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ARTYKUtY I STUDIA MATERIAtOWE 

Sobötka 1970 3 

KAZIMIERZ ORZECHOWSKI 

TERYTORIUM WOJEWÖDZTW A WROCLAWSKIEGO 
W PRZESZLOSCI SL)\SKA 1 

W dobie obecnej podzialy administracyjne panstw slui:q przede wszy

stkim (jei:eli nie wylqcznie) temu, ai:eby stwarzac najkorzystniejsze prze

strzenne ramy dla najog6lniej poj�tego zarzqdzania. Stqd tez zmierza 

si� mi�dzy innymi da tego, aby wyodr�bnione jednostki podzialu stano

wily terytoria zwarte, w zasadzie o podobnym obszarze, przy czym pod 

uwa,g� bierze si� r6wniez wzgl�dy demograficzne i gospodarcze. Tego 

rodzaju podejscie do problemu administracyjnych podzialow panstwa jest 

w zasadzie dopiero osiqgni�ciem XIX w. i ustroj6w buri:uazyjnych. Pel

ny rozkwit w stasowaniu tych zasad przynioslo stulecie XX, w szczeg61-

nose,i zas systemu podzialu administracyjnego panstw socjalistycznych. 

Tutaj jednak - eo warto zaznaczyc - w nauce o administracji odst�puje 

si� od okreslenia tych podzial6w jako „administracyjnych", chcqc tym 

dac wyraz szczeg6lnej istocie rad narodowych, lqCZqcych w sobie charak

ter zar6wno organ6w wladzy, jak administracji. 

Nowoczesne podzialy tery,torialne, o kt6rych decyduje ich celowosc, 

wykazujq zwiqzki tylko nik!e z poprzednimi formami, tym bardziej na 

og6! zatarte, im silniej cofamy si� wstecz. Niemniej jednak mozna je 

obserwowac i temu celowi, rnianowicie dawniejszym podzialom terytorial

nym i rniejscu w nich terenu dzisiejszego wojew6dztwa wroclawskiego 
poswi�cone b�d'! ponii:sze uwagi. 

Podzialy administracyjne zakladajq istnienie panstwa, wi'!i:'! si� bo

wiem najscislej z jego funkci'l wewn�trznq. Poniewaz zas ich kolejne 

przeksztalcenia mogq odzwierciedlac w sobie zmiany form i typu panstwa, 

nalei:y je ro2patrywac w ramach periodyzacji dziej6w danego panstwa, 

dla odr�bnych epdk i ich okres6w. Nie moi:na jednak om6wienia rozpo-

1 W opracowaniu niniejszym zostala wyzyskana przede wszystkim podstawowa 
literatura syntetyczna og6Inie dostE:pna z dziej6w S1c1ska, dlatego teZ aparat krytycz

ny ogranicza si� tylko do pozycji bardziej szczeg6lowych. 

1 - Sob6tka 3/70 
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czynac dopiero od poczqtk6w danego palistwa. Dawne podzialy byly 
silnie powiiizane z terytoriami plemiennymi i dlatego od nich nalezy ten 
przegliid rozpoczynac 2. 

0 osadnictwie plemiennym terytorium wojew6dztwa wroclawskiego 
jestesmy dosc dobrze poinformowani dzi�ki zr6dlom pisanym, przede 
wszystkim Geografowi Bawarskiemu i tzw. dokumentowi praskiemu 
z 1086 r. Przekazaly one nazwy czterech plemion: Sl�zan, Dziadoszan, 
Bobrzan i Trzebowian, tutaj maj:icych swe siedziby. Z tych Sl�zanie za
siedlali tereny Slqska srodkowego wok61 Wroc!awia i Niemczy. Od dzie
dzin Opolan oddzielal je pas puszcz zwany przesiekq, ciqgniicy si� od 
g6rnego biegu Nysy Klodzkiej, najpierw r6wnoleznikowo do Prudnika, 
nast�pnie na p6lnoc i potem wzclluz dolnej Stobrawy. Byla to zarazem 
poludniowo-wschodnia granica dolnoslqskiego obszaru osadniczego. Od, 
poludnia plemi� to si�galo stok6w Sudet6w, na p6lnocy przekraczalo 
Odr� po Olesnic�. mozliwe, ze si�gajqc nawet Baryczy. Zachodni zasi�g 
wyznaczala rzeka Bystrzyca. Plemi� Dziadoszan obejmowalo nizszy bieg 
Odry od ujscia Baryczy oraz dolny bieg Bobru. Osrodek ich znajdowal 
si� przypuszczalnie w Glogowie. Mniejsze od pozostalych plemi� Bobrzan 
zasiedlalo pobrzeza g6rnego Bobru. Ostatnie wreszcie, Trzebowianie, 
mialo swe siedziby najprawdopodobniej wok61 Legnicy, choc sprawa ta 
ciiigle jeszcze jest sporna w literaturze. Osadnictwo to nie bylo jednakowo 
zag�szczone, ani tez ciqgle. Poszczeg6Jne terytoria oddzielaly od siebie 
szerokie pustaci i puszcze, stopniowo dopiero b�dqce przedmiotem osad
niczej ekspansji. We wczesnym sredniowieczu Dolny Sliisk tworzyl zatem 
odr�bny kompleks osadniczy, moze nawet r6wniez polityczny. Na polu
dniu si�gal on podn6zy Sudet6w, od poludniowego wschodu oddzielony 
byl przesiekq, od zachodu, tzn. ziem Milczan i Luzyczan, puszczami nad 
Kwis:i, na p61nocy dochodzil do prawego pobrzeza Odry, Baryczy i Sii
siecznicy. Ostatnio wyrazono uzasadniony poglqd, ze niewielkie terytorium 
Milicza w tych czasach musialo stanowic teren odr�bny, nie obj�ty przez 
wspomniany kompleks osadniczy. Kotlina Klodzka, kt6ra pocziitkowo 
wchodzila w dolnosliiski kompleks osadniczy, u schy�ku X w. zostala 

2 Slqsk jako integralna czE:::SC skladowa pailstwa polskiego aZ do przejScia jcgo 
terytoriöw w lennq zaleZnoSC od Czech jest obj�ty schematem periodyzacyjnym 

dziej6w pafl.stwa polskiego, mianowicie w zakresie monarchii wczesnofeudalnej 
(do 1138 r.) i rozdrobnienia feudalnego (do 1320 r.), por. J. Ba r d a c h, Historia 

paii.stwa i prawa Polski, t. I, Warszawa 1964, s. 20. Dia czas6w p6Zniejszych (do 
1815 r.) sformulowaliSmy odr�bmi periodyzacj� dziej6w ustroju na Slqsku o okre
sach: rozbicia lennego (do 1469 r.), rzqdöw sejmowych (do 1620 r.), absolutyzmu 

habsburskiego (do 1740 r.) oraz absolutyzmu pruskiego (do 1815 r.) i por. K. O r z e
c h o w s k i, Uwagi o periodyzacji historii ustroju i prawa na Slqsku w epoce feu

dalnej {Czasopismo Prawno-Historyczne, XX, s. 53-69). 
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wlqczona da panstwa Slawnika. Jak widac, caly Slqsk rozpadal si� w6w
czas na dwa terytoria wyraznie odr�bne 3• Mozna by to wyprowadzac 
z ewentualnej odr�bnosci plemiennej, czy to zakladajqc podzial slqskich 
Obodryt6w na dwa wielkie plemiona 4, czy tez przyjmujqc tu zasi�g nad
wislanskich Chorwat6w, tzn. malego plemienia wchodzqcego w sklad 
chorwackich Wislan, grupy siewiersko-bytomsko-oswi�cimskiej 5• Sprawa 
nie jest jeszcze dostatecznie wyjasniona. W kazdym razie jednak „pogra
niczne" puszcze wewn�trzne mi�dzy dolnoslqskimi plemionami byly bez 
por6wnania niklejszq granicq i ochrorn\ nii przesieka, strzegqca dolnoslqs
kiego terytorium od wschodu, tzn. p6zniejszej dzielnicy opo.Jsko-racibor
skiej. Stqd tez ostatnio przyjmuje si�, ie dzisiejszy Dolny i G6rny Slqsk 
we wczesnym sredniowieczu mogly stanowic odr�bne organizacje polity
czne •. Nie jest natomiast prawdopodobne, aby caly dzisiejszy Slqsk (Dol
ny i G6rny) obj�la kiedykolwiek jedna organizacja polityczna w postaci 
zwiqzku mi�dzyplemiennego, utworzonego pod przewagq Sl�zan 1. Sca
lenie dotychczas dwudzielnego terytorium nastqpilo dopiero pcizniej, 
moze w ramach Wielkiej Morawy bqdz nawet monarchii Przemyslid6w 
(ok. 921 r. ?) choc do dzis nie jest pewne, czy caly Slqsk dzisiejszy, w 
szczeg6lnosci Dolny, rzeczywiscie do tych panstw naleial 8• Ponad wszelkl\ 
Wqtpliwosc Slqsk jako calosc wyst�powal we wczesnofeudalnym panstwie 
Piast6w (od 990 r.). W6wczas tei utrwalila si� na tym terytorum stolecz
na pozycja Wroclawia. 

W polskim panstwie wczesnofeudalnym Slqsk jako calosc stanowil 
jeden z 7 duzych dkr�g6w administracyjnych (prowincji) i podlegal od
r�bnemu namiestnikowi. Nie ma podstaw, aby twierdzic, ii nie byl to 
teren jednolity (oczywiscie, nie idzie tu o podzial na okr�gi grodowe); 
okreslenie Henryka III z 1041 r. o przyznaniu Brzetyslawowi I „duas 
regiones" nie jest jasne 9, pr6cz tego zaS mo:Ze byC te:Z rozumiane jako 

odblask sytuacji znacznie wczesniejszej. Niewqtpliwym dowodem takiego 
pojmowania Slqska pod wzgl�dem przestrzennym jest praktyka wyod
r�bniania go jako dzielnicy, dwukrotnie za panowania Wladyslawa Her-

3 Pierwotnej dwoistoSci $lijska przeczy zdecydowanie J. N a  t ans o n - L es k i, 
Zarys granic i podzial6w Polski najstarsze:,, Wroclaw 1953, s. 233. 

4 H. L o w m i a Il s k i, Poczqtki Polski, t. III, s. 100-101. 
s TamZe, s. 101, 127. 
s TamZ:e, s. 100, szczeg6lnie nota 296. Slad tej odr�bnoSci moZna widzieC w in

formacji z 1041 r., Z:e Henry k III zezwolil Brzetyslawowi czeskiemu zatrzymaC „duas 
regiones" w rozumieniu calego Slctska, tak R. Grodecki w: Historia Slqska, PAU, t. I, 
Krak6w 1933, s. 159, 

7 Przypuszcza eo§ takiego Semkowicz w: Historia Slqska, PAU, t. I, s. 18. 
8 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, Wroclaw 1960, s. 199-200. 
& Por. przyp. 6. 
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mana (najpierw dla Zbigniewa, pözniej dla Boles!awa), ostatecznie zas 
w ustawie sukcesyjnej Krzywoustego z 1138 r. 

W drugiej cwierci XII stulecia Polska wesz!a w faz� rozdrobnienia 
feudalnego. Zewn�trznym tego wyrazem jest wspomniana ustawa sukce
syjna Krzywoustego. Wöwczas tez zmieni! si� panstwowo-prawny charak
ter Slqska. Dotychczasowa „prowincja" przeksztakila si� w „ksi�stwo 
dzielnicowe", cechujqce si� znacznq dozq samodzielnosci, ktöra po zaniku 
w!adzy ksi�cia zwierzchniego (pocz. XIII w.) jeszcze bardziej miala si� 
zwi�kszyc '"· Przy podziale z 1138 r. Slq5k przeszedl w r�ce najstarszego 
z Boles!awowicöw jeszcze jako calosc wyksztalcona w Polsee wczesno
feudalnej 11• Ponowny podzial tego terytorium nastqpil w 1163 r., gdy 
K�dzierzawy pod presjq Fryderyka Rudobrodego zwrcicil t� dzielnic� 
synom Wladyslawa Wygnanca. Wöwczas bowiem dla m!odszego Mieszka 
(Plqtonogiego) wydzielona zostala cz�sc G6rnego Slqska (Racibcirz, Toszek 
i Kozle), pozostalq zas reszt�, tzn. Dolny Slqsk wraz z Opolem, zatrzyma! 
Boleslaw Wysoki. W 1177 r. walka o tron krakowski doprowadzi!a do 
konfliktu mi�dzy obydwoma bracmi, w kt6rym udzial wziql rciwniez 
najmlodszy z nich, Konrad, dotychczas bez dzielnicy, oraz najstarszy syn 
Boleslawa, Jaroslaw. W rezultacie nastqpi! nowy podzia!, w ktörego wy
n>ku Boles!aw Wysoki zatrzymal tylko srodkowy Siqsk od Bobru po 
Sudety, Konrad uzyskal terytorium glogowsko-legnickie, Jaros!aw obj'!l 
Opolskie wraz z Nysq i Otmuchowem. Plqtonogi pozostal przy swej daw
nej dzielnicy, z tym jednak, ze Sprawiedliwy odstqpil mu Siewierz, Bytom 
i 0Swi�cim 12_ 

Ciekawe jest zestawienie nowych granic z dawnymi terytoriami ple
miennymi. Dzielnica Konrada obejmuje bowiem niemal dok!adnie dawne 
dziedziny Dziadoszan, Bobrzan i Trzebowian, Boles!awa zas - SIP,zan, 
w ten sposöb pokrywajqc siP, w znacznej mierze z wczesnosrcdniowiecz
nym dolnoslqskim kompleksem osadniczym. Rozbie:i:nosc wyst�puje tylko 
na po!udniu, gdzie dzielnica opolska J aros!awa ku zachodowi przekracza!a 
przesiekP,, obejmujqc teren nysko-otmuchowski. 

Terytorium opolskie Jaroslaw uzyska! tylko na czas swego zycia, totei 
po jego smierci (marzec 1201 r.) powröcilo ono do rqk Boleslawa Wyso
kiego, z kolei zas po tego rychlym zgonie (grudzien 1201 r.) przypadlo 
Henrykowi Brodatemu 13• Ju:i: w nastP,pnym roku jednak dziedzina Broda-

10 S. Z a j cl c z k o w s k i, Uwagi nad terytorialno-administracyjnym ustrojem 

Polski XII w. (Czasopismo Prawno-Hi storyczne, VII, 1, s. 297). stwierdza, Ze wy
odr�bniane dzielnice pozostawaly w genetycznym zwüizku z dawniej szymi prowin
cjami. 

11 Historia Slqska, PAN1 t. I, cz. 1, s. 324. Tylko R. G rode c k i, Historia Stqska, 

PAU, t. I, s. 175, przyjmuje tu wsp6lr zctdY obu braci. 
12 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 328. 
13 C. Grünh agen, Geschichte Schlesiens, t. I, Gotha 1884, s. 35-36. 
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tego skurczy!a si� ponownie na wschodzie do zasi�gu dolnoslqskiego osad
nicznego kompleksu, poniewaz Mieszko Pl&tonogi sil'l zawladnql dawn& 
dzielnicq Jaros!awa a, z wyjqtkiem tylko interesujqcego ·nas tu skrawka 
nysko-otmuchowskiego 1•. Poniewaz zas na ten sam mniej wi�cej czas 
(1201-1203) przypad!a r6wniez smierc Konrada legnicko-g!ogowskiego, 
ca!e terytorium na zach6d od przesieki na d!uzszy czas znalazlo si� pod 
wladzii jednego dynasty, najpierw Henryka Brodatego 16, nast�pnie Hen
ryka Poboznego - ai do bitwy pod Legnicq (1241 r.). 

Prawdopodobnie od tego tez czasu (tzn. od poczqtk6w XIII w.) mozna 
wyprowadzac charakterystyczne odmiennosci tytulatury ksiqi�cej na 
Slqsku. Tylko Piastowie dolnofü,scy uzywali odtqd i ai po schylek XV w. 
tytulu ksiqiqt S 1 'l s k a. Pozostali, g6rnoslqscy, tytulowali si� ,,polskimi" 
bqdz „opolskimi". Stqd tei nawet utarlo si� przeswiadczenie, ii - przy
najmniej gdy idzie o stulecie XIII-XV - mianem S!qska bylo okreslane 
tylko terytorium na p6!nocny zach6d od przesieki, czyli Dolny Slqsk, 
w przeciwstawieniu do po!ozonej na wsch6d dzielnicy opolsko-racibor
skiej. Dwoistosc ta, odpowiadajqca scisle obu wczesnosredniowiecznym 
kompleksom osadnictwa plemiennego, przetrwala tei nadal. Przybrala 
ona postac rozr6znienia na S!qsk Dolny i G6rny, kt6re powstalo u schyl
ku XV w. i przetrwa!o ai po dzien dzisiejszy. 

Od polowy XII w. datuje si� poczqtek silnego i na og6! trwalego roz
padu dolnoslqskiego terytorium na coraz to wi�kszq liczb� ksi�stw dziel
nicowych. Wlasnie tutaj - ze wszystkich ziem polskich - rozbicie 
polityczne osiqgn�lo szczeg61ne nasilenie, analogi� pod tym wzgl�dem 
majqc tylko na Mazowszu. Sposr6d pi�ciu syn6w Henryka Poboznego 
trzej dali poczqtek osobnym liniom: Boles!aw Rogatka - legnicko-brze,
skiej, Konrad - g!ogowskiej, Henryk III Bia!y - wroclawskiej. Pierwszy 
podzial slqskiej schedy po Poboinym mia! miejsce w 1249 r. mi�dzy Bo
leslawem a Henrykiem i odpowiada! mniej wi�cej podzialowi z 1177 r. 
W kilka lat p6zniej (1251 r.) r6wniez Klonrad uzyskal odr�bne terytorium 
od Rogatki, mianowicie Krosno, G!-og6w i Zagan. W ten spos6b Rogatce 
pozostala Legnica, Lw6wek i Jawor, najwi�ksz,i zas dzielnic� zachowal 

u TamZe, t. I, s. 45. 
1s Wynika to z faktu, iZ Brodaty pelnil na tym terenie prawa zwierzchnie, o nie 

teZ m. in. wynikl jego sp6r z biskupem wroclawskim, wskutek czego Brodaty zmarl 

oblo:Zony klijtWQ (tami.e, t. I, s. 64, tei: Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 332, 
334 i n.). 

1& Nale:Zy jednak pamü:taC, Ze patlstwo obu Henryk6w w wyniku ekspansji 
i dyplomatycznych zabieg6w Brodatego mialo zasi�g o wiele szerszy. Pr6cz terenöw, 

nad kt6rymi dynasta ten czasowo sprawowal opiekE: (ks. opolsko-raciborskie i san
domierska dzielnica Wstydliwego), obj�lo bowiem w latach 1232-1239 r6wnieZ 

Wielkopolsk� (bez Kujaw) i ziemi� krakowsk.:}. 
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Henryk Bialy. Ona tei: - w zasadzie nie uszczuplona - przeszla nasi�
pnie na jego syna, Henryka IV Probusa, kt6ry (1278) objql rciwniei: w po
siadanie Klodzko na zasadach lenna czeskiego 17• Pozootale oba terytoria 
wnet ulegly dalszym podzialom. Dzielnica Konrada rozpadla si� na 3 ksi�
stwa: i:aganskie, glogowskie i scinawskie (1274 r.), podobnie rrieco p6zniej 
(1278 r.) dzial Rogatki na ksi<a1Stwa legnickie, lw6weckie i jaworskie. Dwa 
ostatnie wnet (1286 r.) si� polqczyly, scinawskie zas zagarnql Probus 
(1289 r.), wskutek czego w momencie jego smierci Dolny Sl�k ro2padal 
si� jui: tylko na 5 terytori6w. Bezdzietny Henryk IV Probus w slynnym 
testamencie 18 przewidzial polqczenie swego obszernego terytorium z ksi�
stwem glogowskim. Op6r Wroclawia i interwencja Henryka Grubego 
legnickiego przekreslily ten zamysl, zarazem jednak w zwiqzku z wojrn1 
podj�t'I przez Henryka glogowskiego doprowadzily do zupelnie odmien
nych podzial6w terytorialnych. Henryk Gruby bowiem, poparcia szukajqc, 
odstqpi! Bollkowi jaworskiemu calq poludniowq cz�sc ksi�stwa wroclaw
skiego ze Strzegomiem, Swidnic'I i Zi�bicami, nast�pnie zas, w wojnie 
pokonany, musial Glogowczykowi oddac obszerne terytrnria po prawym 
brzegu Odry, od Scinawy ai: po Kluczbork, pr6cz tego na zachodzie Choj
n6w i Boleslawiec. 

W ten spos6b okolo 1296 r. Dolny Slqsk podzielony byl na 4 terytoria, 
z kt6rych dominujqCq pozycj,: uzyskalo glogowsko--olesnickie i u podnciiy 
Sudetciw poloione swidnicko-jaworskie. Obok nich na pcilnocy istrrialo 
jeszcze ksi�stwo iaganskie, na koniec wreszcie legnicko-wroclawskie, 
rozciqgni�te Wqskim pasem po lewym gl6wnie brzegu Odry, tylko na 
wysokosci Nysy si�gajqce Karkonoszy. 

Nie byl to stan trwaly, poniewaz terytoria te ulegly kolejnemu roz
padowi. Najpierw (1296 r.) ksi�stwo legrricko-wroclawskie podzielilo si� 
na 3 (legnickie, wroclawskie, brzeskie), lub nawet 4, biorqc pod uwag� 
post�pujqcq w tych warunkach emancypacj� biskupciw w ich terytorium 
nysko-otmuchowskim. Z kolei (1301 r.) r6wniei na 3 ksi�stewka rozpadlo 
si� terytorium swidnicko-jaworskie (jaworskie, swidnickie, zi�bickie). 
Wreszcie w 1309 r. rozlegla dzielnica glogowska (w kt6rej sklad od 
1304 r. weszlo r6wrriei ksi�stwo iaganskie) podzielona zostala mi�dzy 
pi�ciu syn6w Glogowczyka, tworzqc ksi�stwa i:aganskie, glogowskie, sci
nawskie, olesnickie i namyslowskie. Powstale w ten sposcib terytoria byly 
rriewie�kie, g6rowal nad pozostalymi ty�ko Zagan i Olesnica. Nieco pözniej 
jednak przez lqczenie si� ksi�stw powstaly jeszcze 2 powai:ne kompleksy 

· terytorialne: najpierw 1·egnicko-brzesko-namyslowski (1323 r.), nastE;pnie 

J7 Historia Slqska, PAN, t. I, cz. 1, s. 509. 
1s Pomijamy tu ze zrozumialych wzgl�d6w jego zabiegi o Krak6w i zjednoczenie 

pailstwa. 
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(1346 r.) swidnicko-jaworski. Tak w przyblizeniu przedstawial si� podzial 
terytorialny Dolnego Slqska w czasie, gdy tamtejsi ksiqi�ta wst�powali 
w zaleinosc lennq od kr6la Czech. 

Przed uzaleinieniem si� od Korony Kr6lestwa Czeskiego ksi&i�ta 
slqscy mieli publicznoprawnq pozycj� identyczni, jak wszyscy pozostali 
polscy ksiqi�ta dzielnicowi. Charakteryzuje i'I najlepiej znane sformulo
wanie Janka z Czarnfkowa, Ze „omnes duces Poloniae consueverunt sibi 

esse aequales, nec alter ab altero quicquam dominii recognoscebat, sed 
unusquisque suo dominio gaudebat" 19• Sytuacja ta sprowadzala si� do 
niezawislosci wzajemnej, z tym ie na zewnqtrz byla ograniczona przez 
fakt istnienia panstwa polskiego, jako ca!osci wyiszego rz�du. 

Od 1327 r. ksiqi�ta slqscy stopniowo weszli w lennq zaleinosc od kr6-
16w czeskich. Fakt ten zdecydowal, ie polityczne i ustrojowe dzieje calego 
tego kraju w przysz!osci potoczy!y ssi� zupelnie inaczej. Od tego momentu 
'liczy si� tei odr�bne ustrojowe dzieje Slqska, kt6rych pierwszy okres, 
od 1327 do 1469 r., nazwany zostal okresem rozbicia lennego. Zwi:izki 
lenne z Koronq Czeskq wystqpi!y najpierw (1327) i licznie na G6rnym 
Slqsku. W tym samym czasie Jan Luksemburski zdola! si� usadowic na 
drobnej tylko cz�sci Dolnego Sliiska, ale na tym wainiejiszej i w spos6b 
znacznie trwalszy. Henryk VI wroc!awski odda! mu w6wczas swe ksi�
stwo po wieczne czasy, sobie tylko doiywocie zastrzegajqc. Po jego smier
ci (1335 r.) ksi�stwo i stoleczny na Sl,isku Wroc!aw przesz!y wi�c w bez
posrednie wladanie kr616w czeskich, jako pierwsze dziedziczne terytorium 
Korony. Holdy lenne dolnoslqskich ksiqiqt nastqpily w 1329 r., miano
wicie ksiqiqt iaganskiego, scinawskiego, olesnickiego i legnicko-brzeskiego. 
Niezawisle od Czech pozostaly w6wczas ty lko 4 terytoria: ksi�stwo glo
gowskie, zi�bickie, swidnickie i jaworskie (ostatnie dwa polqczone od 
1346 r.). Z tych pierwsze kr61 czeski przemoc,i zagarnql po smierci ksi�
cia (1331 r.), w 1336 r. zholdowa! sobie ksi�stwo zi�bickie. Tylko ksi�stwa 
swidnickie i jawonskie przez pewien czas utrzymywaly SW'l niezaleinosi:, 
nast�pnie jednak (jui polqczone) w wyniku malienstwa Karola IV Lu
ksemburga z Annq c6rkq Henryka swidnickiego (1353 r.) przeszly ostate
cznie w 1392 r. bezposrednio pod wladz� kr616w czeskich jako kolejne 
dziedziczne ksi�stwa Korony. Obok zmiany panstwowoprawnej pozycji 
ksiqiqt slqskich (eo bylo zdarzeniem niezmiernie donios!ym, lecz bez 
wi�kszego wplywu na interesujqce nas tu przestrzenne podzia!y) w XIV 
i XV w. nadal utrzymywa! si� proces rozpadu ksi�stw i swoistej p!ynnosci 
terytori6w. Tutaj najpierw wymienic trzeba gwaltowny, lecz nietrwa!y 
rozrost dzielnicy Bolka swidnickiego. Po smierci tegoi (1368 r.) wiele 
nabytk6w uleg!o rozproszeniu, dziedziczna zas jego dzielnica przypadla 

1' Monu.menta Poloniae historica, t. II, s. 645. 
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kr6lowi czeskiemu. Na p6lnocy terytorium zagansko-glogowskie w po
!owie stulecia zjednoczylo si", aby nast"pnie rozpasc si" na 4 ksi"stewka 
i u schy!ku wieku ponownie w znacznej mierze si" poh1czyc. Ksi"stwa 
legnieikie i brzeskie, dwukrotnie zlqczone i zn6w oddzielnych majqce dy
nast6w, w spos6b trwaly powi<;kszyly swe terytoria. Wyrazna stabilnosi: 
cechowala ksi"stwo olesnickie, kt6re nawet okresowo powaznie zwi"kszalo 
swoje terytorium, a takze ksi,istwo nysko-otmuchowskie, powii:kszone 
o Grodk6w, gdzie biskupi wroclawscy od czas6w Henryka z Wierzbna 
uzurpowali sobie wladztwo terytorialne. Niewiele w tym obrazie zmienia 
si" r6wniez w XV w., az po schylek rzqd6w Jerzego z Podiebradu. Tery
torium glogowsko-zaganskie zachowuje swii ruchliwosc i ciiigle podzialy, 
okresowo - lecz slabiej i na kr6tko - podobne zjawiska wyst"pujii 
w ksi"stwie olesnickim. Ksii:stwa legnickie i brzeskie 20, zi<,bickie i bis
kupie sii natomiast wyraznie przestrzennie ustabilizowane 21. 

W okresie rozbicia Jennego w dziedzinie podzial6w terytorialnych na 
Dolnym Slqsku dajii sii: zatem stwierdzic dwa zasadnicze procesy. Pierw
szy jest kontynuacjq rozbicia politycznego i wyraza sii: najpierw w dal
szym rozpadzie terytori6w, nast"pnie zas w pewnych wypadkach w sca
leniu i stabilizacji. Drugi proces polega na pojawieniu si" i stopniowym 
wzroscie ziem bezposrednio podporziidkowanych monarsze, silnym w XIV, 
lecz zahamowanym w XV w. W jego wyniku z g6rii jedna trzecia dolno
sliiskich ziem (Wroclaw, Namys!6w, Swidnica, Jawor, Lwowek) ze stolicq 
prowincji przeszla we wladanie kr616w czeskich. Faktycznie i politycznie 

20 W latach 1436-1469 toczyl si� sp6r mi�dzy kr6leTU i Ludwikiem lubiflskim 
o lenno legnicko-brzeskie, kt6ry jednak zakorl.czyl si� na korzySC ksi�cia i obszerne 
to terytorium nie uzyskalo charakteru dziedzicznych ziem Korony. 

21 W omawianym okresie (rozbicia lennego) odnowione zostaly na trwale zwiqzki 
Klodzka z ksi�stwami dolnoifü:tskimi. Oderwane jeszcze u schylku X w., na pewien 
czas jeszcze w latach 1278-1290 znalazlo Si!:! Klodzko w lennym wladaniu Probusa. 

Po jego Smierci powr6cilo do rqk kr616w czeskich. W 1378 r., juZ w terytorialnym 
zwiqzku z Zqbkowicami Slqskimi, oddane zostalo w zastaw Janowi Morawskiemu 
(C. Grün h a g e n, H. M a r k g r af, Lehr1s- und Besitzurkunden Schlesiens und 

seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, t. II, Leipzig 1883, s. 177). z 1394 r. 
poSwiadczone jest posiadanie - r6wnieZ zastawne - Klodzka i Zqbkowic przez 
Jana opawskiego. W par� lat p6iniej (1402) terytorium to wchodzi w kr6tkotrwaly 
zwiqzek z dziedzicznym ksi�stwem Swidnicko-jaworskim, wraz z nim stanowiqc 
zastaw w r�ku margrabiego Prokopa morawskiego (tamZe, t. I, s. 526). Zwiqzki 
Klodzka i Zqbkowic z Zi�bicami, p6lniej tak charakterystyczne, ksztaltowaly si� 
na odmiennych zasadach. Mianowicie w 1429 r. kr61 oddal w zastaw Pucie z Cza
stowicz przypadle mu ksi�stwo zi�bickie (tamZe, t. II, s. 145), bezpoSrednio zaS 
potem (1431) Klodzko z Zqbkowicami (tamZe, t. II, s. 145, 179). W 1454 r. caly ten 
zastaw przeszedl na Jerzego z Podiebradu (tamZe, s. 150), nast�pnie zaS synowie 
jego (1459, 1462) zostali podniesieni do godnoSci hrabi6w k!odzkich. Polqczone tak 
terytoria przez dlugi czas pozostawaly w posiadaniu Podiebradowiczöw. 
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oznacza)o to zmniejszenie rozdrobnienia, formalnie jednak nie, poniewai: 

paszczeg6lne tak zwane dziedziczne ksi,;stwa Karony zachawywa!y nadal 
sw& administracyjn& adr,;bnasc. 

Ze schylku am6wianega akresu jeszcze dwa fakty zaslugujq na ad
natawanie. Byla ta usadawienie si� syn6w J erzega z Padiebradu w ksi,;
stwie zi,;bickim i hrabstwie k!adzkim, margrabi6w saskich w zaganskim, 
w kilkanascie zas lat p6zniej (juz za panawania Karwina w 1482 r.) bran
denburskich Hahenzallern6w w ksi,;stwie krasnienskim. Jest rzecz& aczy
wishi, Ze w warunkach zalei:noSci lennej ulec musiala zmianie dawniejsza 

pazycja ksi&i'lt sl&skich. Obecnie suwerennasc ich ulegla agraniczeniu 
przez prawa zwierzchnika lennega (kr6la czeskiega) da ich ziem. Ograni
czenia te jednakze by!y na razie tylka formalnej natury i praktycznie 
mala by!y wyczuwalne. Nast,;pny akres mia! przyniesc istatne zmiany 
w tym wzgl�dzie. 

Kalejny akres w ustrajawych dziejach Sl&ska obejmuje czas ad paczij
tku faktycznych tu rzqd6w Maciej a Karwina az da kl,;ski pad Bialq 
G6rq (1469-1620) i nazywany jest akresem rz&d6w sejmawych. Mima iz 
ksztaltawanie si� dalnaslqskiega (i w ag6le slqskiega) terytorium w tym 
czasie wykazuje szereg admiennasci, uzasadniaj&cych wyadr,;bnienie 
trzech etap6w, niemniej jednak z latwasci& mazna dla ca!ega tega czasu 
wskazac wsp6lne i wyraine tendencje. Przejawiajq si,; ane w kansekwen
tnym razroscie dziedzicznych terytari6w Karany (z zachawaniem admini
stracyjnej adr,;bnasci k..si,;stw) przy wyrainym ustabilizowaniu si,; tery
tari6w lennych, przetrwalych jeszcze z okresu paprzedniega, mianawicie 
ksi,;stw zaganskiega, alesnickiego, legnickiega, brzeskiega, zi,;bickiega i bi
skupiega. Zjawiskiem nawym, terytarialnie jednak (i ustrajawa) a padrz�
dnym znaczeniu, jest powstawanie w tym akresie tak zwanych walnych 
panstw stanowych. Nie byla ta jednak wyrazem pog!�biajqcega si� pa
nawnie lub wt6rnega razdrabnienia "· dlatega tez w niniejszym przeglq
dzie maze zejsc na plan dalszy. Trwalasc terytari6w lennych w tym c!kre
sie mima przejsciawych padzial6w jest faktem bardzo charakterystycznym. 
W parze z nim sz!a dalsze agraniczenie publicznaprawnej pazycji ksi�zqt. 
W r,;ku ich pazostaly juz tylka resztki dawnej suwerennasci (np. prawa 
bicia manety), sami ani zas zacz,;li wyraznie przekszta!cac si� z dynast6w 
w stan najwyzszej szlachty. Przejawem tega pracesu byla przede wszy
stkim kszta!tawanie si,; w6wczas paj,;cia „prawa ksiqzqt slqskich" jaka 
prawa najwyzszega stanu. 

22 Wolne par'lstwa stanowe byly tylko szczeg6lmt formq wielkiej wlasnoSci feu

dalnej. Ich wlaSciciele posiadali takie samo jak ksiqi:�ta forum sqdowe i sesj� 
w kurii ksiqZ�cej Slqskicgo sejmu. 
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Na ksztaltowaniu zachowanych terytori6w lennych wspomniane trzy 
etapy omawianego okresu nie zawazy!y w spos6b widomy. Tym jaskrawiej 
jednak wyst,;pujq one w procesie bezposredniego podporzqdkowywania 
sobie terytori6w dotqd lennych przez panujqcego. I tak pierwszy z tych 
etap6w, obejmujqcy rzqdy Macieja Korwina (faktycznie od 1469 do 1490), 
charakteryzuje sit; niezmiernie gwaltownym, najsilniejszym w dziejach 
Slqska, wzrostem terytori6w dziedzicznych. Gdy w!adca ten umieral, na 
Dolnym Slqsku nie znajdowaly sit; pod jego bezposredniq wladzq tylko 
K;rosno, Zagan, Legnica, Brzeg i ksi,;stwo biskupie 23. Tendencj,;'odwroh1'! 
przyni6s! zaraz nast,;pny etap - rzqd6w jagiellonskich (1490-1526). 
Ksi,;stwa olesnickie i zit;bickie powr6cily do rqk Podiebradowicz6w, z po
wrotem wyodrt;bnilo sit; Klodzko na zasadach zblizonych do wolnego 
panstwa stanowego. Wyodr,;bnily si<; tez, choc przejsciowo tylko, obszerne 
ziemie w r,;kach polskich J agiellon6w, Olbrachta, p6zniej zas Zygmunta, 
mianowicie Swiebodzin, Kozuch6w, Szprotawa, Glog6w, G6ra i Syc6w 24. 
Po obj,;ciu tronu polskiego przez Zygmunta terytoria te odzyskaly charak
ter dziedzicznych ksi,;stw Korony. Tendencja do powi�kszania dziedzicz
nych terytori6w zaznaczyla sit; ponownie w trzecim etapie tego okresu, 
obejmujqcym rzqdy habsburskie (1527-1620). Wyrazila sit; przede wszy
stkim na G6rnym Sltjsku w postaci zagarnit;cia (1552 r.) ksit;stwa opolsko
-raciborskiego. Wystqpila r6wniei; na Siqsku Dolnym, gdzie w tym czasie 
(choc nie na stale) ksit;stwa zaganskie i zit;bickie staly sit; dziedzicznymi 
terytoriami Korony. 

Trzecim w dziejach ustroju Slqska jest okres absolutyzmu habsbur
skiego, wyznaczany przez klt;skt; pod Bia!lj G6rq i poczqtek prusko-au
striacltich wojen o S!qsk (1620-1740). W czasie tym utrzymywaly sit; 
bez zmiany poprzednio opisane tendencje, mianowicie dqznosc do konsoli
dacji lenn i przeksztalcania ich w dziedziczne terytoria Korony oraz stabi
lizacja istniejqcych ksiqstw lennych. Pierwsze z tych zjawisk dosz!o do g!o
su eo prawda tylko jeden raz, ale w spos6b decydujqcy o obliczu Slqska. 
Mianowicie po smierci ostatniego z Piast6w legnickich w 1675 r. cale 
jego obszerne ksi<;atwo, obejmujqce Legnict;, Scinaw�. Wo!6w, Olaw<; 25, 
Brzeg i Niemczt;, przesz!o w bezposrednie wladanie cesarza. Ai do konca 
wit;c rzqd6w austriackich na Slqsku utrzymalo sit; ledwie kilka ksit;stw 
lennych, o zupe!nie podrzt;dnym znaczeniu: zaganskie (Lobkowitz6w), 
olesnickie, ulegajqce kr6tkotrwa!ym podzialom " (ksiqzqt wirtemberskich), 

28 JeZeli pominqC 4 w6wczas powstale wolne pal1.stwa stanowe. 
24 Oraz ksi�stwo opawsk,ie na G6rnym .Slqsku. 

2s Ta wnet zostala oddana Jakubowi Sobieskiemu. 
26 Podzialy te mialy jednak juZ zupelnie inny charakter, tylko „prywatnopraw-
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znacznie okrojone zi�bickie (Auersperg6w) oraz biskupie: na G6rnym S1'1-
sku zas tylko jedno ksi�stwo opawskc-karniowskie w r�ku Lichtensteina. 
Obok istnialo jeszcze nadal kilka wolnych panstw stanowych. 

W okresie absolutyzmu habsburskiego, szczeg6lnie po wygasni�ciu po
zostalej jeszcze legnicko-brzeskiej Jinii „pan6w przyrodzonych" - Pia
st6w, ksi11z�ta sl11scy ostatecznie przeksztalcili si� w najwyzszq szlacht�. 
trac11c bez reszty relikty swej dawnej samodzielnosci i znaczenia. St11d 
wi�c ich terytoria spadly do rz�du jedynie jednostek podzialu administra
cyjnego. Poniewaz zas przeksztalcenie ksi�stw lennych w dziedziczne nie 
pociqgalo za sobq zmian podzialu terytorialnego, zatem zar6wno lenne, jak 
i z biegiem czasu „skonsolidowane" lenna tworzyly az do konca rz11d6w 
habsburskich wlasciwy administracyjny podzial Slqska. 

Interesujqce nas terytorim:n, mianowicie bo!ny Slqsk, w pierwszej 
polowie XVIII w. (do 1740 r.) mialo nast�puj11cy sklad administracyjny: 
obejmowalo, zaczynaj11c od p61nocnego zachodu, ksi�stwa iaganskie 27, 

glogowskie, legnickie, wolowskie, jaworskie, swidnickie, wroclawskie, 
olesnickie, brzeskie, zi�bickie, nysko-biskupie i hrabstwo klodzkie. Obok 
nich byly jeszcze - g!6wnie na p6!nocy - panstwa stanowe, miano,wicie 
Bytom nad Odrq, Zmigr6d, Milicz i Syc6w. 

Poszczeg6lne te terytoria nie byly wewn�trznie jednolite i dzielily 
si� jeszcze na weichbildy b11dz powiaty lub ziemie, o bardzo r6znej po
wierzchni. I tak ksi�stwo zaganskie liczylo ich 3 (iaganski, przewoski i no
wogrodzki), glogowskie 6 (glogowski, swiebodzinski, zielonog6rski, koiu
chowski, szprotawski i g6rowski), legnickie tez 6 (3 weichbildy legnickie, 
lubi11ski, chojnowski i zlotoryjski), podobnie ksi�stwo wolowskie 6 (wo
lowski, scinawski, w11soski, ryczenski, rudnenski i winski), ksi�stwo 
brzeskie az 7 (brzeski, olawski, niemczanski, strzelinski, kluczborski, 
byczynski i wolczynski), Jaworskie 4 {jaworski, boleslawiecki, jeleniog6r
ski i lw6wecki), swidnickie r6wniez 4 (swidnicki, strzegomski, dzierzoniow
ski i kamiennog6rsko-bolkowski), wroclawskie tylko 3 (wroclawski, sredzki 
oraz namyslowski), ksi�stwo olesnickie 4 (olesnicki, bierutowski, mi�dzy
borski i trcebnidki), ksi�stwo zi�bickie 2 �zi�bicki 1 z11bkowidki), ksi�stwo 
biskupie 4 (nyski, otmuchowski, grodikowski i k11cki). Hrabstwo k!odzkie 
tworzylo tylko jeden weichbild 28• W sumie biorqc, Dolny Sl11sk w pocz<t
tkach XVIII w. dzielil si� na 11 ksi�stw (w tym 4 lenne) obejmuj11cych 
46 weichbild6w i powiat6w oraz na 4 wolne panstwa stanowe. 

ny", poniewai: np. w sejmie Slijskim mimo tych podzial6w ksi�Z�ta oleSniccy za

chowali tylko jeden glos. 
27 Krosno od dawna jui: weszlo na stale w sklad Bran.denburgii. 
2s C. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Grassen, t. I, s. 368. 
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Istotne zmiany w zakresie podzial6w terytorialnych na Sl&sku (tak 
jak i we wszystkich innych dziedzinach) przynioslo przejscie tej prowincji 
pod wladz<: Prus. Nowy podzial administracyjny, wprowadzony 'jeszcze 
w 1741 r. mimo pözniejszych zmiennych kolei wojny utrzymal si<: i bez 
zmiany przetrwal az do reform po wojnach napoleonskich. Zmiany, o kt6-
rych tu mowa, polegaly na d&inosci do upodobnienia podzialu Sl&ska do 
systemu, kt6ry od poczqtk6w XVIII w. utrwalil si,; w Prusach. Byl on 
tr6jstopniowy i obejmowal prowincje, dzielcne na departamenty kamer 
wojenno-dominialnych, kt6re z kolei rozpadaly si,: na powiaty. W tym 
schemacie podstawowe znaczenie i rol<: posiada!y departamenty kamer. 
Reforma podzialu administracyjnego Slqska, choc nawiqzywala do granic 
wczesniej istniejqcych, zawierala w sobie zupelnie nowe tresci. Byl to 
bowiem pierwszy podzial niezalezny od tradycyjnych przeslanek, w posta
ci aktualnego wladztwa terytorialnego czy zasi<:gu feudalnych latyfun
di6w. Celem jego byla tylko administracja, juz w nowozytnym rczumieniu 
tego wyrazu, czysto publicznoprawna i pozbawiona prywatnoprawnych 
podstaw. Tego rodzaju podzialy byly charakterystyczne dla rzqd6w abso
lutnych u schylku feudalizmu. Na Sl,isku wystqpily dopiero teraz, po
niewaz absolutyzm habsburski (w odr6znieniu od pruskiego) utrzymal 
instytucje stanowe, choc pozbawione praw, a wraz z nimi odpowiadajqce 
im podzialy terytorialne. Stqd wi<:c dopiero przylqczenie tej prowincji do 
Prus przynioslo zmiany, o kt6rych tu mowa. 

Departamenty ikamer wojenno-dominialnych utworzone zostaly na 
Slqsku przez pol,iczenie pewm:j liczby dawnych ksi<:stw, zreszt& zupelnie 
niezaleznie od tego, czy byly to ksi<:stwa lenne, czy dziedziczne. Podzial 
zostal ustalony u schylku 1741 r., kiedy jeszcze tylko Dolny ·Sl&sk podle
gal wladzy kr6la pruskiego. St,id wi<:c tylko to terytorium zostalo uj<:te 
w departamenty dw6ch utworzonych kamer. P6zniejszych nabytk6w 
(G6rny Slqsk) nie wyodr<:hniono w osobny departament, lecz wl,iczono do 
departamentu wroclawskiego. W rezultacie oba sl&skie departamenty bar
dzo istotnie r6znily si<: pcwierzchni,i. 

Slqskie kamery mialy siedziby w G!ogowie i Wroclawiu "· Departa
ment glogowski obejmowal dawne ksi<:stwa glogowskie, zaganskie, leg
nickie i wolowskie oraz wolne panstwa stanowe Bytom nad Odr&, 
Zmigr6d i Milicz; departament wroclawski wszystkie terytoria pozostale, 
mianowicie ksiE:stwa jaworskie, Swidnickie, wroclawskie, oleSnickie, brze

skie, zi<:hickie, nyskie, hrabstwo klodzkie, sycowskie wolne panstwo stano
we oraz caly G6rny Sl,isk. Podzial na weichbildy w zasadzie zostal 

211 Poczijtkowo zamierzano siedzibE: jednej z kamer pomieSciC w Legnicy i przy

j�C odmienny terytorialny podzial, por. 0. Hintze w: Acta Borussica, VI (2) Berlin 

1901, s. 241. 
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utrzymany (z wprowadzeniem jednolitej nazwy powiat6w Kreise), 
z tym ii: mniejsze zostaly poh1czone parami 30. Jak widac, Dolny Sl11sk nie 
utworzyl odr�bnej jednostki administracyjnej w czasach pruskich. Jego 
niewielka cz�sc p6lnocno-zachodnia stanowila departament odr�bny, 
Sl11sk srodkowy zas wraz z Pog6rzem sudeckim wszedl w sklad drugiego 
departamentu, wroclawskiego. 

Stan ten przetrwal ai: do kl�ski Prus w wojnie z Napoleonem. W wy
niku podj�tych w6wczas wszechstronnych reform ulegly zmianie r6wnie:i: 
podzialy administracyjne. Pierwsz11 zapowiedzi11 w tym wzgl�dzie by!o 
bardziej celowe okreslenie kompetencji wladz administracyjnych, ze zmia
n11 ich dotychczasowej nazwy z „kamer wojenno dominialnych" na „re

jencje"" (1808 r.). Pr6cz tego dotychczasowy departament gtogowski prze
mianowano na legnicki, w zwüizku ze zmianq siedziby jego wladz 
(1809 r.) 32_ Nowe podzialy przestrzenne na prowincje, rejencje i powiaty 
zostaly dokonane dopiero w 1815 r. W6wczas S1'1sk, stanowi11cy odr�brn1 
prowincj�, podzielony zostal na 4 okr�gi rejencyjne (Regierungsbezirke): 
legnicki, wroclawski, dzierzoniowski i opolski. Jak widac, 3 pierwsze 
z nich obejmowaly interesuj11cy nas Dolny Sliisk. Byl to, zwany dolnoslq
skim, okr�g rejencyjny I e g n i c k  i z powiatami: lw6weckim, bolesla
wieckim, zlotoryjskim, legnickim, lubi,iskim, glogowskim, szprotawskim, 
i:aganskim, lko:i:uchowskim i zielonog6rskim 33; nast�pnie srodkowosl,iski 
okr�g rejencyjny w r o c l a w s k i z powiatami: sredzkim, wroclawskim, 
olawskim, strzeliilskim, brzeskim, namyslowskim, oleSnickim, sycowskim, 
t_rzebnickim, milickim, wolowskim, Scinawskim i g6rowskim; wreszcie 
,,g6rski" okr�g rejencyjny w D z i e r  :i: o n i o w i e, obejmuj,icy powiaty: 
niemczanski, zi�bidki, z11bkowicki, dzier:i:oniowski, swidnicki, strzegomski, 
bolkowski, jeleniog6rski, jaworski oraz hrabstwo klodzkie 34• Kolejna 
i ostateczna ju:i: zmiana w tym systemie nast11pila w 1820 r., gdy okr�g 
rejencyjny dzier:i:oniowski ulegl likwidacji, powiaty jego zas wl11czono do 
rejencji wroclawskiej i legnidkiej 35. Tej ostatniej zreszt11 przypadla tylko 
mniejsza cz�sc pierwotnego okr�gu dzierzonioWskiego, mianowicie po-

30 Tak mianowicie polqczono powiaty Sredzki i kqcki, strzeliilski i niemczallski, 
kluczborski z byczyllskim, boleslawiecki i lw6wecki itp. 

31 Poprzednio nazw� t� nosily sqdy. Odno.Sny akt w: Novum c1Jrpus constitu

tionum marchicarum, t. XII, 2, nr 63, por. C. B or n  h a k, Geschichte des preussichen 

Verwaltungsrechts, t. III, Berlin 1886, s. 73. 
32 Glog6w byl okupowany przez wojska francuskie, Bo r n  h a k, op. cit., t. III, 

s. 79. 

33 Wraz z pozostalq przy Prusach czc;-Sch\ G6rnych Luiyc; enklaw� pow. Swie

bodziiiskiego wlqczono do rejencji Frankfurt nad Odrq. 
34 Preussische Gesetzsammlung, 1815, s. 95. 
35 B o r n h a k, op. cit., t. III, s. 82. 
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wiaty bolkowski, jeleniog6rski i jaworski. Ten podzial, jezeli pomin'!i: 
wyodr�bnianie nowych powiat6w, przetrwal nie tylko do konca epoki 
feudalnej. lecz tez przez calq epok� nast�pnq, do zakonczenia II wojny 
swiatowej. 

Pewne zmiany, kr6tkotrwale zresztq, wykazal tylko podzial na pro
wincje. Mianowicie po I wojnie swiatowej, w zwiqzku z wprowadzeniem 
ochrony mniejszosci na G6rnym Slqsku i zawarciem konwencji genew
skiej. w 1922 r. podzielono prowincj� slqskq na dwie. Z nich pierwsza, 
obecnie dolnoslqska, obejmowala rejencje wroclawskq i legnickq, zatem 
terytorium interesujqce nas w niniejszym om6wieniu. Natomiast rejencja 
opolska, sama dla siebie, utworzyla osobmi prowincj� g6rnoslqskq. J eszcze 
przed wygasni�ciem mocy obowiqzujqcej kcmwencji genewskiej, w 1935 r., 
powr6cono jednak do dawnego podzialu na prowincje. Kolejnq zmian� 
przyniosly lata II wojny swiatowej i zagarni�cie tzw. obszar6w wlqczo
nych. Dolny Slqsk w6wczas ponownie zostal (w rozumieniu „prowincjo
nalnym") odlqczony od G6rnego, kt6ry wraz z nowo powstalq rejenci'I 
katowickq utworzyl (od 1940 r.) osobnq prowincj� g6rnoslqskq., 

Zakonczenie II wojny swiatowej i- powr6t ziem zachodnich do R.zeczy
pospolitej ,stworzyly warunki do wlqczenia interesujqcego nas regionu 
w struktur� administracyjm\ Polski Ludowej. W przejsciowym okresie 
pierwszych lat po wojnie Dolny Slqsk stanowil cz�si: skladowq Ziem Od
zyskanych. 0 ich tymczasowym podziale zdecydowano rozporZqdzeniem 
R.ady Ministr6w z 29 V 1946 r. '6 Obszar wyodr�bnionego przez 6w akt 
wojew6dztwa wroclawskiego odpowiadal w zasadzie dawnej rejencji, 
z tym ze naturalnq kolejq rzeczy odpadly z niego powiaty g6rnoluzyckie 
polozone na zach6d od Nysy �uzyckiej, wlqczono zas don powiat zarski, 
ongis nalezqcy do rejencji frankfurckiej (slubickiej). Pr6cz tego dawniej 
do rejencji wroclawskiej nalez,icy po,wiat zielonog6rski zostal zaliczony 
do 6wczesnego wojew6dztwa poznanskiego. 

Osta teczne uregulowanie podzialu administracyj nego nastqpilo w 
1950 r. 37, przy czym obszar wojew6dztwa wroclawskiego ulegl zmniej
szeniu na skutek wyodr�bnienia w6wczas dw6ch nowych wojewodztw: 
zielonog6rskiego i opolskiego. Do pierwszego z nich zaliczono g6rnolu
zycki powiat zarski oraz historycznie slqskie powiaty zaganski, kozuchow
ski, szprotawski i glogowski. Od wschodu w sklad nowo tworzonego 
wojew6dztwa opolskiego weszly dwa historycznie dolnoslqskie powiaty, 
mianowicie brzeski i namyslowski. 

36 DzU, nr 28, poz. 177. 
s1 DzU, nr 28, poz. 255. 
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Przeprowadzony przeglqd podzial6w terytorialnych na obszarze histo
rycznego Dolnego S!qska, kt6rego przybli:ionym odbiciem w dzisiejszym 
administracyjnym podziale PRL jest wojew6dztwo wroclawskie, sklania 
do poszukiwania historycznych przeslanek wsp6lczesnych granic woje
w6dzkich. Przede wszystkirri nalezy stwierdzic, ze obecnie wyodr�bnione 
wojew6dztwo wroclawskie (tak jak i w og6le podzialy administracyjne 
nowozytnych pari.stw) nie nawiqzuje b e z  p o s r e d  n i o do wczesniej
szych granic. Wsp6lczesne podzialy i ich przeslanki nie S'l kategoriarni 
zdeterminowanymi historycznie. Z drugiej j ednak strony trzeba stwier
dzic istnienie tu wyraznych zwiqzk6w p o s r e d  n i c h, dlatego przede 
wszystkim, iz zar6wno zasiedlenie kazdego terytorium, jego oblicze gospo
darcze, jak wreszcie inne fakty tamtym subordynowarie (np. region jako 
swoisty uklad komunikacyjny) S'l faktami historycznie wyksztalconymi 
przez przeszlosc. 

W ten spos6b konstatujemy, ze dzisiejsze wojew6dztwo wroclawskie 
obejmuje w zasadzie obszary osadnicze SIE;zan, Dziadoszan, Bobrzan 
i Trzebowian sprzed tysiqca z g6r'l lat. Oczywiscie obszar ten jest wi�kszy, 
poniewaz z czasem zasiedlone zostaly pograniczne i wewn�trzne mi�dzy
plemienne pustacie. Z drugiej strony pewne tereny, niewqtpliwie ongi 
sl�zari.skie (brzeskie, namyslowskie) czy dziadoszyckie (powiaty wlqczone 
do wojew6dztwa zielonog6rskiego), zostaly przy. obecnym przebiegu ad
ministracyjnych granic odlqczone od pierwotnej calosci osadniczej. Pod 
jednym wzgl�dem granice dzisiejszego wojew6dztwa S'l bardziej zgodne 
z dawnymi tery,toriami plemiennymi niz podzial na rejencje. Mianowicie 
granica na Nysie I:.uzyckiej odpowiada mniej wi�cej przebiegowi puszczy 
pogranicznej mi�dzy Bobrzanami i sqsiednimi od zachodu Mikza.nami 
i I:.uzyczanami. Wlqczenie ongis powiat6w g6rnoluzyckich do rejencji 
legnickiej wyniklo ze wzgl�d6w politycznych, poniewaz G6rne I:.uzyce 
byly „krajem" K!orony Czeskiej i cz�sc ich po wojnach slqskich przypadlf\ 
Prusom Hohenzollern6w. Skqdinqd zreszt'l dzisiejsze wojewodztwo wro
clawskie obejmuje r6wniez skrawek Gornych I:.uzyc, mianowicie powiat 
zgorzelecki i cz�sc lubari.skiego. 

Podzial na rejencje, szczeg6lnie w pierwotnym ksztalcie z 1815 r., w 
duzej mierze odpowiadal dawniejszej politycznej strukturze Slqska. Prze
bieg wewn�trznych granic pokrywal si� przewaznie z grupami ksi�tw, 
kt6re w przeszlosci ciqzyly ku sobie. Tak samo kolejne siedziby wladz 
rejencyjnych (Wroclaw, Glog6w, Legnica - nie odnosi si� to tylko do 
Dzierzoniowa) odpowiadaly w zasadzie najpot�zniejszym osrodkom po
litycznym, czy to w skali calego Slqska, czy tez w w�zszej. Obecnie tery

torium wojew6dztwa wroclawskiego ma znacznie mniejsze nawiqzania 

do dawniejszych podzial6w politycznych Sl')ska, przede wszystkim dla
tego, :i:e osrodki takie, jak Glog6w "i Brzeg, znalazly si� poza jego gra-
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nicami. Trzeba jednak stwierdzic ze szczeg6lnym naciskiem, ze wskazane 

tu w�gl�dy Sq w warunkach nowoczesnego panstwa absolutnie bez zna

czenia. 

Podzial wodew6dztwa wroclawskiego na powiaty z natury rzecrj wy-

kazuje bardzo wiele zwüizk6w z wczesniejszymi podzialami. Jest to 

jednak sprawa zbyt szczeg6rowa, aby w tak zarysowym opracowaniu, 

jak niniejsze, poswi�cac mu wü:cej uwagi. 

DAS TERRITORIUM DER WOJWODSCHAFI' WROCt.AW 

IN DER VERGANGENHEIT VON SCHLESIEN 

Der Verfasser betrachtet das Territorium der Wojwodschaft Wroclaw in der 

schlesischen Vergangenheit unter dem Gesichtspunkt dessen Granzen. Den Aus

gangspunkt bildet die Stammesbesiedlung, wobei der Verfasser eine objektive 

Übereinstimmung der Grenzen mit den Terrilorien der Stämme: Sl�:ianie, Dziado

szanie, Bobrzanie und Trzebowianie feststellt. Es lassen sich auch gewisse entfernte 

zusammenhänge zwischen diesen ursprünglichen Territorien und der späteren Glie

derung in Fürstentümer feststellen. Die Schilderung der nacheinanderfolgenden 

politischen Spaltungen Niederschlesiens in Fürstentümer und deren Veränderungen 

führte den Verfasser zur Feststellung einer besonderen Dauerhaftigkeit (im Sinne 

einer bestehenden Absonderung, trotz räumlicher Veränderungen) gewisser Terri

torien, und zwar von Wroclaw, Glog6w, Legnica, Brzeg, Swidnica, OleSnica; ferner 

stellt der Verfasser fest, dass sich in der Zeit des Habsburgischen Absolutismus die 

bisherige unstete Einteilung festigte und ein System der administrativen Einteilung 

gebildet wurde. Unter der preussischen Herrschaft (nach 1740) wurde eine neue 

Einteilung eingeführt. Die Kriegs- und Domänenkammern Departements und Kreise 

entsprachen grundsätzlich der früheren Einteilung in Fürstentümer, wobei die 

heutige Wojwodschaft Wroclaw das ganze Departement Glog6w und den nieder

schlesischen Teil des Wroclawer Departements umfasste. Die Verwaltungsreform 

nach den Napoleonischen Kriegen (1815) führte eine neue Einteilung in Regierungs

bezirke ein, von denen die Regierungsbezirke Wroclaw und Legnica annähernd dem 

Territorium der heutigen Wojwodschaft Wroclaw entsprochen hatten. In Volkspolen 
(1950) wurden die alten Formen nur indirekt berücksichtigt, da ein Teil der nördli

chen Kreise in die neu abgesonderte Wojwodshaft Zielona G6ra eingegliedert 

wurde, dagegen zwei bstliche Kreise in die ebenfalls neu gebildete Wojwodschaft 

Opale. 
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LESZEK BARG 

DEMOGRAFICZNY ROZWÖJ POLANICY 
OD POLOWY XIV DO POCZA,TKU XX WIEKU * 

Brak jest informacji eo do daty i okolicznosci, w jakich Polanica zo

stala zalozona. W zr6dlach pisanych wyst�puje ona po raz pierwszy w 

1347 r. jako czterolanowy maj<1tek lenny naleiqcy do rycerskiego rodu 

Glubocz6w. W jego posiadaniu Polanica, a w kazdym razie te 4 lany 

z jej obszaru, o kt6rych mamy zr6dlowe wiadomosci, pozostawala przez 

caly prawie wiek. W czasie wojen husyckich (1419-1434) Gluboczowie, 

osiedleni w ziemi klodzkiej, wygin�li. Ich majqtek lenny w Polanicy obj<1l 

znacznie mniejszy i ubozszy rod szlachecki Lazan6w. W 1478 r. Zygmunt 

Lazan zapoczqtkowal podzial polanickich grunt6w lennych, sprzedajqc 

polow� wsi Wenkowi Heringowi z Gieraltowa. Nowy wlasciciel nie utrzy

mal jednak tej posiadlosci w swoim posiadaniu. Po licznych dalszych 

alienacjach zostala ona zakupiona w 1538 r. przez miasto Klodzko jako 

wyposazenie dla miejskiego szpitala. Od tej pory ta cz�sc Polanicy nie 
zmienila wlasciciela przez nast�pnych 300 przeszlo lat i az do czasu uwla

szczenia chlop6w stanowila tzw. ,,szpitalnq" cz�sc wsi. Po smierci Zyg

munta Lazana w 1494 r. panujqcy w6wczas w Klodzku ksiqi� Henryk 
przejql drugq polow� Polanicy jako wakujqce lenno i podarowal i'I klasz

torowi augustian6w z Klodzka. W ten spos6b powstala tzw. ,,klasztorna" 
cz�sc wsi. W 1595 r. zgodnie z poleceniem papieza augustianie przekazali 

sw6j klasztor w Klodzku i naleiqce do niego dobra zakonowi jezuit6w. 

Opr6cz cz�sci wsi stanowü\cej lenno byly r6w.niez w Polanicy grun
ty - o niewiadomej powierzchni - wchodzqce w sklad kr6lewszczyzn. 

W 1577 r. kupil je od skarbu kr6lewskiego rycerz Fryderyk z Falkenhein. 

Jego syn Zygfryd sprzedal z kolei ten majqtek w 1613 r. jezuitom, kt6rzy 

tym samym polqczyli w swych r�kach dwa udzialy, a nast�pnie wcielili 

* Artykul ten jest uzupelnionym fragmentem rozprawy doktorskiej pt. Pola

nica. Monografia wsi dolnoSlqskiej ze szczeg6lnym uwzgli::dnieniem :iycia prawnego 

chlopstwa w schylkowym feudalizmie, wykonanej w Un,iwersytecie Wroclawskim 

pod kierunkiem prof. dra K. Orzechowskiego, �...vroclaw 1963. 

2 - Sobötka ano 
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jeszcze do tej posiadlosci zakupiony w 1630 r. folwark utworzony z trzech 
uprzednio wykupionych gospodarstw chlopskich, powi�kszajqc przez to 
znacznie swojq cz�sc Polanicy. Po rozwiqzaniu zakonu jezuit6w w 1773 r. 
wszystkie dobra tego zgromadzenia, a wi�c r6wniez majqtek w Polanicy, 
przej�o panstwo pruskie. Poklasztorna cz�sc Polanicy dostala si� jednak 
wkr6tce w r�ce prywatne i do czasu zniesienia poddanstwa i uwlaszczenia 
chlop6w wielokrotnie jeszcze zmieniala wlascicieli. Uwlaszczenie chlop6w 
polanickich nastqpilo w latach 1853-1855. W!asciciele folwarku i szpital 
klodzki utracili wtedy swe prawa przyslugujqce im jako zwierzchnosciom 
gruntowym. W 1828 r. w oparciu o byly maj,itek jezuicki zapoczqtkowano 
w Polanicy organizacj� uzdrowiska. Z czasem instytucja ta zostala rozbu
dowana i obj�la swym posiadaniem duz'! cz�sc wsi, zar6wno grunty Iol
warczne, jak i liczne gospodarstwa chlopskie. R6wnoczesnie pewna i!osc 
chlopskich gospodarstw zostala rozparcelowana na dzia!ki budow lane, na 
kt6rych zacz�to wznosic wille i pensjonaty slui&ce przemyslowi i uslugom 
uzdrowiskowym '· 

0 ile zachowane zr6dla od polowy XIV do konca XVIII w. zawieraj& 
liczne informacje o wlascicielach Polanicy, o tyle malo w nich jest wiado
mosci, kt6re pozwolilyby na odtworzenie demograficznego rozwoju wsi 
i na przedstawienie zmian jej arealu w tym samym czasie. Scisle dane 
z tego zakresu mozna ustalic dopiero dla XIX i XX w. na podstawie 
spis6w ludnosci, ksiqg gruntowych i innych urz�d0\1rych dokument6w 
pozostawionych przez pruskq administracj�. Najwi�ksze trudnosci nasuwa 
tu ustalenie stanu zaludnienia Polanicy w epoce feudalnej. W warunkach 
zasadniczego braku statystycznych informacji w zr6dlach odnoszqcych si� 
do tych czas6w na og61 stosuje si� tu metod� szacunkow&, opartq na 
liczebnosci i areale chlopskich gospodarstw, tego rodzaju dane bowiem sq 
dosc cz�sto reprezentowane w feudalnych zr6dlach. T� sam,i metod� za
stosujemy r6wniez w naszej pracy, przyjmujqc mnoinik dla rodziny chlo
pskiej 5 os6b '. 

1 Szczeg6lowe informacje o dziejach Polanicy i jej wlaScicielach zawarte sq
w I cz�Sci (rozdzial 1, s. 19-50) cyt. wyi:ej rozprawy doktorskiej: B a r g, Polanica ... , 

s. 458 (maszynopis). Pod nazwq Polanica. uiywami w artykule, naleiy rozumieC 
stan:1, cz�SC wsi, tzw. Starq Polanic�, ki6ra po polqczeniu si� z Nowc:1 Polanicci 
(zaloion& w 1556 r., lecz obejmujclcct niewiele ziemi ornej, za to duie polacie lasu) 
utworzyla w 1929 r. Polanic�-Zdröj. 

2 Badania nad zaludnieniem Polski wykazaly, Ze dla przeci�tnej rodziny kmiecej 

w XIV w. mnoi;nik 5,5 wydaje si� maksymalnie moZLiwy. Podobnie w studiach nad 
demografiq Dolnego Slqska stwierdzono, i;e w XVII-XVIII w. rodzina chlopska 

liczyla 4,9-5,9 osoby, przy czym Srednia dla ziemi klodzkiej wynosila 5,9. R6wno

czeSnie wykazano, Ze przeci�tne rodziny kmiece byly liczniejsze od przeciE:tnych 

rodzin zagrodniczych i chalupniczych. Wedlug zachowanych frödel w Polanicy od 

pierwszej polowy XVI ai; do koilca XIX w. bylo tylko 10 kmieci (na og6lnq liczb<: 
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Na wst�pie na kilku wybranych przykladach przedstawimy stosunki, 
jakie tstnialy w6wczas w ziemi klod>Jkiej pod omawianym przez nas 
wzgl�dem. Szczeg6lnie interesujqce jest tu ustalenie relacji mi�dzy liczbq 
gospodarstw wiejskich a powierzchni'! posiadanych przez nie grunt6w '· 
J est to niezwykle wazne tarn, gdzie b�dziemy mogli korzystac z niepel
nego lub niejasnego zr6dla. Wedlug W. Dziewulskiego, kt6ry oparl si,: 
na bardzo szerokim zr6dlowym materiale, na przelomie XIV i XV w. 
gospodarstwa kmiece w ziemi klodzkiej, nawet te, kt6re powstaly w wy
niku kolonizacji, rzadko osiqgaly obszar jednego lana. Po wojnach husyc
kich nawet w nowo zakladanych wsiach uposazenie kmieci spadlo do 
mniej wi�cej 1/, lana 4• Niekt6re informacje z lkorica XV w. sugerujq, ze 
6w proces rozdrabniania posuwal si� nast�pnie jeszcze dalej i ze typowe 
gospodarstwo kmiece w Klodzkiem nie przekracza!o w6wczas 1/, lana. 
Mianowicie R. Heck zestawiajqc dane z pi�ciu wsi rycerskich z 1499 r. 
stwierdzil, ze na 65 gospodarstw kmiecych w tych pi�ciu wsiach 34 
(52,30/o) obejmowa!y obszar do 1/, lana; 15 (230/o) da 1/2 lana; 7 (10,80/o) 
do 3/, !ana; 6 (9,3°/o) do 1 !ana i tylko 3 gospodarstwa (4,60/o) posiada!y 
powierzchni� ponad 1'/, !ana. Wi�kszych gospodarstw w og6le nie wy
kazano 5. ,,·11; 

Z innych jednak, p6zniejszych nawet zr6del mozna wnosic, ze srednia 
ta by!a znacznie wyzsza. Bardzo cenne wiadomosci z tego zakresu zawarte 
Sq w klod2Jkiej ksi,:dze dekanalnej z 1560 r. Ksi�ga ta, Liber proventuum, 

21 gospodarstw w 1560 r., 32 w 1631 r. i 57 w 1787 r.) Aby wi�c nie zawyi.yt. 
wskainik6w zaludnienia Polanicy, przyj�liSmy, Ze przeci�tna rodzina chlopska 
w tej wsi od polowy XIV do kori.ca XIX w. liczyla 5 osöb. Por. T. L a d o g 6 rsk i, 
Studia nad zaludnieniem Polski XIV w., Wroclaw 1958, s. 30-45; J. L e s  z c z y ii s k i, 
Struktura spoleczna i stosunki 'demograficzne na wsi klodzkiej w XVII w. (Slijski 

KwartalnJ.k Historyczny Sob6tka, XV, 1960, nr 4, s. 479-496); t e n Z e, Nowe dane 

do stosunk6w demograficznych na Dolnym Slqsku na przelomie XVII i XVIII w. 

(t a m  i e, XIX, 1964, nr 1-2, s. 97-115); Z K w a S n  y, Struktura demograficzna 

ludnoSci wiejskiej w kluczu Gryf w drugiej polowie XVIII i na poczqtku XIX w. 

t a m  i e, XXI, 1966, nr 1, s. 102-123). 

3 Miarq powierzchni w ziemi klodzkiej w ciqgu epoki feudalnej - jak wsz�dzie 
na Slcisku - byl lan (eine Hube). Lan jednak nie zawsze i nie we wszystkich okoli
cach byl jednakowy - obejmowal 60-200 morg6w. W ziemi klodzkiej lan dzielil 
si� na 12 pr�t6w (pr�t - eine Ruthe) po 5 morg6w kaidy. Poniewai pow,ierzchnia 

morga wynosila okolo 30 arCw, lan klodzki byl r6wny okolo 18 ha, a jeden pr�t 
r6wnal si� mniej wi�cej 1,5 ha. Por. W. D z i e w u l s k i, Zatudnienie i germaniza

cja ziemi klodzkiej (Rocznik Klodzki, t. 1, 1948, s. 75); K. 0 r z e c h o w s k i, Prze
ksztalcenie praw chlop6w do ziemi na G6rnym Slqsku w koitcu XVIII i w pierw

szej poiowie XIX w. (Czasopismo Prawno-Historyczne, t. VI, 1954, nr 1, s. 245). 
4 D z i e w u 1 s k i, Zaludnienie i germanizacja ... , s. 76. 
s R. H e c k, Studia nad poloZeniem ekonomicznym ludnoSci wiejskiej na 

Slqsku w XVI w., Wroclaw 1959, s. 80-81; Historia Slqska, pod red. K. Male
czyilskiego, t. I, cz. 2, Wroclaw 1961, s. 66-67. 
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napisana przez archidiakona dekanatu klod�kiego Krzysztofa Naetiusa, 
jest zbiorem protokol6w wizytacji parafü, kosciol6w i szk6l ziemi klodz
kiej 6. Autor wsr6d innych informacji wylicza tarn chlop6w, poddanych 
poszczeg6lnych parafii, oraz podaje wykazy platnik6w dziesi�cin z kaidej 
wsi. Na podstawie notatek Naetiusa trzeba przede wszystkim stwierdzic, 
ie rozmiar (powierzchnia) oraz zaludnienie poszczeg6lnych wsi w ziemi 
klodzkiej byly bardzo zr6znicowane. Obok wsi duiych, liczqcych ponad 
40 gospodarstw i okolo 30 lan6w, byly tei wsie o 4-5 gospodarstwach 
i powierzchni nie przekraczajqcej 21/2 lana. Przykladem wsi duiej moie 

byc Wojborz 7• W tej wsi na 45 gospodarstw 6 posiadalo powierzchni� 
powyzej 1 lana (w tym 2 gospodarstwa ponad 2 lany), 28 - powyiej 
1/, lana, 8 - do 1/, !ana wh,cznie, a 3 mniej ni.i: 11. lana. Lqcznie wies 
obejmowala 29 lan6w; srednia przypadajqca na jedno gospodarstwo wy
nosila blisko 8 pr�t6w, tj.prawie 3/, lana. Za przyklad wsi malej moze 
posluiyc Dolina, gdzie na 5 gospodarstw przypadalo 30 pr�t6w, tj. 21/2 

lana. Najwi�ksze gospodarstwo obejmowalo 9 pr�t6w, najmniejsze 2 pr�ty. 
Sreqnio na jedno gospodarstwo przypadalo 1/2 lana 8. Aby nie poslugiwac 
si� wylqcznie przykladami krancowymi, moina tez wziqc pod uwag� 
wies o srednim areale. L�zyce byly wsi'I licz,ic,i 111/2 lana, ale zasiedlon,i 
ai przez 34 rodziny. Przeci�tna powierzchnia jednego gospodarstwa prze
kraczala 4 pr�ty, wi�c byla wyisza niz 1/, lana 9. 

Na podstawie zaczerpni�tych z Naetiusa i przytoczonych tu przyklad6w 
ilustruj,icych obszar i zaludnienie wsi klodzkiej w 1560 r. moina - jak 
si� zdaje - przyjqc, ie w polowie XVI w. przeci�tne gospodarstwo w zie
mi klodzkiej obejmowalo od 1/, do 1/, lana. Srednia ta powinna byc wlas
ciwa tym bardziej dla okresu wczesniejszego. Pierwsza i jedyna informacja 
z polowy XIV w. (1347 r.) dotyczqca grunt6w polanickich m6wi o 4 la
nach czynszowych b�dqcych w posiadaniu Glubocz6w 10. Na podstawie 
podanych powyiej srednich wymiar6w gospodarstw w Klodzkiem moina 

sqdzic, ie na gruntach Glubocz6w w Polanicy, jeieli obsadzone byly wy
lqcznie prnez kmieci, gospodarzylo 8-16 rodzin. Przy zalozeniu, ze prze
ci�tna rodzina obejmowala 5 os6b, byloby to 40-80 mieszkailc6w. 

6 Ch. Na e t  i u s, Liber proventuum, dotum eccLesiarum singularum, nec non 

et quarundam signaturarum ad archidiaconi seu decani Otficium spectantium, pro

pria manu conscriptus, in communem. utititatem Fratrum .\Comitatus •Glacensis 

per... {Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. III, Bystrzyca Klodzka 1884, 

s. 13-80). 
7 Geschichtsquellen ... , t. III, s. 38-39. 

s Tami:e, t. III, s. 52. 
9 Tam:Ze. 
10 F. Volkme r, W. Hohau s, Aeltestes Glatzer Amtsbuch oder Mann

rechtsverhandtungen von 1346-1390 (Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz, t. V, 

Bystrzyca Klodzka 1891, s. 3). 
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Po tej fragrnentarycznej wiadornosci o powierzchni grunt6w polanic
kich z polowy XIV w. w zr6dlach z kolejnych prawie 200 lat nie zacho
waly siE: na ten ternat zadne istotne wiadornosci. Wiadorno tylko, ze 4 lany 
G!ubocz6w zosta!y podzielone, 2 z nich otrzyrna! w forrnie darowizny 
klaszt@r augustian6w z K!odzka, 2 dalsze posiadali kolejno Hering, Rosen
bach i jego c6rki, Scheffeler, Voit i wreszcie Ullersdorf 11. Brak jest je
dnak jakichkolwiek danych o Jiczbie. kmieci i zagrodnik6w na tych grun
tach, brak wzmianki, kt6ra urnozliwi!aby wysuniE:cie jakiejs sugestii eo 
do Ho.Sei mieszkari.c6w wsi. 

Pierwsza konkretna wiadornosc o osadnikach zarnieszka!ych w Po
lanicy zawarta jest dopiero w urbarzu sporzqdzonym w 1534 r. na pole
cenie hr. Jana z Hardeku i dotyczy jedynie CZE:sci, kt6ra stanowila 
kr6lewszczyznE: 12. Wyrnieniajqc p!atnik6w czynszu dworskiego i wieczy
stego w 1534 r . .stwierdza an, ie w Polanicy 4 gospodarstwa krniece p!a-· 
ci!y czynsz wieczysty. Urbarz nie nie m6wi o zagrodnikach, z czego rnozna 
wnosic, ie albo ich tarn w6wczas nie by!o, albo nie podlegali obowil1zkowi 
placenia czynsz6w. Ta druga alternatywa wydaje si,: bardziej prawdopc>
dobna, urbarz wyrnienia bowiern tylko „erbzinspflichtige Anbauer (Bau
ern) bezw. erbzinspflichtige Ansässi�keiten". Poniewai nie pewnego 
o ewentualnych zagrodnikach krolewskiej cz,:sci wsi nie wiadorno, usta
lenie liczby jej rnieszkanc6w rnusirny oprzec wy!qcznie na inforrnacji 
o osadzonych tarn 4 kmieciach. Zak!adaj,ic jak poprzednio, ie jedna ro
dzina rnia!a przeci,:tnie 5 os6b, rnozerny przyjqc, ze ta cz,:sc Polanicy li
czy!a eo najmniej 20 rnieszkanc6w. W por6wnaniu z innyrni kr6lewszczyz
narni, kt6re wyrnienia urbarz, gdzie by!o kilkunastu, a w niekt6rych 
wypadkach ponad 30 platnik6w 13, a wi,:c 100-200 rnieszkanc6w, kr6Jew
ska czE:sc Polanicy by!a bardzo rna!a. Niewielki tez rnusial byc obszar jej 
grunt6w. Blizsze inforrnacje o nirn pochodzq dopiero z 1560 r. i zawarte 
sq we wspornnianej juz wyzej Liber proventuum Naetiusa. 

Zanim jednak zostanie orn6wiony zapis dotyczqcy Polanicy w tej 
ksiE:dze, trzeba zwr6cic uwag,: na notatkE: zamieszczonq w klodzkiej ksiE:
dze rniejskiej z Jat 1414-1544 14. Jest to wiadornosc prawie wsp6!czesna 
urbarzowi z 1534 r., Jecz dotyczqca innej CZE:sci wsi i innej grupy jej 
rnieszkanc6w. Chodzi o posiad!osc - 6 gospodarstw kmiecych i rn!yn -

11 Ba r g, Pol a n  'i. ca ... , s. 34-36. 
12 B. K o 1 b e, Auszug aus dem Steueramte zu Glatz befindlichen Urbarium des 

Grafen Hans v. Hardeck vom Jahre 1534 (Vd.erteljahrschrift für die Geschichte und 

Heimatskunde der Grafschaft Glatz, R. II, 1882/83, s. 244 i 249). 
1a TamZe, np. Wojciechowice, s. 243. 
14 Archiwum Paristwowe m. Wroclawia i Woj. Wroclawskiego we Wroclawiu, 

sygn. Zesp6l Klodzki 3, fol. 31, recto. 
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Pozostawimy na razie na uboczu szpitalrn1 cz,;sc wsi, kt6ra w 1560 r. 
obejn\owala co najmniej 2 lany i liczyla co najmniej 7 rodzin (w tym 
6 kmieci i mlynarz), i zajmiemy si,; dwoma pozostalymi udzialami, pr6bu
jqc skonfrcmtowac je w szczeg6l:ach z zapisem Naetiusa. Cz�sc klasztorna 
obejmowala 2 lany ziemi ornej uprawianej od polowy XIV w. Si�gajqc do 
informacji Naetiusa byly to byc moze gospodarstwa soltysa (solectwo 
w kr6lewszczyznie ukazuje si� dopiero w 1571 r.), posiadajqcego 5 pr�t6w, 
i 4 gospodarzy, z kt6rych jeden mia! takze 5 pr,;t6w, a pozostali po 4 pr,;
ty (22 pr,;ty = 2 lany bez 2 pri;t6w). ,,Obdzielenie" przez nas najwi,;kszymi 
dzialkami cz,;sci klasztornej nie jest bynajmniej przypadkowe. Gospodar
stwa te powstaly przed 200 przeszlo Iaty, wtedy gdy nadzialy uposazenio
we kmieci by!y najwi,;ksze. Totez taki uk!ad w!asnosci wydaje si,; naj
bardziej prawdopodobny. 

Na kr6lewskq cz�sc wsi pozosta!oby w6wczas 163/, pr�ta, tj. nieco 
mniej niz 11/2 lana, rozlozonego na 9 poddanych. Wymienieni juz w 
1534 r. 4 kmiecie posiadali zapewne wi�kszosc grunt6w tego udzialu -· 
dw6ch po 3 pr,;ty, dw6ch po 2 pr�ty. Reszta ziemi wykazanej przez Nae
tiusa - lqcznie 63/, pr,;ta, nieco wi,;cej niz 1/2 lana - przypadala na 5 za
grodnik6w. Kazdy z nich mia!by zatem dzia!k� obejmujqcq l-l1/2 pr�ta. 
Powyzsze sugestie umozliwiajq uzupe!nienie poprzedniej tabeli, przy 
czym !any ze wzgl,;du na wygod,; por6wnania przeliczono na pr�ty. 

Tab. 2. Powierzchnia gruntöw, liczba gospodarstw i mieszkall

cöw Polanicy w 1560 r. 

Liczba 
Cz�SC wsi 

PrE:t6w gospodarstw J mieszkailc6w 

klasztorna 22 

1 

25 

szpitalna 24 35 

kr6lewska 163/4 45 

Razem 623/4 21 1 105 

Ponadto na terenie wsi znajdowa!a si� - jak wiadomo - zagroda 
podleg!a parafii w Szalejowie o niewiadomej powierzchni. Lqczna powie
rzchnia grunt6w polanickich w 1560 r. obejmowa!a ponad 623/, pr,;ta, 
tj. nieco wi�cej niz 51/• !ana. Pod wzgl�dem powierzchni grunt6w byla to 
wi,;c bardzo ma!a wies, nawet jak na stosunki w K!odzkiem. R6wniez 
wyposazenie poszczeg6lnych gospodarstw w ziemi� bylo male, przeci,;tna 
si�gala zaledwie 3·pr,;t6w, tj. 1/, lana. Uzyskana z szacunku liczba mie
szkaiic6w wykazuje pewien post,;p w por6wnaniu z poprzedniq tabelq 
i swiadczy o demograficznym rozwoju wsi. 

Kolejnym zr6cUem zawierajqcym informacje o ludnosci Polanicy jest 
wspomniany juz kilkakrotnie drugi urbarz kr6lewszczyzn klodzkich spi-
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sany w 1571 r. Z kr6tkiej notatki odnoszqeej si,a do spraw nas w tej 

ehwili interesujqeyeh dowiadujemy si� tylko, ze w kr6lewskiej ez<ase1 

Polaniey opr6ez soltysa bylo jeszeze 11 poddanyeh. W eiqgu 11 lat przy

bylo tu wi<ae da],szyeh 2 zagrodnik6w. Nie wiadomo jednak, ezy r6wnoeze

snie areal wsi zostal powi<akszony, ezy tei: tylko dzialki ehlop6w kr6lew

skieh ulegly dalszemu rozdrobnieniu. R6wniei: interesujqcq wiadomosci'! 

wydaje si<a umiejseowienie tu soltysa. Urzqd ten wymieniony byl jui: 

przez Naetiusa w 1560 r. Urbarz z 1534 r. nie o nim nie m6wi. Jezeli 

solectwo nalei:alo uprzednio do grunt6w klasztornych, eo jest najbardziej 

prawdopodobne, poniewaz - jak si<a zdaje - w tym udziale znajdowaly 

si<a najwi<aksze gospodarstwa, to trzeba stwierdzit':, i:e mi<adzY 1560 a 1571 r. 

przeszlo ono na poddanego z grunt6w kr6lewskieh. 

Sz6stym przekazem umoi:liwiajqcym ustalenie jakiegos konkretnego 

stanu demograficznego Polaniey jest cytowana jui: wyi:ej Liber decanalis, 

ksi<aga napisana w 1613 r. 19 przez dziekana klodzkiego Hieronima Kecka. 

Wzorowana na opraoowanym w 1560 r. przez Krzysztofa Naetiusa Liber 

proventuum, opisuje koseioly, parafie i szkoly ziemi klodzkiej oraz za

wiera wiadomosci dotyezqee dziesi<aein koscielnyeh i ich platnik6w. Ponie
wai: - jak wiadomo - dawna kr6lewska cz<ast': Polaniey przeszla w 1613 r. 
w r<ace jezuit6w, ea!a jui: teraz wies, z wyjqtkiem zagrody podleglej pro

boszczowi, znalaz!a si<a w posiadaniu dw6ch tylko wlaseieieli - klasztoru 

i szpitala. Stan ten znajduje odzwierciedlenie w tekscie Keeka. Z zapis6w 

autora wynika, i:e pod wzgl<adem dziesi<aeiny Polaniea dzielila si<a na dwie 
cz<asei. Pierwsza, obejmujq_ca 17 poddanyeh, nalei:ala do szpitala klodzkie

go i byla z dziesi<aciny zwolniona. Poddani placili z tej CZ<asei szpitalowi 

czynsz roczny w wysokosei 2 k6p 48 gr 1 hal 20• Druga cz<ast': wsi plaeqea 

dziesi<acin<a obejmowala folwark jezuit6w i reszt<a gospodarstw rolnyeh 

pozostajqeyeh pod zwierzchnosci'l klasztoru. Opr6cz jezuit6w, kt6ryeh 

dziesi<aeina wynosila 1 ikorzec, 2 t':wierci i 2 miarki zboi:a, bylo w tej 

ez<asei jeszcze 15 platnik6w, kt6rych swiadezenia r6wnaly si<a 6 korcom 
zboi:a. Najwi<aeej placil soltys Jan Krasse! - 2 t':wierci. Lqcznie Polanica 

byla zobowiqzana do uiszczania dziesi<aeiny w wysokosei 7 korey 2 cwierei 

i 2 miarek zbo.Za rocznie 21. 

Ponadto w rejestrze platnik6w ezynszu dla „domu opiekunezego" (Seel
haus) znajduje si<a nast<apujqca notatka: 14 kmieci z Polanicy, Szalejowa 

G6rnego i Jaszkowej G6rnej swiadezy rocznie 41/, szynki, 44 jaja, 8 ser6w, 

okolo 7 korey pszeniey, 21/, korca owsa i 9 kur" 22. Dom opiekunczy pod-

19 H. Keck, Liber decanalis ab ... quondam decano Glacensi et primo vicario 

Foraneo propria manu conscriptus 1631 (Geschichtsquellen ... , t. III, s. 81-202). 
20 Geschichtsquellen ... , t. III. s. 87. 
21 Tamie, t. III, s. 180. 

n Tamie, t. III, s. 87. 
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legal - jak si,: zdaje - bezposrednio szpitalowi. Rejestr czynsz6w swiad
czonych na jego rzecz zostal umieszczony w Liber decanalis jako aneks 

w rozdziale poswi,:conym wyposazeniu i dochodom szpitala "· Kilku 

kmieci z Polanicy placilo wi,:c czynsz w naturze na rzecz domu opiekun

czego. Bylo to prawdopodobnie dodatkowe obci,izenie niekt6rych gospo
darstw szpitalnej cz,:sci wsi. 

Z informacji podanych przez Kecka mozna ustalic przyblizon,i liczb,: 
mieszkanc6w Polanicy. Wiadomo bowiem, ze 32 rodziny rolnicze mialy 

obowi,izek p!acenia czynszu Jub dziesi,:ciny. Licz,ic jak poprzednio kaid'! 
rodzin,: jako 5 os6b, bylo. to 160 mieszkanc6w, do kt6rych ponadto nalezy 

dodac kilku przebywajqcych w Polanicy czlonk6w zakonu oraz sluzb� 

folwarczn,i. Nie ma wzmianki o zagrodzie nalez,icej do parafii w Szalejo

wie. Byc moze Keck uj,il j,i, podobnie jark Naetius, w wykazie platnik6w 

z Szalejowa, ale bez zaznaczenia, ze chodzi tu o gospodarstwo polanickie. 

Prawdopodobnie zreszt,i by!a to dzialka lez,ica na granicy mi,:dzy obu 
wsiami. 

K:.si,:ga dekanacka Hieronima Kecka nie zawiera, niestety, zadnych 

informacji co do arealu wsi czy tez poszczeg6lnych gospodarstw. Zdaje si,: 

jednak nie ulegac w,itpliwosci, ze powierzchnia grunt6w wsi znacznie si,: 

powi,:kszy!a, i to nie tylko wskutek nabycia i przy!,iczenia pogranicznych 
jui uprawianych grunt6w (folwark), ale tez przez osiedlenie nowych osa

dnik6w i wytrzebienie dalszych po!aci lasu. Prob,: ustalenia area!u grun

t6w polanickich trzeba tu oprzec z jednej strony na liczbie gospodarstw 
w poszczeg6lnych udzia!ach, z drugiej na oplacanej dziesi,:cinie. Wiadomo, 

ze klasztorna cz�sc wsi obejmowala: 1. 2 lany poaugustianskie; 2. byl,i 
kr6lewszczyzn�. kt6ra w 1560 r. liczyla oko!o 1/2 lana, a w 1577 r. ,,4 >kmie

ci i 7 zagrodnik6w"; 3. folwark nabyty w 1630 r. Nie wiemy, jaka byla 

powierzchnia folwarku, ale Keck stwierdza, ze dziesi,:cina przezen wplaca

na wynosila „1 korzec, 2 Cwierci i 2 miarki zboZa", czyli w przeliczeniu 

26 miarek. Jezeli normy oplat z 1560 r. nie ulegly zmianie, od kazdego 
pr,:ta dziesi�cina wynosila 1 miark�. Folwark jezuit6w p!ac,ic dziesi,:cin,: 

w wysokosci 26 miarek musialby wi,:c obejmowac 2 lany i 2 pr�ty 
ziemi. 

Poddani klasztoru p!acili dziesi�cin,: w wysokosci 6 rkorcy zboia, tj. 
96 miarek. Powierzchnia posiadanych przez nich grunt6w powinna wi�c 

wynosic 96 pr�t6w, eo stanowi r6wne 8 lan6w. W ten spos6b klasztorna 
cz,:sc wsi powinna obejmowac !,icznie 10 !an6w i 2 pr�ty, w tym 8 lan6w 

grunt6w czynszowych. Jezeli tak bylo, przeci,:tne gospodarstwo ch!opskie 

obejmowaloby w6wczas 6 pr�t6w ziemi. I chociazby te obliczenia nie byly 
zupe!nie scis!e, np. z powodu ewentualnego podniesienia norm dziesi,:ciny, 

23 Tam:Ze. 
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znaczny wzrost powierzchni grun t6w klasztornej cz�sci wsi oraz wzrost 

powierzchni poszczeg6lnych j ej gospodarstw wydaj e si� oczywisty. 

Podobnych obliczen nie mozemy, niestety, przeprowadzic w odniesie

niu da grunt6w szpitalnych. Nie mamy zadnych danych, zadnej mozliwo

sci por6wnawczej, na podstawie kt6rej mozna by w przyb!izeniu ustalic 

areal gruntu odnosnie do wysokosci wplaconego czynszu. Dlatego tez 

wiadomosc, ze poddani szpitala placili czynsz „2 kopy 48 gr 1 hal.", nlc 

nam nie m6wi o powierzchni uprawianych przez nich grunt6w. Mozna 

jednak s&dzic, ze tak jak w cz�sci klasztornej rozmiary przeci�tnego gos

podarstwa wzrosly i byc moze r6wniez osi&gn�y obszar 6 pr�t6w (1/, lana). 

Na 17 poddanych wypadaloby w6wczas 8 1/2 lana, eo jest zupelnie prawdo

podobne, szczeg6lnie przy por6wnaniu powierzchni tej cz�sci wsi z zapi

sami ksiqg gruntowych z poczqtku XIX w., wedlug kt6rych grunty szpi

talne przewyzszyly nieco swq powierzchni& byle grunty klasztorne ". 

Dokonane obliczenia przedstawilismy w tab. 3. 

Tab. 3. Powierzchnia grunt.öw, Jiczba gospodarst.w 
i mieszkaricöw Polanicy w 1631 r. 

Liczba 
Cz�SC wsi 

pr�t6w j gospodarstw 1 mieszkaric6w 

klasztorna 
a) folwark 26 

b) grunty czynszowe 96 15 75 

szpitalna 102 17 85 

Razem 224 32 160 

Z tab. 3 wynika, ze powierzchnia grunt6w Polanicy wynosila w 1631 r. 

okolo 224 pr�t6w, tj. ponad 181/, lana, to jest mniej wi�cej 333 ha '-5• 

Przeci�tne gospodarstwo chlopskie obejmowalo 6 pr�t6w (1/2 lana - okolo 

9 ha). Ludnosc w por6wnaniu z 1560 r. wzrosla o przeszlo 50°/o. 

Do wyraznego rozwoju wsi w ciqgu drugiej polowy XVI i w XVII w. 
przyczynila si� zapewne specyficzna sytuacja Polanicy, mianowicie jej 

przynaleznosc do klaszforu i szpttala. Unikn�la ona w ten spos6b losu wsi 

typowo feudalnej, eksploatowanej przez jedn& czy tez kilka kolejnych 

,,dynastii" szlacheckich, o tyle w kazdym razie, ze szpital ustalil stosun

kowo nisk& panszczyzn� i niewielkie swiadczenia w naturze. Chlopi uzy
skali tez pewne ulgi, np. w 1560 r., a moze juz od 1538 r., byli zwolnieni 

z obowi&zku uiszczania dziesi�ciny. 

2,a Ba r g, Polanica ... , s. 311, tab. II/1, Areal gospodarstw chlop6w polanickich 
w 1820 r. Folia 1 -29 obejmujc} grunty podlegle szpitalowi, folia 30-56 grunty pod
legle folwarkowi. 

2s TamZe. Areal grunt6w chlop6w polanickich w 1820 r. wynosil 333,69 ha. 
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J ezuici musieli wzüic pod uwag� ten stan rzeczy i chociaz cz�sc10wo 
dostosowac warunki zycia w swojej cz�sci wsi do warunk6w istniejqcych 
w cz�sci szpitalnej. Nie mamy informacji, jak te sprawy wyglqdaly w 
XVI i XVII w., ale z koncem XVIII w., a wi<:c w okresie mak\Symalnego 
nasilenia ci�zar6w panszczyznianych, robocizna w cz�sci klasztornej wy
nosila dla gospodarstw kmiecych 40 dni sprz�zajnych w roku, a dla gospo
darstw zagrodniczych 23 dni piesze. W cz�sci szpitalnej kmiecie mieli 
obowiqzek odwiezc z Wojciechowic do Klodzka 1/2 sqgu drzewa, skosic 
i przewiezc z Polanicy do Mikowic tylez siana, oczyscic rowy i wykarczo
wac krzewy na lqkach, a zagrodnicy i chalupnicy musieli tylko „kosic 
i suszyc- siano" 26. Byln to znacznie mniej od wyrniar6w obowiqzujqcych 
w dobrach szlacheckich. Np. ju:i: w drugiej polowie XVII w. w dobrach 
Herbersteina z Gorzanowa kmiecie w ciqgu roku pe!nili 78 dni pan
szczyzny sprz�zajnej i 4 do 9 dni pieszej. Zagrodnicy byli obowiqzani do 
11/, dnia panszczyzny w tygodniu (tzn. 84 dni w roku), a ponadto do 
4-10 dni przy :i:niwach i sianokosach, eo czyni blisko 100 dni rocznie 27• 

Jak widac, r6:i:nica obciq:i:en byla uderzajqca. 
W zr6dlach dotyczqcych dalszego rozwoju Polanicy mamy po 1631 r. 

niemal 150-letni'l luk�. Zachowaly si� wprawdzie bardco cenne materialy 
r�kopismienne z tego okresu, mianowicie polanickie ksi�gi sqdowe (law
nicze), jednak do studi6w demograficznych S'l one nieprzydatne 28. Wiemy 
jednak, :i:e przez· caly ten czas w Polanicy nie zachodzily zadne istotne 
zmiany. Dopiero kasacja zakonu jezuit6w w 1773 r. i przejscie ich udzialu 
na rzecz skarbu par\stwa, a potem w r�ce prywatne, zmien.ily rady,kalnie 
sytuacj� poklasztornej cz�sci wsi. Byly to ju:i: jednak czasy, o kt6rych 
pojawiajq si� znacznie liczniejsze i bardziej pelne informacje. 

Opierajqc si� na zr6dlach z lat J 787-1788 F. Albert twierdzi, :i:e byla 
posiadlosc jezuit6w w Pol,anicy obejmowala w6wczas „1 wies z 5 kmiecia
mi i 17 mniejszymi gospodarstwami" "· Z tego •samego okresu pochodzi 
kolejne zr6dlo odzwierciedlajqce aktualny stan faktyczny w Polanicy. 
Mamy tu na mysli sporzqdzony w 1787 r. spis - najbardziej wiarygodny 
ze wszystkich spis6w dokonanych na Slqsku za panowania Hohenzoller
n6w. Jak wiadomo, materialy uzyskane w tym spisie posluzyly F. Zirn-

2& Tami.e, s 278 i 279 - tabele przedstawiajijce wykaz ci�Zaröw paliszczyZnia

nych chlopöw podleglych zwierzchnoSci szpitalnej i folwarcznej. 
21 J. L e s  z c z y 11 s k i, Ruchy chlopsk;.e w dzisiejszym Gorzanowie po wojnie 

trzydziestote(niej (Rocznik Ziemi Klodzkiej, t. IV/5, 1959/60, s. 50-51). 
2a Na podstawie materialu zawartego w tych ksiE:gach mogliSmy jednak wyka

zaC, Ze chlopi polaniccy obok rolnictwa trudnil,i si� praCc\ w lesie (zob. niZej o pro

fesjach w Polanicy). 
2& F. A 1 b e r  t, Der Verkauf der Glatzer Jesuitengütter im Jahre 1787/88 

(Glatzer Heimatblätter, 1930, s. 171 i 174). 



Demograficzny rozw6j Polan icy 361 

mermannowi do opracowania i opublikowania w 1789 r. t. IX dziela Bei

träge zur Beschreibung von Schlesien, w kt6rym zawarte 'Sq m. in. r6w

niez wiadomosci dotycz11ce Polanicy. Wedlug zapisu Zimmermanna Po

lanica liczyla 60 dom6w i 283 mieszkanc6w, wsr6d nich 10 kmieci i 47 

zagrodnlk6w i chalupnik6w. Z tej ostatniej grupy rekrutowali si� tez 

rzemieslnicy, kt6rych naliczono 13 30. Cala wies byla podzielona na 4 cz�

sci. W najwi�kszej cz�sci, nalezacej w6wczas do von Rhedena, a obejmu

jqcej dw6r, folwark pojezuicki, mlyn wodny, Jas i zr6dla mineralne, znaj

dowaly si� 4 gospodarstwa kmiece oraz 23 gospodarstwa zagrndnicze. 

Druga cz�sc nalezala do szpitala klodzkiego i obejmowala 6 gospodarstw 

kmiecych oraz 21 zagrodnik6w i chalupnik6w. W cz�sci trzeciej, nalez11cej 

do von Haugwitza, bylo tylko 2 zagrodnik6w, a w cz�sci czwartej, kt6n1 

posiadal proboszcz z Szalejowa G6rnego, zaledwie jedno gospodarstwo za

grodnicze 31. 

Zastanawia tu istotna r6�nica mi�dzy informacjami podanymi przez 

F. Alberta i F. Zimmermanna eo do ilosci gospodarstw w pojezuickiej cz�

sci Polanicy. Albert m6wi o 22 gospodarstwach, w tym 5 kmiecych, 

Zimmermann o 27 gospodarstwach, w tym 4 kmiecych. Obydwie informa

cje opierajq si� na zr6dlach z tego samego okresu � z lat 1787-1789. 

Wydaje si� prawdopodobne, ze liczby podane przez Alberta S'! wczesniej

sze od zapisu Zimmermanna i ze r6:i:nica powstala w wyniku rozpadu 

jednego gospodarstwa lkmiecego, byc moze w 1788 r. Jest tez mozliwe, 

ze z tego gospodarstwa wylonily si� zagrody, kt6re kupil v. Haugwitz. 

Zapis Zimmermanna uj�Jismy w tab. 4. 

Tab. 4. Liczba gospodarstw, rni eszka6cöw i domöw Pohmicy w 1787 r. 

Liczba 

CzE:SC wsi 
gospodarstw 

1 
1 zagrodniczych I cha!upniczych 

mies
_
zkan-1 dom6w kmie- cow 

cych 

poklasztorna 

(v. Rhedena) 4 23 

szpitalna 6 21 

v. Haugwitza - 2 

1 

-

proboszcza 

w Szalej o wi e  - 1 -

Razem 10 47 283 60 

30 F. A. zimm e r ma n n, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, t. IX, 

Brzeg 1789, s. 308; Ba r g, Polanica ... , s. 43-44. Zimmermann wymienia 12 rzemie.Slni

k6w, ale dodaje, ie w Polanicy by l mlyn wodny. Wydaj e sit: wi E:C, Ze mlynarz byl 

trzynastym profesjonistc;\ we wsi. 

31 zi mmer ma n n, op. cit., s. 308. 
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Zimmermann nie podaje, ilu mies;,,kanc6w i ile domow by!o w po
szczeg6lnych cz�sciach wsi. Wszystkich dom6w by!o jednak 60. Po odlicze
niu zamku, folwarku i mlyna wymienionych przez Zimmermanna w cz�
sci pojezuickiej pozostaje 57 domostw kmiecych i zagrodniczych. 283 
mieszkanc6w to - liczqc 5 os6b na rodzin� - 57 rodzin, z tym ie jedna 
rodzina sk!ada!a si� tylko z 3 os6b. Na podstawie takiego obliczenia moina 

by wi�c przypuszczac, ie w Polanicy kazda rodzina miala wlasny dom, ze 
zatem brak w niej by!o ludnosci komorniczej. Przypuszczenia takiego nie 
mozna jednak przyjmowac bezkrytycznie. Spraw� da si� wyt!umaczyc
przez uwzgl�dnienie faktu, ie niekt6rzy kmiecie musieli miec na swoich 
gruntach domy wycuznicze dla rodzic6w. W ten spos6b w ich gospodar
stwach by!y po dwa domy, pornstale zas rodziny w og6le dom6w nie 
posiadajqce stanowily zapewne ludnosc komorniczq Polanicy 32• 

Poczqwszy ad prze!omu XVIII i XIX w. posiadamy bardzo liczne urz�
dowe materia!y statystyczne oraz monograficzne opracowania Slqska 
pi6ra wielu autor6w, kt6re obejmujq ca!y szereg informacji tutaj nas 
interesujqcych. Na podstawie material6w �tatystycznych z lat 1825-1827 
J. G. Knie i J. M. L. Melcher podajq wiele szczeg6!6w dotyczqcych Po
lanicy "· Podzia! wsi na cztery cz�sci utrzymal si� wed!ug nich bez zmian, 
zwi�kszy!a si� natomiast liczba dom6w i mieszkanc6w. W cz�sci pojezu
ickiej, naleiqcej obecnie da J6zefa Grolmsa 34, mamy 32 domy i 160 mie
szkanc6w, przyby! jeszcze jeden m!yn wodny, tartak i palarnia produ
kujqca sadz� drzewnq. W cz�sci szpitalnej w 30 darnach zapi5ano 143 
mieszkanc6w, w cz�sci trzeciej, kt6rej w!ascicielem po v. Haugwitzu 
zostal Antoni Franz, by!y 3 domy i 6 mieszkanc6w, w cz�sci czwartej, 
naleiqcej jak poprzednio da proboszcza, byly 2 domy i 4 mieszkanc6w. 

s2 Zgodnie z prawem zwyczajowym starzejc1cy si� ojciec rodziny m6gl prze
kazaC swoje gospodarstwo - za zgodq zwierzchnoSci gruntowej - swemu synowi 
lub ziE:ciowi w formie aktu kupna-sprz-edai:y. Byla to jedna z form dziedziczenia 
tUberlassungsvertrag). Zyjqcy jeszcze „spadkodawca" zastrzegal sobie w6wczas 
w kontrakcie tzw. wymow� (Auszug, Ausgedinge - spolszczony wycug), w kt6rej 
najistotniejszym elementem bylo zabezpieczenie dla niego i mali:onki, ewentualnie 
tei: dla pozostalych dzieci, do:Zywotniego mieszkania i wy:Zywienia w gospodarstwie 
,,spadkobiercy". Bogatsze gospodarstwa kmiece pos.iadaly z tej przyczyny na swych 
gruntach domy „wycui:nicze" dla pozostajqcych tarn na doi:ywociu rodzic6w. 

33 J. G. K n i e, J. M. L. M e 1 c he r, Geographische Beschreibung von Schlesien 

preussischen Antheils, der Grafschaft Glatz ... , cz. III, Alphabetische, topographisch

-statistische Übersicht aller grösseren und kleineren Orte der Provinz Schlesien, 

Wroclaw 1829, s. 247.' 
34 J6zef Grolms, kupiec klodzki, nabyl pojezuickq cz�SC Polanicy w 1827 r. 

i postanowil zorganizowaC tarn uzdrowisko. W 1828 r. uj�to drewnianq cembro
wim\ Zr6dlo „J6zefa" oraz oddano do ui:ytku lazienki o 8 kabinach. Por. L. B a r g, 
Rys historyczny Polani.cy i jej ir6dei mineralnych (Rocznik Ziemi Kloäzkiej, t. IV/V, 
1959/60, s. 151-178). 
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Autorzy nie podajq jednak wiad0mosci o spolecznej strukturze tej lud
noSci. 

Wzrost liczby ludnosci z 283 os6b w 1787 r. do 313 w 1827 r., tj. 
o 16°/o w ciiigu 40 lat, wydaje siG zanizony w por6wnaniu ze wzrostem 
ludnosci wiejskiej calej ziemi klodzkiej, kt6ra liczyla w 1787 r. 74 633 
osoby, a w 1805 r. wzros!a do 84 689 os6b, tj. o 13,40/o w ciiigu 18 lat (Knie 
i Melcher nie podajq globalnych liczb zaludnienia w swojej pracy, dlatego 
nie mozna por6wnac liczby ludnosci wiejskiej z lat 1787 i 1825). Zgodnie 
z przyj�tii zasadii, ze 5 os6b stanowi rodzin�, 313 mieszkmi.c6w 'to 62 lub 
63 rodziny. Dom6w jednak bylo 67. Nie ma tu niezgodnosci, poniewaz 
do dom6w wliczano r6wniez zamek, folwark, m!yn, zapewne tez tartak 
i karczm�. Ponadto trzeba wziiic pod uwag�, ze nie wszyistkie rodziny w 
Polanicy liczyly po 5 os6b. Wynika to z samego zr6dla informacyjnego: 
w cz�sci trzeciej byly 3 domy i 6 mieszkanc6w, w cz�sci czwartej 2 domy 
i 4 rnieszkanc6w. Wreszcie nalezy si� tu jeszcze odwo!ac do naszych po
przednich uwag o ludnosci komorniczej i zabudowaniach wycuzniczych. 
Pelny obraz zaludnienia Polanicy na przelomie XVIII i XIX w. oraz 
w przeciiigu XIX w. przedstawiamy w tab. 5 "· 

Tab. 5. Liczba domöw i mieszkallcöw Polanicy od 
1787 do 1919 r. 

Rok ] dom6w 
Liczba 

mieszkailc6w 
1787 60 283 

1827 67 313 

1840 73 322 

1849 403 

1880 527 ( w  tym 18 z folwar·ku) 
1885 97 524 

1890 544 

1895 100 575 

1905 742 

1910 1152 

1919 2334 

s:; Dane zaczerpni�to kolejno z nast�pujijcych Zr6del: (1787) Zi mme r mann, 
op. cit., t. IX, s. 308; (1827) K nie, M e 1 c he r, op. cit., cz. III, s. 247; (1840) 
A. G .  K nie, Alphabet1sch-statisttsch-tofJographische Ubersicht der Dörfer, Flecken, 
Städte und anderen Orte der Königlichen Preuss. Provinz Schlesien, Wr oclaw 1845, 
s. 213; (1849) ,.Gl atzer Kreiss-Blatt", 1849, n r  1 ,  s. 2; (1880) tamZe, 1882, s. 319; 
(1885) Gemeindelexikon für die Provinz Schlesien, Berlin 1887, s. 172; (1890) ,,Glatzer Kreiss-Bl att", 1891, s. 26; (1895) Gemeindelexikon ... , Berlin 1898, s. 174; (1905) tamZe, 
Berlin 1908, s. 48; (1910) · Schlesisches Ortst::haftsi;erzeichnis, 1913 , s. 92; (1919) tamZe,
1925, s. 3. 
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Tylko raz (w 1885 r.) liczba Judnosci wykazuje spadek. Wyniklo to 
zapewne z nieobj�cia przez statystyk� s!uzby folwarcznej; w 1880 r. po� 
dano bowiem, ze w Polanicy bylo 509 mieszkancöw oraz 18 osöb w fol
wal'ku. W ciiigu 131 lat zaludnienie Polanicy wzroslo o 2051 osöb. Nie 
by! to przyrost röwnomierny. W cü1gu 118 lat (1787-1905) Jiczba miesz
kancöw wzros!a o 459 osöb, w ciqgu dalszych 5 Jat (1905-1910) o 410 
osöb, wreszcie w cü1gu nast�pnych 9 lat az o 1182 osoby. Gwaltowny 
przyrost zaludnienia w ciqgu lat 1905-1919 zwü1zany jest z rozbudowq 
uzdrowiska i utraceniem przez Polanic� charakteru wsi. Wzrost Jiczby 
ludnosci Dolnego Slqska, ziemi k!odzkiej i Polanicy w latach 1787-1919 
przedstawiamy w tab. 6 "· 

Tab. 6. Liczba ludnoSci DoJn ego Sl�ska, ziemi klodz kiej i Polanicy 
w latach 1787-1919 

Rok 
1 

Dolny Sl�sk 
Ziemia klodzka 

1 
og6tem I ludnoSC wiejska 

Pol anica 

1787 90 314 74 633 283 
1796 ,93 606 75 970 
1805 104 015 84 689 
1827 313 
1840 322 
1849 403 
1871 167 657 133 125 
1875 173 937 135 713 
1880 2 566 629 178 496 139 131 527 
1885 176 458 136 790 524 
1890 172 433 133124 544 
1895 169 845 129 311 575 
1905 2 907 010 129 523 742 
1910 3 015 089 174 657 129 956 1 152 
1919 2 974 730 173 262 2 334 

Do 1880 r. liczba ludnosci ziemi k!odzkiej stopniowo rosla. W ciqgu 
nast�pnego czterdziestolecia wystqpil spadek, ktöry mimo niewielkiego 
wzrostu zaludnienia w Jatach 1905-1910 trwa! az do Jat dwudziestych 
XX w. Dopiero w 1925 r. liczba Judnosci tego regionu przekroczy!a stan 

38 Dan e zaczerpni�to kolejno z nast�puj&cych ir6del: (1787) W. D z i e w u 1 s k i, 
Rozw6j zaludnienia ziemi klodzkiej w XVIII w. na tle przemian gospodarczych 

(Przegl&d Zachodni, 1962, nr 1-2, s. 177; (1796) J. W e i g e I, Geographische, natur

historische und technologische Beschreibung des souvereinen Herzogtums Schlesien, 

Berlin 1801, t. IV, Grafschaft Glatz, s. 187; (1805) Dzi ewu l s ki, orp. cit., s. 177; 
(1827, 1840, 1849) tak jak w przyp. 35; (1871, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895) Gemein

delexikon ... , Berlin 1898, s. 484-485; (l 905, 1910, 1919) Schlesisches Ortschaftsver

zeichnis z lat 1913 i 1925. 
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z 1880 r. i wynosila 178 770 os6b. Bylo to jednakze wynikiem wzrostu 
ludnosci miast, wsie natomia·st wyludnialy si<, w dalszym cü1gu, gl6wnie 
wskutek emigracji do przemyslowych okrt,g6w Niemiec zachodnich "· 
Przeliczony na wskazniki proces wzrostu liczby miesvkanc6w Polanicy
oraz ludnosci wiejskiej ziemi klodzkiej zamiescilismy w tab. 7. 

Tab. 7. Wskainiki wzrostu liczby ludnoSci wiejskiej ziemi 

klodzkiej i mieszkallcöw Polanicy w latach 1787-191� 

Rok LudnoSC wiejska WskaZnik /Ludnosc 1 Wska.Znik 
ziemi klodzkiej Polanicy 

1787 74 633 100 2S8 100 

1805 84 689 113 

1827 313 110 

1840 322 113 

1849 403 142 

1871 133125 178 

1880 139131 186 527 186 

)885 136 790 183 524 185 

1890 133124 178 544 192 

1895 129 311 173 575 203 

1905 129 523 173 742 262 

1910 129 956 174 1 152 407 

1919 2 334 821 

W tab. 7 mozna wyröinic dwa wyraznie odgraniczone okresy. W la
tach 1787-1880, prawie w ciqgu 100 Iat, wskazniki populacyj,;e wiejskiej 
ludnosci ziemi klodzkiej i ludnosci Polanlcy rosnii do tego stopnia r6w
nomiernie, :i:e w 1880 r. obydwa S'J identyczne i wynosz'l 186. Natomiast 
w latach 1880-1910 wyst<,puje glt,boka dysproporcja. 0 ile wskazniki 
ludnosci wiejskiej ziemi klodzkiej zacz<,ly spadac, wykazujiic eo najwy
:i:ej tendencje stagnacyjne w latach 1895-1910 w granicach liczb 173-
174, to wskazniki mieszkar\.c6w Polanicy w tym czasie rosly nieus\an
nie, osiiigajqc w 1905 r. liczbt, 262, a 1910 r. - 407. Uzyskane wyniki 
swiadcz'l o prt,:i:nyrn i nieustannym rozwoju populacyjnym Polanicy na
wet w okresach wzmoionej emigracji i ucieczki chlop6w z wsi do miast, 
eo bylo zjawiskiem powszechnyrn nie tylko w ziemi klodzkiej, ale i in
nych regionach Dolnego Slqska. 

Na tego rodzaju przebieg zmian w zaludnieniu Polanicy zlo:i:ylo sit, 
kilka r6:i:norodnych czynnik6w. Polanica nie miala pelnego charak\eru 
wsi feudalnej ze wzgl,:du na podzial jej grunt6w. Powinnosci par\.szczy-

37 D z i e w u 1 s k i, Zaludnienie i germanizacja ... , s. 99; H. Getter o w a, Wy

ludnianie si� powiatu bystrzyckiego za czas6w niemieckich (Rocznik KlodzkJ, t. II, 
1949, s. 123-129). 

3 - Sobötka 3/70 
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zniane chlop6w podleglych szpitalowi klodzkiemu ustalone regulaminem 
z 13 X 1767 r. 38 nie naleialy do ci�zkich. Szpital jako instytucja komu
nalna nie byl zainteresowany w bezwzgl�dnym wyzysku swych podda
nych. W cz�sci folwarcznej natomiast wielokrotnie zmieniaj11cy si� w ci11-
gu XIX w. wlasciciele nie byli w stanie egzekwowac swych feudalnych 
uprawnien. Dzi�ki temu chlopi w Polanicy uzyskali znosne warunki zy
cia, szczeg6lnie w por6wnaniu z poddanymi okolicznych latyfundi6w 39• 

Z kolei zainicjowana w 1827 r. organizacja uzdrowiska w Polanicy spo
wodowala cz�sciowe przekwalifikowanie jej ze wsi wyl11cznie rolniczej 
na wies-uzdrowisko, gdzie przynajmniej w okresie sezonu letniego cha
lupnicy mogli otrzymac prac� zarobkow11 w zarz11dzie zdroju jako rze
mieslnicy, robotnicy, ogrodnicy i fornale. 

Najistatniejszym jednak pawadem stalega wzrastu liczby mieszkanc6w 
Polanicy byla umacnienie si� i rozw6j rzemiosla, a potem przemyslu. 
Ostatni ten fakt, a kt6rym nieca szczeg616w zastanie padanych nizej przy 
am6wieniu prafesji wyst�pujqcych w Polanicy obok rolnictwa, musial 
byc zwiqzany z istniejqC'I na miejscu padazq sily roboczej, przede wszy
stjkim - jakby magla si� wydawac - w postaci ludnosci bezrolnej. 
Dedukcja ta skloni!a nas d� przeprowadzenia szacunkowych obliczen ce
lem zorientowania si� w tym problemie. Szacunek obejmuje czas od 
1827 r., dopiero bowiem w 1840 r. powstala w Polanicy huta (kuznica) 
jako pierwszy zaklad przemyslowy 40• Zastosujemy w nim t� samq me,
tod� obliczen eo dotychczas. Liczb� gaspodal\Stw rolnych pomnazymy 
przez 5 i odejmiemy ad glabalnej liczby zaludnienia 41• 

Tab. 8 daje zaskakujqcy i zupelnie nieaczekiwany rezultat. Wynika 
z niej niedwuznacznie, ze w Palanicy da 1890 r. praktycznie nie bylo 
ludnasci bezralnej. Co wi�cej, dla palawy XIX w. szacunkowa liczba pO'
siadaczy ziemi wraz z radzinami ji,st wyzsza od rzeczywistej liczby mie
szkanc6w, eo aczywiscie mozna tlumaczyc tylko w ten spas6b, ze nie 
kazda radzina w Polanicy liczyla 5 os6b, ze byly tez mniejsze rodziny. 
W tej sytuacji wydaje si�. i:e w cü1gu XIX w. zar6wno pierwsi raba
tnicy, jak i rzemieslnicy rekrutowali si� tu nie z ludzi bezrolnych, lecz 

38 Dienst-Reglament z 13 X 1767 r. wymieniany jesiJo wielokrotnie w rubryce n 

„onera perpetua" I tomu dziewi€;1.nastowiecznych ksiqg gruntowych Polanicy jako 

podstawa wymiaru pailszczyzny. Ksi€;gi te, pochodzc1ce z Sc1du Powiatowego 

w Klodzku, przechowywane Sfl obecnie w Archiwum Pal1stwowym we · Wroclawiu. 

39 Zob. przyp. 27. 

40 K n i e, Alphabetische ... Übersicht ... , s. 213. 
41 Obliczenia ludnoSci bezrolnej wykona1iSmy nast€;pujqco: iloSC samodzielnych 

posesji X 5 = liczba os6b w rodzinach posiadajc1:cych ziemi�. Liczb� ti:: odejmowa

liSmy od globalnej liczby rnieszkal1.c6w wsi. Liczby dotyczc1:ce gospodarstw w Pola

nicy zaczerpnii::to z ksiqg gruntowych. Por. Ba r g, Polanica ... , s. 291-364, tab. II 

(1-10). 
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z chalupnik6w, posiadajqcych wprawdzie dzialki ziemi, ale zbyt male, 

aby mogly byc podstaw'l utrzymania rodziny. Wyrazne zwi�kszenie si� 

ludnosci bezrolnej poczqwszy od 1905 r. zwiqzane jest niewqtpliwie z roz

budowq uzdrowiska i pojawieniem si� ludnosci naplywowej. 

Tab. 8. Szacunkowe obliczenie liczby bczrolnych w Polanicy 
w Iatach 1827-1910 

Rok 1 Liczba 1 
gospodarstw 

1827 61 (1830) 

1840 64 

1849 86 (1860) 

1880 106. 

1890 112 

1906 126 

1910 222 

LudnoSC I Posiadacze I Bezrolni 
og6lem ziemi 

313 306 8 

322 320 2 

403 430 -27 

627 626 2 

644 660 -6 

742 626 117 

1162 1110 42 

Dzieje Polanicy jako wsi konczq si� w zasadzie juz w dziesi�cioleciu 

1900-1910. Od 1904 r., po odwierceniu zr6dla Wielkiej Pieniawy, na

stqpil gwaltowny rozw6j Polanicy, w wyniku kt6rego dotychczasowa wies 

przeksztalcila si� w osiedle miejskie. Zasadniczymi elementami tego pro

cesu byl z jednej strony wykup gospodarstw malo- i sredniorolnych 

i ich rozbicie na dzialki budowlane, z drugiej wykup reszty grunt6w 

folwarcznych i gospodarstw kmiecych przez zarzqd uzdrowiska, kt6ry 

utworzyl majqtek rolny o powierzchni przeszlo 116 ha. Majqtek ten po

wi�kszono w latach trzydziestych do 165 ha. R6wnoczesnie na parcelach 

budowlanych, kt6rych wydzielono okofo, 200, zapoczqtkowano willowq za

budow� Polanicy. Proces przemiany Polanicy z wsi w uzdrowisko o cha

rakterze miejskim najlepiej ilustruje przyrost wykaz6w hipotecznych 

odpowiadajqcych poszczegolnym nieruchomosciom. W 1820 r. ksi�gi te 

zawieraly 59 foli6w, w 1900 - 133, a w 1910 r. jui 261. W latach na

st�pnych parcelacja Polanicy byla jeszcze intensywniejsza. Jej przebieg 

przedstawiamy w tab. 9 •2. 

Widac wyraznie, ze w pierwszym dziesi�cioleciu biezqcego wieku Po

lanica zacz�la zatracac charakter w.si. Wystqpil wzrost foli6w i odr�bny,ch 

nieruchomoSci przy nie zmienionym w zasadzie areale grunt6w. Nowo 

wyodr�bniajqce si� nieruchomosci nie byly juz jednak gospodarstwami 

chlopskimi, lecz zwyczajnymi dzialkami budowlanymi. 

Profesjonalizm mieszkanc6w Polanicy w pierwszym okresie jej istnie

nia byl zapewne ograniczony do zawod6w rolniczych. Ludzie osadzani 

na roli - kmiecie i zagrodnicy - opr6cz umiej�tnosci uprawy ziemi 

42 TabelE: opracowano na podstawie ksi9ig gruntowych Polanicy. 
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Tab. 9. Wzrost liczby nieruchomoSci w Po

lanlcy w latach 1820-1940 

Liczba 
Rok 

[ nieruchomoSci foli6w 

1820 59 56 

1830 65 61 

1840 67 64 

1850 88 86 

1860 92 89 

1870 105 96 

1880 117 105 

1890 124 112 

1900 133 119 

1905 140 125 

1910 261 222 

1920 381 

1930 478 

1940 797 

i hodowli musieli oczywiscie posiadac w6wczas pewrn1 znajomosc kowal
stwa i garncarstwa, a przede wszystkim umiej<:tnosc pracy w lesie, 
chociazby ze wzgl<:du na koniecznosc karczowania teren6w przeznaczo
nych pod plug, jednak byly to dla nich tylko zaj<:cia uboczne. Pierwsza 
wiadomosc o nierolniczym warsztacie pracy w Polanicy pochocl.zi z aktu 
darowizny datowanego 11 XII 1494 r., na podstawie kt6rego ksi'!:i:<: Hen
ryk podarowal klasztorowi augustian6w „p6l wsi Polanica" i inne do
bra 43• W dokumencie tym wsr6d innych czynsz6w swiadczonych przez 
wies wymieniono tez „12 gr z jednego mlyna zbo:i:owego i jednego m!yna 
do kory d<:bowej". Byly to zapewne mlyny wodne poruszane wodami 
Bystrzycy i obsadzone przez dw'6ch r6znych mlynarzy. Produkcja gar
bnik6w musiala byc tylko przez kr6tki czas intratnym zaj<:ciem, skoro 
w urbarzu z 1534 r. jest wzmianka, :i:e w kr6lewskiej cz<:sci wsi znajdo
wal si<: w6wczas opuszczony mlyn garbarski «. R6wnoczesnie z notatki 
w ksi<:dze miejskiej dotyczqcej zakupu cz<:sci Polanicy dla szpitala klodz
kiego dowiadujemy si,:, :i:e w tej cz,:sci wsi takze byl mlynarz. Posiadal 
on na pewno mlyn zbozowy. 

Nast,:pnym zr6dlem, z kt6rego moglismy tu skorzystac, S'! ksi<:gi 
wiejskiego sqdu lawniczego w Polanicy z lat 1606-1836, rejestrujqce 
kontrakty kupna-sprzeda:i:y nieruchomosci chlopskich. W ka:i:dym kon
trakcie obok szeregu formul natury prawnej podawano te:i: m. in. spis 

,s Geschichtsquellen ... , t. II, s. 469. 

u Byl to zapewne drugi mlyn garbarski (kr6lewszczyzna przeszla w posiadanle 

jezuit6w dopiero w 1613 r.). 
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ruchomosci, kt6re wraz z gospodarstwem przejmowal nabywca. Na pod

stawie analizy tych spis6w mozna ustalic, ze gospodarstwa polanickie 
byly bardzo dobrze zaopatrzone w siekiery, topory i pily "· Wskaznik dla 

tych przedmiot6w byl nawet znacznie wyzszy od wskaznik6w dla tak 

typowo rolniczych narz�dzi, jak kosy i sierpy. Zdaje si� wi�c nie ulegac 

w,itpliwosci, i:e w ci,igu XVII i XVIII w. chlopi polaniccy byli r6wno

czesnie drwalami, trudni,ic si� wyr�bem i zw6zk,i drzewa, szczeg6lnie 

w okresie zimowym, kiedy prace te nie kolidowaly z pracami rolnymi. 

Poza tym pojawiali si� zapewne w Polanicy: kowal, ciesla, szewc oraz 

tkacze. Nie pewnego jednak o tym nie mozemy, niestety, powiedziec. 

Kolejne informacje o nierolniczych zawodach mieszkar\cciw Polanicy 

pochodz,i dopiero od Zimmermanna, kt6ry stwierdza, ze w latach 1787-

-1789 bylo w Polanicy 13 profesjonalist6w: 1 mlynarz, 1 piekarz, 3 tka

cze, 1 krawiec, 1 krochmalnik, 1 szewc, 2 ciesli, 2 skupywaczy prz�dzy 

i 1 kramarz "· Polanica liczyla w6wczas 283 mieszkanc6w. Z 57 gospo

darstw istniej,icych we wsi 10 - jak wiemy - to gospodarstwa kmiece, 

reszta zas to gospodarstwa zagrodnicze i chalupnicze. Rodziny rzemieslni

cze stanowily wi�c prawie 230/o wszystkich rodzin mieszkaj,icych w Pola

nicy, a ponad 276/o rodzin zagrodnik6w i chalupnik6w. Oznacza to, ze 

wi�cej niz 1/, posiadaczy najmniejszych gospodarstw polanickich posia

dala dodatkowe zr6dlo utrzymania. 

W latach dwudziestych i trzydziestych XIX w. profesjonalizm mie

szkancciw Polanicy zmienil si� nieco w por6wnaniu z latami 1787-1789. 

Nadal rolnictwo bylo reprezentowane przez 10 kmieci oraz 47 zagrodni
k6w i chalupnikciw, oprcicz tego jednak zawody uboczne byly. teraz wsrcid 

nich liczniejsze. W cz�sci folwarcznej wymieniono 2 kowali, 2 szewc6w 

oraz 2 mlyny, tartak i karczm�. w cz�sci szpitalnej - 1 tkacza, 2 stolarzy, 

1 szewca, 1 bednarza, 1 kowala oraz 1 „robotnika" o nie ustalonym 
blizej zawodzie, l,icznie 10 rzemieslnik6w, 2 mlynarzy, 1 karczmarza, 

1 majstra ta.rtacznego i l „robotnika". Wyliczenie to aparte jest na in

formaciach zawartych w pierwszeJ rubryce polanick1ch ksi,ig grunto

wych. Knie i Melcher podaj,i ponadto, ze w cz�sci folwarcznej byla palar

nia sadzy drzewnej. Por6wnanie informacji na temat profesjorialistciw 

w Polanicy w latach 1787 i 1825 przedstawiamy w tab. 10. 

Og6lna liczba profesjonalist6w wzrosla zaledwie o 3 osoby. W sto

sunku do 1787 r. zmniejszyla si� liczba tkaczy zawodowych z 3 do 1. 

Niewiitpliwie jednak w wielu gospodarstwach posiadano krosna. Prz�dze

nie nici lnianych bylo powszechne, poniewaz stanowilo obowiiizek pan-

,s L. Barg, Inwentarz gospodarstw chlopskich w Swietle wieiskich ksiqg 

lawniczych ($1:;iski Kwartalnik Historyczny Sobötka, XXII, 1967, nr 1-2, s. 89-108). 
4e Zob. przyp. 30. 
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Tab. 10. ProfesjonaUSci w Polanicy w latach 1787 i 1825 

Zaw6d 

piekarz 

tkacz 

krawiec 

krochmalnik 

szewc 

cieSla lub stolarz 

skupywacz prz�dzy 

kramarz 

karczmarz 

mlynarz 

kowal 

majster tartaczny 

bednarz 

robotnik 

producent sadzy drzewnej 

Razem 

1787 r. 1825 r. 

13 16 

szczyzniany prawie wszystkich poddanych. Sprzyjalo to produkcji i sprze
dazy surowca. Znikly w og6le takie zawody, jak piekarz i krawiec, kra
marza zast,ipil karczmarz. Nie ma tez krochmalnika i skupywaczy prz�
dzy. Nie jest jednak wykluczone, ze uprawiali oni swe zaj�cia nadal, ale 
nie podano tego w personaliach do ksi,ig gruntowych. Liczba szewc6w 
wzrosla z 1 do 3, a ponadto pojawili si� 3 kowale, bednarz, majster tar
taczny, producent sadzy drzewnej i pierwszy robotnik, zapewne niewy
kwalifikowany. Zimmermann (1787 r.) wymienia mlyn w cz�sci folwar
cznej. Przyjmujemy wi�c. ze we wsi byl w6wczas 1 mlynarz, w 1825 r. 
bylo ich juz 2. 

W ci,igu dalszych kilkunastu lat nast,ipily nowe, o wiele istotniejsze 
zmiany. W Polanicy powstaly pierwsze zaklady przemyslowe. W 1840 r. 
Polanica posiadala 2 mlyny i gorzelni� nap�dzane energi,i wodn,i oraz 
duz,i kuznic� (hut�) z nap�dem cz�sciowo wodnym (na 6 k6l), pracuj,ic,i na 
w�glu drzewnym i drzewie. Kuznica obejmowala r6wniez walcowni� 
i fryszark�. co kwalifikowalo i'l juz ja'ko pierwsze przedsi�bioi,stwo prze
myslowe. J ej produkcja w 1840 r. wyniosla 900 cetnar6w ( 45 ton) sztab 
zelaznych przerobionych z 1260 cetnar6w lomu i zeliwa. Byl to wi�c 
duzy - jak na 6wczesne warunki - zaklad, zatrudniajqcy kilku, a moze 
kilkunastu robotnik6w •7

• W Jatach szescdziesiiitych do istniej,icych za.kla
d6w doszedl jeszcze jeden, mianowicie tartak z oddzialem produkcji kol-

.i.1 Zob. przyp. 40. 
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k6w i miazgi drzewnej "· a w latach 1870-1890 powsta!y dwie dalsze 
fabryki: fabryka papieru i huta szkla kryszta!owego ze szlifierniq "· Pro
dukcja papieru uleg!a z czasem zahamowaniu, natomiast przemysl szkla
ny znacznie si� rozwinql. Uruchomiono drugi piec, a szlifierni�. kt6rej 
wyroby odznacza!y si� dobrq jakosciq, rozbudowano. 

Wszystkie te zaklady poczqwszy od warsztat6w rzemieslniczych z po
czqtku XIX w. po fabryki w poczqtku XX w. nie tylko wchlanialy nad
miar sily roboczej z ma!ych gospodarstw chalupniczych, ale pozwala!y 
tym chalupnikom uzyskiwac dodatkowe zarobki i utrzymywac gospodar
stwa w swoim posiadaniu, a czasem nawet je powiE;kszaC 50. 

Celem naszej pracy jest przedstawienie demograficznego rozwoju jed
nej z wsi dolnosl')skich od poczqtku jej istnienia az do czasu, gdy prze
obrazajqc si� w osiedle miejskie utraci!a sw6j pierwotny charakter. Cho
dzi nam przy tym nie tylko o ustalenie konkretnych liczb zaludnienia 
w danym okresie, ale tez o uchwycenie momentu i przy;czyn tych zmian, 
a takze o przesledzenie rozwoju demograficznego jednej gminy wiejskiej 
na tle demografii calego regionu. R6wnoczesnie staralismy si�, o ile po
zwalajq na to zr6dla, przedstawic zmiany jej arealu, ujawnic ewolucj� 
struktury gospodarstw chlopskich, zwracaj11c przy tym uwag� na nierol
nicze zawody jej mieszkanc6w. Wydaje si�. ze studia takie mogq byc 
przydatne zar6wno do dalszych badan historycznych, jak i gospodarczych. 

- Umozliwiajq one gl�bsze i wszechstronniejsze poznanie i zrozumienie 
mechanizmu zmian zachodz,icych we wsi przed uw!aszczeniem i po uwla
szczeniu chlop6w, eo z kolei moze byc pomocne w kontynuowaniu prac 
nad bardzo waznym i istotnym problemem: rozdrabnianiem grunt6w 
chlopskich "· Wiemy bowiem, ze opracowanie tego za,gadnienia mozna 
�przec tylko na dokladnym i wyczerpuj,icym poznaniu dziej6w stosun
k6w w!asnosciowych w poszczeg6lnych wsiach. 

48 Handbuch der Provinz Schlesien, Wroclaw, 1869, cz. II, s. 101 i 121. 
·19 G. Hof f m a n  n, Bad Altheide, Klodzko 1888, s. 49. 
$O Ba r g, Polanica ... , s. 291-364 (cz. 3, rozdz. ·2: Rozdrabnianie grunt6w Polanicy). 

Badania nad rozdrabnianiem grunt6w chlopskich w Polanicy wykazaly znaczny 
'':'zrost liczby gospodarstw w latach 1820-1900. Sugeruje to szybkq pauperyzacj� 
chlopöw polanickich. Tak jednak nie bylo ze wzgl�du na r6wnoczesny rozw6j 
rzemiosla, przemyslu i uzdrowiska w tej wsi. 

$t W okresie miE:dzywojennym badania nad rozdrabnianiem grunt6w chlopskich 
w Malopolsce prowadzil W. StyS (Rozdrabnianie grunt6w chlopskich w bylym. za

borze austriackim, Lw6w 1934). Po wojnie prace talde
1 

oparte jednak na innym 
materiale Zr6dlowym, podjql K. Orzechowski w odniesieniu do kilkunastu wsi 
g6rnoS1qskich (,,Sob6tka", IX, 1954

1 
s. 450-504, X, 1955

1 
s. 129-182; ,,Studia i Ma

terialy z Dziej6w Sl�ska", t. II, 1958, s. 5-51 i 81-182, t. III
1 

1960, s. 5-48, t. IV, 
1962, s. 453-467). 



372 Leszek Barg 

DIE DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG VON POLANICA VOM XIV, JH. BIS 
ZUM BEGINN DES XX. JH. 

Auf Grund von zugänglichen Quellen wurde die demographische Entwicklung 

des Dorfes Polanica von der Mitte des XIV. Jh. bis zum Beginn des XX. Jh. dar

gestellt, das ist von der Entstehung bis in die Zeit, als das Dorf zur städtischen 

Siedlung wurde und seinen ursprünglichen Charakter verloren hatte. 

Der Artikel enthält Informationen über d'ie Veränderungen in der Bevölkerung 

des Dorfes in der genannten Zeitspanne und analysiert die Ursachen dafür auf 

dem Hintergrund der Demographie der ganzen Region. Der Verfasser lenkte die 

Aufmerksamkeit auf die Veränderungen im Areal und auf die Evolution der 

Struktur der Bauernwirtschaften sowie den Einfluss der Entwicklung des Kurortes, 

des Handwerks und der Industrie auf die Beschäftigung der Bewohner von Polanica. 
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STANJSLAW SZPILCZYNSKI 

KULTURA MEDYCZNA NA DOLNYM SL!\SKU W PRZESZLOSCI 

Zr6d!a i materia!y do dziej6w kultury medycznej na Dolnym Sl11sku 
przed 1945 r. byly trudno dost<ipne ze wzgl<idu na istniej11c11 atmosfer<; 
polityczn11. Po II wojnie swiatowej sytuacja pod tym wzgl<;dem radykal
nie si<; poprawila. Zabraklo jednak z kolei wyszkolonej kadry historyk6w 
medycyny, kt6ra by mogla wykorzystac w badaniach naukowych oca
lale z poiogi wojennej zasoby archiw6w i bibliotek z unikalnymi zapiska
mi, r�kopisami 1, inkunabulami, starodrukami 2 i in. Nie teZ dziwnego, 
ii choc mija cwierc wieku od tamtych czas6w, brak nadal wielu jeszcze 
cz11stkowych opracowan, kt6re by wyczerpuj11co naswietlaly rozw6j i osi&
gni<;cia polskiej kultury medycznej na Dolnym Sl11sku w przeszlosci. 
W tej sytuacji trudno jeszcze na razie o peln11 syntez<; tejie przesz!osci, 
moina jednak myslec o pewnych pr6bach w tym kierunku, o bardzo 
og6lnych szkicach - jak to b<;dzie mialo miejsce niiej - na podstawie 
zbadanych i:r6del i opracowan. 

Slady kultury medycznej na Dolnym Sl11sku z czas6w przedhistory
cznych Sq prawie zupe!nie nie znane, nikt si<; nimi obecnie nie zajmuje, 
choc inne dziedziny majq na swym koncie jui pewne osi11gni<;cia, jak 
np. paleobotanika, kt6ra je zawdzi<icza katedrze tego przedrniotu w Uni
wersytecie Wroclawskim. Takiej instytucji historia medycyny na Dolnym 
Sl11sku jeszcze si<; nie doczeka!a, a badania naukowe na tym polu ograni
czajq si<; do indywidualnych zainteresowan. 

Historyczne pocz11tki kultury medycznej na Dolnym Sl11sku si<;gaj11 
X w. W tym czasie funkcjonowa!y jeszcze relikty instytucji dawniejszej 

1 W ramc:Lch prac zleconych Pracowni Historii Medycyny Zakladu Historii Nauki 

i Techniki PAN czc::SC r�kopis6w medycznych znajduj&cych siE:: w Bibliotece Uni

wersyteckiej we Wroclawiu zoslala przcz M. Waltera ujE::ta w formie zeszytu 

fr6del; dotychczas jednak nie ukazal si� drukiem. Opracowanie dalszych zeszyt6w 

zostalo przerwane. 

z B. K o c o w s k i, Historyczne podstawy organizacji zbioru starych druk6w 

w Bibiiotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu, Wroclaw 1955. 
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,,kaplan6w-uzdrawiaczy" odziedziczonej po kulturze wsp6lnoty tery
torialnej dawnych S!owian. Obowiqzywaly wtedy tez pewne obrz�dy ry
tualne, praktyki magiczno-empiryczne z kultem b6stw, na podobienstwo ' 
takich, jak „Dzidzilia". albo „Zizilia" - bogini malzenstwa. ,,Zlöta Baba" -
bogini p�porzestwa (dea obstetrix), ,,Loime" - opiekunka kobiet ci�
zarnych, ,,Ausschwe" - b6g chorych i posrednik z wyzszymi b6stwami 
itp. Wszystkie te relikty byly wypierane przez misje katolickiego kleru 
nadchodzqce z poludnia i zachodu Europy. Zast11piono je praktykami 
wprowadzanymi przez mnich6w (medycyna mnisza). Nie byli oni leka
rzami, ale w miar� mozliwosci i potrzeb interesowali si� medycyn'!, ko
rzystajqc z dost�pnych im r�kopis6w, najcz�sciej opartych na tradycjach 
antycznej medycyny (pseudohipokratyzm, pseudogalenizm) zmieszanych 
z elementami teistyczno-fideistycznymi narzuconymi przez kosci61. Wz6r 
takiego r�kopisu pt. Herbarius 4, pochodzqcy z IX w., znajduje si� w bi
bliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Praktykom medycznym pier
wszych mnich6w na Dolnym Slqsku trudno odm6wic empirycznego po
chodzenia, ale r6wnoczesnie byly one przesiqkni�te sceptycyzmem wyni
kajqcym z chrzescijanskiej pogardy dla zycia doczesnego. W calosci wzi,i
wszy, przejscie od praktyk „poganskich" do „chrzescijanskich" nalezy 
uznac za pierwszy etap rozwoju kultury medycznej. G!6wn11 rol� w tym 
procesie dziejowym, nie pozbawionym zreszt11 reakcji poganskich, odegra
ly zakony, klasztory, np. benedyktyn6w, potem augustian6w i in., zakla
dane coraz liczniej na Dolnym Sl11sku; dosc r\admienic, iz w XVI w. 
liczba ich doszla do kilkudziesi�ciu. W krzewieniu nowych praktyk medy
cznych w XI w. pewien udzial trzeba przypisac szkolom, jakie wtedy 
otwierano, np. szkole katedralnej we Wroclawiu, dla kt6rej utworzono 
tez bibliotek� lkatedraln,i '; musia!a ona zawierac i r�kopisy medyczne. 
Podobnie rozwijajqce si� klasztory na Dolnym S!11sku dysponowaly pewmi 
ilosci11 ksiqg medycznych pochodz,icych z ich macierzystych siedzib, gl6-
wnie we Francji. 

Lecznictwo w XI i XII w. spoczywalo gl6wnie w r�kach duchownych, 
jako jedynych w og6le przedstawicieli wiedzy, ale ma charakter jak gdy
by anonimowy; nie wybija si� w tym czasie postac jakiegos duchownego 
bardziej uzdolnionego czy slawnego z praktyk leczniczych. Bylo to zwü,
zane z ograniczonym zakresem wiedzy lekarskiej podporz11dkowanej filo
zofii scholastycznej. Mys! o jakims rozwoju medycyny w takich warun
kach byla mozliwa, ale jedynie w odejsciu, w oderwaniu od narzuconego 

3 L. G q s i o r o w s k i, Zbi6r wiadomoSci do historii sztuki lekarskiej w Pol

see, t. I, Poznall. 1839, s. 6 i n. 

4 Bibi. Uniw. we Wroclawiu, sygn. III. F. 19. 

s A. W. E. Th. He n s c h e 1, Zur Geschichte der Medizin in Schlesien. Die 

vorliterärischen Anfänge, Wroclaw 1837, s. 5. 
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dogmatyzmu, a zmierzajqca ku jej Jaicyzacji. W pelni ujawnila si� ona 
dopiero w XVI w. W XIII w. jedna'k dajq si� zauwazyc na Dolnym Slqsku 
zwiastuny takiej laicyzacji. Wiqze si� to z wplywami, jakie wywarla juz 
wczesniej nieco nowa szkola medyczna zalozona w Salerno • (civitas hip" 
pocratica), swiecka, lecz tolerowana przez kosci61, w XII w. przezywa
jqca okres swej swietnosci. Oparla si� ona w wi�kszym stopniu na empirii, 
jak to bylo dopuszczalne w warunkach zasad narzuconych przez kosci6! 
medycynie. Rozwin�la r6wnoczesnie zyw,i dzialalnosc dydaktycznq, dopu
szczajqc zarazem kobiety do udzialu w wykladach, specjalnie poloznictwa 
(Trotula). R�kopisy salernitanskie byly rozchwytywane w calej Europie 
i wielokrotnie przepisywane. Odegraly dlatego przelomowq rol� w roz
woju kultury medycznej w swiecie, nie w pelni jeszcze doceniomi. Sa
lernitanskie r�kopisy dotarly talkze na Dolny Slqsk; stqd zachowala si� 
spora ich liczba w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Za najcen
niejszy uchodzil ten r�kopis, kt6ry obejmowa! caloksztalt wiedzy medycz
nej z licznymi traktatami - Compendmm Sa!ernitanum 1. W jednym 
z nich, pi6ra Archimateusza (1140), pt. De adventu medici ad aegrotum, 

zostal uj�ty pierwszy raz w dziejach zakres obowü1zk6w i przymiot6w, 
jaki winien cechowac lekarza. Da! on zarazem podstaw� do wprowadzenia 
dyplom6w dojrzalosci w swiadczeniu uslug lekarskich. Mys! t� ze Szkoly 
salernitanskiej skwapliwie przejql naprzöd kr61 Sycylii, stwarzajqc pre
cedens do potwierdzania przez wladze swieckie dyplom6w lekarzy, a na
st�pnie - inne lkraje w Europie. W slad za tym i na Dolnym Slqsku w 
XIII w. zacz�li si� pojawiac utytulowani lekarze, najcz�sciej magistrzy. 
Wiadomo• np., iz w 1226 r. przebywal na dworze Henryka I niejaki Kon
rad, duchowny, a zarazem fizyk, podobnie w 1254 r. magister Mikolaj na 
dworze Henryka III; byl on autorem traktatu medycznego, kt6ry jednak 
nie dochowal si� do naszych czas6w. W 1261 r. zyl na Dolnym Slqsku 
lekarz Andrzej, o kt6rym wzmianka . znaj duj e si� w slqskim kodeksie 
dyplomatycznym •. W 1290 r. niejaki Günzel albo Günzlein byl archiatrem 
Henryka IV i wslawil si� uzdrowieniem ksi�cia, lkt6ry zostal zatruty. 

Wplywy salernitanskiej szkoly na Dolnym Slqsku w XIII w. stanowily 
tylko jeden z przejaw6w odradzania si� mysli naukowej na polu medy
cyny. O wiele silniej jeszcze dalo ono o sobie znac osiqgni�ciami rodzimej 

6 Zob. W. S zum o w s k i, Historia medycyny, Wa7szawa 1961, s. 148 i n.; 

M. Bar i et y i C. Cou r y, Histoire de La medecine, Paris 1963, s. 337 i n.; 

He n s c h e 1, Zur Geschichte ... , s. 21 i n. 

1 Bibl. Uniw. we Wroclawiu, sygn. M. 1302. 
s He n s c h el, Zur Geschichte ... , s. 86; t e n Z e, Iatrologiae Silesiae specimen 

primum, exhibens brevissimum medicorum Silesiorum saeculi XII ad XVI ... , Vrati
slaviae 1847. 

s Codex dipZomaticus Silesiae, t. XXVIII, Wroclaw 1915, s. 11. 
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kultury naukowej dzi�ki wyjiitkowej postawie i uzdolnieniom uczonego 
na miar� swi,-tow,i W i t e l  o n a „Thuringo-Polonus" (ur. ok. 1225-1230, 
zm. ok. 1290-1315) 10. Studiowal on w Italii, potem podr6zowal po wielu 
krajach, na koniec osiadl w Legnicy. Lata wyt�zonej pracy poswi�cil 
przygotowaniu wspanialego dziela z pogranicza fizyki, astronomii i cz�
sciowo medycyny pt. Perioptikes. Oparl si� w nim na osi,igni�ciach Al
hazena, Ptolemeusza i Euklidesa, wprowadzaj,ic zarazem swoje wlasne 
oryginalne mysli. W ksi�dze III, V i X poswi�cil nieco miejsca „fizjologii"' 
dka, opisal bowiem warunki widzenia. Dzielo Witelona wyprzedzilo epok� 
i stalo si� wiedz,i podr�cznikow,i dla wielu nast�pnych pokolen w ci,igu 
kilku wiek6w. Korzystal z niego m. in. i sam Leonardo _da Vinci, Mikolaj 
Kopernik, Regiomontanus, Kepler i in. Zaslugi naukowe Witelona Sq ogro
mne; wprowadzil on bowiem polsk,i mysl naukow,i na aren� swiatow,i. 
Witelo zalozyl pierwsze w dziejach naszej kultury naukowej „k&o" uczo
nych w Legnicy. Rozbudowal program tamtejszej szkoly sredniej, mysl,ic 
o podniesieniu j ej do rangi szkoly wyzszej. W tych zamierzeniach na
trafi!, niestety, na powazne opory. Zyskal natomiast prawo wykladania 
i komentowania logiki i filozofii Arystotelesa, eo w jego czasach uchodzilo 
za szczeg6lne uprzywilejowanie. Witelo nie byl lelkarzem, ale w swej pa
sji naukowej si�gal do zagadnien zwiqzanych z medycyn,i. W traktacie 
De natura daemonum stworzyl pierwsze zr�by wiedzy psychologiczno
-psychiatrycznej; okreslal bowiem stosunek duszy do pewnych stan6w 
ciala, klasyfikowal wladze umyslu w zdrowiu i w chorobie itp. 

Witelo byl przedstawicielem ruchu aweroistycznego na Dolnym Sl,isku, 
wywodz,icego si� z heterodoksalnego obozu, przeciwnego prawowiernemu 
augustiansko-tomistycznemu. Aweroisci, odchodz,ic w teorii poznania od 
scholastycznego sposobu myslenia, wprowadzili spos6b podw6jnego dowo
dzenia (regressus), czym wywolali kilkakrotne pot�pienie przez kosci6!. 
Aweroistyczny spos6b myslenia naukowego (logik-lekarz) stal si� zapo
wiedzi,i przejscia na drog� d,iznosci poznawczej rozwini�tej p6:i:niej w na
ukach przyrodniczych. Witelona na tle dzialalnosci najwybitniejszych 
uczonych jego czas6w, Rogera Bacona i Arnolda de Villanova, nalezy r6w
niez zaliczyi: do prekursor6w Ödrodzenia, w kulturze zas polskiej odegral 
rol� ,,ojca" nauk przyrodniczych. 

W XIII w. na Dolnym S1'1sku pojawily si� pierwsze szpitale�przytul
ki "· kt6re niew,itpliwie byly wyrazem rozwoju mysli lekarskiej, chociaz 

10 A. Birkenmajer, Studia nad Witelonem (Arch. Korn. do Bad. Hist. Fil. 

w Polsee , PAU, 1921, II, cz. l); ,,Sprawozdania PAU", t. 23, nr 9 (1918), s. 7-8; t. 25, 

nr 7 (1920), s. 11-14; t. 26 nr 7 (1921), s. 14-15; t. 27, nr 3 (1922), s. 4-6; t. 31, 

nr 3 (1926), s. 17-18; S. S z pi 1 c z y l'l s k i, WiteZo - pierwszy Swiatowej slawy 

uczony polski (Kalendarz Wroclawski, 1970, s. 310-313). 
11 H. Ma rkgr af, Die städtischen Medizinaleinrichtungen, Wroclaw 1884; 
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nie wy!&cznie. NajwiE:kszq zaslug,: na tym polu po!oiyli augustianie, ktö
rzy w 1214 r. zaloiyli pierwszy szpital-przytulek we Wroc!awiu przy 
Wyspie Piaskowej, pod wezwaniem Sw. Ducha. W nast,:pnych latach 
rozwin,:li w innych miastach Dolnego Siqska analogiczne szpitale pod 
tym samym wezwarnem. Do tego celu korzystali z pot,:inej fundacji ksiq
i,:co-biskupiej Piotra Wlasta. Drugim zakonem „szpitalniczym" byli bracia 
sw. Antoniego z regul& sw. Augustyna. Dzielili si,: jak zakony rycerskie 
na komturie, czyli komendy, z opatem generalnym w Vienne. Opiekowali 
si,: zas szczegölnie tr,:dowatymi, jak np. w Srodzie Si&skiej, gdzie z()ßtalo 
zaloione leprozorium. W Brzegu mieli usad,: z klasztorem, kosciolem 
i szpitalem. Jeszcze innym zakonem zajmujqcym si,: na Dolnym Si&sku 
,,szpitalnictwem" byli boiogrobcy (miechowici), röwniei naleiqcy do za
konöw rycerskich, jak joannici. Z ier\skich klasztoröw o regule sw. Augu
styna kanoniczki, osiad!e na Wyspie Piaskowej we Wroclawiu w klaszto
rze Sw. Jakuba, trudni!y si,: nauczaniem i piel,:gnowaniem chorych, 
ponadto zas magdalenki z Nowogrodzca nad Kwisq, sprowadzone tarn 
przez Henryka I w 1217 r. W polowie XIII w. pojawi! si,: na Dolnym 
Si&sku nowy zakon � krzyiowcy z czerworn\ gwiazdq, ktörzy przybyli 
z Pragi w 1233 r. Ks. Agnieszka, siostra kr6la Waclawa, za!oiyla szpital 
oraz przytulek w Pradze oddajqc go krzyiowcom. Siostra Agnieszki, iona 

.Henryka Poboinego, spelniajqc wo!,: zmarlego m,:ia, wraz z synami Hen

rykiem i Wladyslawem sprowadzila do Wroclawia krzyzowc6w i oddala 
im szpital Sw. Elibiety. Ta bogata fundacja doszla da skutku w 1253 r. 
Z biegiem lat zakon rozwinql si<: tak dalece, ie zdolal ur2qdzic wiele 
innych szpitali-przytulk6w, w Boleslawcu, Swidnicy, Zi,:bicach, Legnicy 
i Kluczborku. Zwiqzek organizacyjny zakonu z Pragq zosta! zachowany, 
ale nigdy nie byl sci'S!y. Dzi,:ki zatem ksiqi,:cej dynastii Piast6w slqskich, 
dzi,:ki klasztorom, Dolny S!&sk zostal w XIII w. zaopatrzony w tak liczne 
i dobre, jak na owe czasy, szpitale-przytulki, jak iadna wsp6lczesnie 
z dzielnic Polski. 

Na XIII w. przypada tei otwarcie pierwszych aptek 12, w Swidnicy 
,i we Wroclawiu. 

Oiywienie zainteresowar\ medycyn11 w drugiej polowie XIII i w XIV w. 
przejawi!a mlodziei z Dolnego Si&ska udajqca si,: coraz cz,:sciej na studia 
za granic,:, da Bolonii, Padwy, Montpellier, a takie do Pragi, w slad za 
otwarciem tarn Uniwersytetu (1348 r.). Wzmoionemu p,:dowi do nauki 

T. Si 1 nick i, Dzieje i ustrOj koSciola katolickiego na Slqsku do koitca w. XIV, 

Warszawa 1953, s. 368 i n.; M. Morgen besser, Geschichte des Hospitals und 
der Schule zum Heiligen Geiste, Wroclaw 1814. 

12 He n s c h e 1, Zur Geschichte ... , s. 118; t e n Z e, Der Inhalt einer schlesischen 

sogen. Apotheke im Anfang des XV. Jahrhundert (Janus, t. II, Wroclaw 1847, 

s. 152-154). 
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towarzyszyly na Dolnym Sl,isku zdecydowanie wrogie tendencje, po
wstale z ducha opozycji przeciw dogmatyzmowi i hierarchii koscielnej. 
Uwidocznilo si� to m. in. w pochodach biczownik6w, w ruchu waldens6w 
i spokrew!jionych z nimi begard6w oraz beginek 13• Co prawda zostaly 
stlumione, ale z ich walki m. in. zrodzily si,: monarchie narodo,we. Zacz,il 
si� tez zmierzch scholastyki. Coraz cz�sciej zacz�ly si� pojawiac glosy 
krytyki sredniowiecza, doszlo do nowych problem6w z logiki i teorii po
znania naukowego, do rozgraniczenia mi�dzy rodzajem wiedzy i wyzna
czeniem dla niej stopnia pewnosci. Pojawily si� tez tendencje Q/]najdy
wania prawd niezawodnych, kt6re by mogly sluzyc za kryterium wszelkiej 
wiedzy. Pewne dziedziny wiedzy, jak medycyna, zyskaly na uprzywilejo<
waniu, choC j eszcze nie w pelni. 

W XIV w. na widowni dziejowej Dolnego Sl,iska pojawili si� pierwsi 
lakarze z oryginalnym dorobkiem naukowym. Na czolo icn wysun,il si� 
To m a s z biskup Sarepty (1297-1378) 14• Medycyn<: studiowal w Mont
pellier, po czym zaj,il si� praktyk,i zawodow,i w r6znych krajach, znal 
stosunki czeskie, niemieckie, angielskie, na koniec wst,ipil do sluzby (ok. 
1336 r.) Henryka VI. Po pewnym czasie przybral sutann� zgromadzenia 
premonstratens6w (norbertanie), a przebywaj,ic w klasztorze kontynuowal 
praktyk� lekarsk,i. W 1352 r. dost,ipil godnosci biskupiej i jako episcopus 
Sareptensis zostal sufraganem wroclawskim. W latach 1360---1364 przy
gotowal dwa pisma. Pierwsze, pt. Mihi competit, obejmuje trzy traktaty: 
o zachowaniu zdrowia, o lekarstwach i o lekach zlozonych (Regimen sani

tatis aggregatum, Antidotarium i Practica). Drugie pismo utrzymal aul:or 
w charakterze slownika lekarskiego (Col.lectionum secundum alphabetum)

z pogranicza astrologii i medycyny. Sarepta nie byl jednak z upodoban 
astrologiem, czemu da! wyraz w oddzielnym traktacie - Noli errm·e. 
Obeznanie z obserwacj,i przyrodnicz,i wraz z umiej�tnosci,i wi,izania 
fakt6w ulatwilo Sarepcie odejscie od tradycyjnego pogl,idu, dopatruj,i
cego si� przyczyn „morowego powietrza" w czynnikach nadprzyrodzo
nych, jak „dopust bozy", ,,zrz,idzenie" itp. Przyczyny te odni6sl do ma
terialistycznych czynnik6w, za jakie uchodzilo „zepsute powietrze", 
wywoluj,ice zarazliw,i gor,iczk� (ex aeris corruptione). Podobnego zdania 
byl Hipokrates w starozytnosci. W wielu innych zagadnieniach medycz
nych dal Sarepta wyraz r6wniez post�powemu stanowisku. Jako zasad,: 
leczenia przyj ql przede wszystkim oddzialywanie fizykalne na organizm, 
a wi�c diety, posty, ruch, gimnastyk� nacieranie, masaze, przejazdzki itp., 

u K. Dobro wolski, Pierwsze sekty religijne w Polsee (Reformacja w Pol

see, 1924). 

14 A. Birken m a je r, Astronomowie i astrologowie Slqscy w wiekach Sred
nich, Katowice 1937, s. 15-18. 
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ale nie gardzil r6wniez i lekami, kt6rymi si� dosc szczeg61owo zaj,il. 
Sarepta da! w traktatach dowody znajomosci medycyny arabskiej, w pra
ktyce kierowal ·si� zasadami hipokratesowym(. Zjednaly mu one uznanie 
i popularnosc. W traktacie Sarepty na temat „moru" moina si� dopatrzyc 
z perspektywy czasu jednej z pierwszych na Dolnym Sl,isku instrukcji 
zachowania si� w czasie epidemii. Bylo to zagadnienie donioslej wagi, 
gdyz np. w 1274 r. zaraza" pochlon�la w samym Wroclawiu 15 000 ofia,r, 
w Nysie 5000, w Krosnie i Zielonej G6rze nie pozostala przy zyciu ani 
j edna kobieta. Za zycia Sarepty wielka zaraza przeszla przez Sl,isk 
w 1350 r., obj�la wtedy r6wniez Czechy i inne kraje Europy, nast�pna 
miala miejsce w latach 1371-1373. 

W XIV w. Sl,isk odpadl od Polski (1335 r.), ale utrzymal przez na
st�pne wieki wi�z kulturaln,i z Macieru; mimo nacisku wplyw6w nie
mieckich zmierzaj,icych do germanizacji tego regionu. 

Wzrastaj,ica zamoznosc miast i miasteczek Dolnego Sl,iska w XIV w. 
ulatwila dalsze rozwini�cie pieczy nad chorymi i zniedol�znialymi, jak 
to mialo miejsce w wi.eku poprzednim. Duia rola w tym przypadla za
konom „szpitalniczym"; w 1300 r. utworzono leprozorium w Klodzku, 
w 1302 r. - szpital w Bytomiu nad Odrq i szpital w Dzierioniowie, w 
1307 r. - szpital w Olesnicy, w 1318 r. - szpital Bozego Ciala we Wro
clawiu, w 1322 r. - szpital we Lw6wku, w 1341 r. - szpital w Jaworze, 
w 1347 r. - szpital w Strzelinie, w 1348 r. - ,szpital w Zlotoryi, w 1387 r. 
- poc·z,itki szpitala Sw. Grobu we Wroclawiu, w 1400 r. - szpital $w. 
Hieronima dla scholar6w we Wroclawiu. 

Drugim lekarzem, kt6ry si� w tym czasie szczeg6lnie wybil na Dolnym 
Sl,isku, byl Ja n archidiakon glogowski 10. Kanonikiem w G!ogowie zo
stal w 1354 r. , archidiaikonem w 1377 r., dziekanem w, 1379 r., w latach 
1376-1382 wlodarzyl diecezjq wroclawskq. Z jego pism medycznych 
najbardziej znany jest traktat o przyczynach epidemii pt. Causae et signa 

pestilentiae et summa remedia contra ipsum ... , a ponadto kompilacja pt. 
Nova vinea seu sanitatis custodia ... a diversis Doctorum voluminibus ... 

Glog
.
owczyk r6:i:nil si� w swoich pogl,idach od Sarepty w zagadnieniu 

„moru", przyczyn bowiem epidemii dopatrywal si� w oddzialywaniu 
planet, jak to mieli w zwyczaju astrolodzy: ,,Causae generales pestilencie 
sunt planetae et alia astra elevancia diversos vapores bonos et malos". 
Na potwierdzenie swego stanowiska odwolywal si� do zdania jeszcze Pto
lemeusza. Dowodzi to jego erudycji, choc z drugiej strony nie pozbawionej 
silnych wplyw6w minionej bezposrednio przeszlosci. 

15 H. Ho s s man, Causae naturales ex quibus pestis oritur et reperlitur� 
Budziszyn 1614, s. 7. 

H Birkenmajer, Astronomowie ... , s. 17. 
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towarzyszy!y na Dolnym Sl11sku zdecydowanie wrogie tendencje, po
wstale z ducha opozycji przeciw dogmatyzmowi i hierarchii koscielnej. 
Uwidocznilo si� to m. in. w pochodach biczownik6w, w ruchu waldens6w 
i spokrewl)ionych z nimi begardow oraz beginek 13• Co prawda zostaly 
stlumione, ale z ich walki m. in. zrodzily si� monarchie narodo,we. Zacz11l 
si� tez zmierzch scholastyki. Coraz cz,:sciej zacz�ly si� pojawiac glosy 
krytyki sredniowiecza, doszlo do nowych problem6w z logiki i teorii po
znania naukowego, do rozgraniczenia mi�dzy rodzajem wiedzy i wyzna
czeniem dla niej stopnia pewnosci. Pojawily si� tez tendencje oi}najdy
wania prawd niezawodnych, kt6re by mogly sluzyc za kryterium wszelkiej 
wtiedzy. Pewne dziedziny wiedzy, jak medycyna, zyskaly na uprzywilejo<
waniu, choC jeszcze nie w pelni. 

W XIV w. na widowni dziejowej Dolnego Sl11ska pojawili si� pierwsi 
lekarze z oryginalnym dorobkiem naukowym. Na czolo icl\ wysurn1l si,: 
To m a s z biskup Sarepty (1297-1378) 1•. MEdycyn� studiowal w Mont
pellier, po czym zajql si� praktykq zawodow11 w r6znych krajach, znal 
stosunki czeskie, niemieckie, angielskie, na koniec wst11pil do sluzby (ok. 
1336 r.) Henryka VI. Po pewnym czasie przybral sutann� zgromadzenia 
premonstratens6w (norbertanie), a przebywajqc w klasztorze kontynuowal 
praktyk� lekarskq. W 1352 r. dost11pil godnosci biskupiej i jako episcopus 
Sareptensis zostal sufraganem wroclawskim. W latach 1360---1364 przy
gotowal dwa pisma. Pierwsze, pt. Mihi competit, obejmuje trzy traktaty: 
o zachowaniu zdrowia, o lekarstwach i o lekach zlozonych (Regimen sani

tatis aggregatum, Antidotarium i Practica). Drugie pismo utrzymal aul:or
w charakterze slownika lekarskiego (Col.lectionum secundum a!phabetum) 

z pogranicza astrologii i medycyny. Sarepta nie byl jednak z upodoban 
astrologiem, czemu da! wyraz w oddzielnym traktacie - Noli errare. 

Obeznanie z obserwacj11 przyrodnicZq wraz z umiej�tnosciq wi11zania 
fakt6w ulatwilo Sarepcie odejscie od tradycyjnego pogl11du, dopatrujq
cego si� przyczyn „morowego powietrza" w czynnikach nadprzyrodzo
nych, jak „dopust bozy", ,,zrz,idzenie" itp. Przyczyny te odni6sl do ma
terialistycznych czynnik6w, za jakie uchodzilo „zepsute powietrze", 
wywoluj11ce zarazliwq gor11czk� (ex aeris corruptione). Podobnego zdania 
byl Hipokrates w starozytnosci. W wielu innych zagadnieniach medycz
nych da! Sarepta wyraz r6wniez post�powemu stanowisku. Jako zasad� 
leczenia przyjql przede wszystkim oddzialywanie fizy<kalne na oe-ganizm, 
a wi�c diety, posty, ruch, gimnastyk� nacieranie, masaze, przejazdzki itp., 

13 K. D ob r o wo 1 s k i, Pierwsze sekty religijne w Polsee (Reformacja w Pol

see, 1924). 

14 A. Birken m a je r, Astronomowie i astrologowie Slqscy w wiekach Sred
nich, Katowice 1937, s. 15-18. 
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ale nie gardzil r6wniez i lekami, kt6rymi si� dosc szczeg61owo zajql. 
Sarepta da! w traktatach dowody znajomosci medycyny arabskiej, w pra
ktyce kierowal ·si� zasadami hipokratesowym\. Zjednaly mu one uznanie 
i popularnosc. W traktacie Sarepty na temat „moru" mozna si� dopatrzyc 
z perspektywy czasu jednej z pierwszych na Dolnym Slqsku instrukcji 
zachowania si� w czasie epidemii. Bylo to zagadnienie donioslej wagi, 
gdyz np. w 1274 r. zaraza 1• pochlon�la w samym Wroclawiu 15 000 ofia,-, 
w Nysie 5000, w Krosnie i Zielonej G6rze nie pozostala przy zyciu ani 
j edna kobieta. Za zycia Sarepty wielka zaraza przeszla przez Slqsk 
w 1350 r., obj�la wtedy r6wniez Czechy i inne kraje Europy, nast�pna 
miala miejsce w latach 1371-1373. 

W XIV w. Slqsk odpadl od Polski (1335 r.), ale utrzymal przez na
st�pne wieki wi�z kulturalm1 z Macieru, mimo nacisku wplyw6w nie
mieckich zmierzajqcych do germanizacji tego regionu. 

Wzrastajqca zamoznosc miast i miasteczek Dolnego Slqska w XIV w. 
ulatwila dalsze rozwini�cie pieczy nad chorymi i zniedol�znialymi, jak 
to mialo mlejsce w wi_eku poprzednim. Duza rola w tym przypadla za
konom „szpitalniczym"; w 1300 r. utworzono leprozorium w Klodzku, 
w 1302 r. - szpital w Bytomiu nad Odrq i szpital w Dzierzoniowie, w 
1307 r. - szpital w Olesnicy, w 1318 r. - szpital Bozego, Ciala we Wro
clawiu, w 1322 r. - szpital we Lw6wku, w 1341 r. - szpital w Jaworze, 
w 1347 r. - szpital w Strzelinie, w 1348 r. - szpital w Zlotoryi, w 1387 r. 
- poc·zqtki szpitala Sw. Grobu we Wroclawiu, w 1400 r. - szpital Sw. 
Hieronima dla scholar6w we Wroclawiu. 

Drugim lekarzem, kt6ry si� w tym czasie szczeg6lnie wybil na Dolnym 
Slqsku, byl Ja n archidiakon glogowski 16. Kanonikiem w Glogo,wie zo
stal w 1354 r., archidialrnnem w 1377 r., dziekanem w, 1379 r., w latach 
1376-1382 wlodarzyl diecezjq wroclawskq. Z jego pism medycznych 
najbardziej znany jest trnktat o przyczynach epidemii pt. Causae et signa 

pestilentiae et summa remedia contra ipsum ... , a ponadto kompilacja pt. 
Nova vinea seu san?tatis custodia ... a diversis Doctorum voluminibus ... 

Glogowczyk r6znil si� w swoich poglqdach od Sarepty w zagadnieniu 
„moru", przyczyn bowiem epidemii. dopatrywal si� w oddzialywaniu 
planet, jak to mieli w zwyczaju astrolodzy: .,Causae generales pestilencie 
sunt planetae et alia astra elevancia diverses vapores bonos et malos". 
Na potwierdzenie swego stanowiska odwolywal si� do zdania jeszcze Pto
lemeusza. Dowodzi to jego erudycji, choc z drugiej strony nie pozbawionej 
silnych wplyw6w minionej bezposrednio przeszlosci. 

15 H. H os s man, Causae naturales ex quibus pestis oritur et repeUitur„ 

Budziszyn 1614, s. 7. 
16 Birken m a je r, Astronomowie ... , s. 17. 
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W XIV w. Dolny Slqsk dysponowal juz sporq ilosciq lekarzy, po kt6-
rych zachowaly si,: tylko fragrnentaryczne wiadornosci. Do nich nalezal 
np. Jan z Grodkowa 17_ Medycyn,: studiowal w Montpellier, w latach 
1358-1365 kierowal jako rnagister szkohi katedralnq we Wroclawiu. 
W slawil si,: szczeg6lnie receptq, pornocnq rzekorno w czasie epidernii, 
kt6rq wypracowal wraz z kolegami - Mikolajern Wendelerern i Piotrern 
z Brzegu. 0 innych lekarzach 18 tego okre.su zachowalo si,: jeszcze rnniej 
wiadornosci, np. o Janie Koitheniczu, Baltazarze Füllschüsselu z Nysy, 
o Janie II, przeorze klasztoru w Zagan�u (zrn. w 1390 r.), o Janie Gallici 
zm. w 1394 r.) z Wroclawia i in. Na przelornie XIV i XV w. cieszyl si,: 
slaw'I uzdolnionego Jekarza Jana z Hesji (Ioannes de Hassia), kanonik 
wroclawski i Jegnicki. Kilka szczeg6l6w z j ego zycia skreslono w rnszale " 
pochodz'lcyrn z XV w. po wewn,:trznej stronie okladki. Jest tarn rnowa, 
ze byl on jednyrn z fundator6w pewnych pararnent6w koscielnych i sly
n'll z bezinteresownosci w niesieniu pornocy Jeczniczej. Najbardziej zdu
rniewajqca jest Wliadornosc, iz mia! juz wtedy korzystac w praktyce z en
cyklopedycznego dziela medycznego Korneliusza Celsusa. Sk'ldinqd wia
dorno, iz dzielo to zostalo odkryte ponownie dopiero p6zniej. Jan z Hesji. 
zmarl w 1434 r., jego r,:kopis rnedyczny o charakterze kornpilacji znaj
duje si,: w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego 20• Istniejq dornysly, 
ze rnial sluzyc pornocq w trudnych pocz'ltkach Wydzialu Lekarskiego te
goz Uniwersytetu. 

0 stanie wiedzy rnedycznej na Dolnyrn Slqsku w XV w. wiele cen
nych inforrnacji dostarczajq zgrornadzcne licznie r�kopisy w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wroclawiu. Wymagai'I one jednak jeszcze analitycz
nych studi6w. 

W XV w. wzrost liczebny lekarzy na Dolnyrn Slqsku zawdzi�czac na
lezy w pewnej mierze Akademii Krakowskiej, kt6ra w tyrn czasie prze• 
zywala okres swej swietnosci. Mlodziez ze Sl'!ska ch,:tnie ci'lgn�la tarn na 
studia, niekt6rzy sposr6d S1qzak6w zasilili tez grono tamtejszych wykla
dowc6w. Do nich nalezal np. Piotr Gaszowiec (ok. 1430-1474) ", jeden 
z najwczesniejszych humanist6w sl'lskich. Po studiach wlasnie w Krako• 
wie, a nast�pnie w Perugii i Kolonii, zostal profesorem Akadernii Kra-

17 A. Be d n a r s k i, Materialy do dziejOw medycyny polskiej (Prace Korn. 
Hist. Med. i Nauk Przyr.-Matemat. PAU, t. I, Krak6w 1939, s. 6-7); S. K o S

m i 11. s k i, Slownik lekarz6w polskich, W arszawa 1888, s. 155. 
18 He n s c h e 1, latrologiae Silesie ... 
ie Bibl. Uniw. we Wrodawiu, sygn. R. 521. 
20 Bibi. Uniw. Jagiellollskiego, sygn. 813; Be d n a r s k i, op. cit., s. 9-10; J. R o

s t a f i 11 s k i, Medycyna na Uniwersytecie Jagiello1tskim w XV w., Krak6w 1900, 
s. 29. 

21 K o Sm i 11 s k i, op. cit., s. 134; H. Bar y c z, Historia Uniwersytetu Jagiel

loiiskiego, Krak6w 1935, s. 1212-2'13. 
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kowskiej (1456 r.), w latach 1464, 1465, 1470 pelnil obowü1zki rektora. 
Byl r6wnoczesnie przybocznym lekarzem Kazimierza Jagiellor\czyka. 
Obok medycyny zajmowal sit; takze astronorniq. Jako doskonaly m6wca 
wyst�powal w szczeg6lnych okolicznosciach. Kilka jego m6w zachowalo 
si� w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellonskiego, podobnie jak i traktat 
astronomiczny. 

Znakomitym lekarzem, a r6wnoczesnie przyrodnikiem, byl Jan Stan
ko ", czlonek Wydzialu Lekarskiego w Krakowie. Byl on ponadto leka
rzem kapituly krakowskiej, kanonikiem wroclawskim, fizykiem kr6lew
skim, przybocznym lekarzem Jana Dlugosza. Pozostawione przez niego 
dzielo przyrodnicze pt. Antibolomeum z opisem kilkuset gatunk6w roslin 
i zwierziit uwazane jest przez niekt6rych historyk6w za najwspanialsze 
od czas6w Alberta Wielkiego, a przed ukazaniem si� dziel K. Gessnera. 

W Krakowie" studiowal Marein Wincenty 2< ze Swidnicy, pözniej 
(1440 r.) profesor medycyny, dalej Wawrzyniec z Raciborza, profesor me
dycyny w latach 1414, 1416, lkt6ry byl zarazem przybocznym le.karzem 
Wladyslawa Jagiellor\czyka, kr6la czeskiego i w�gierskiego. Bakalarzem 
w Akademii Krakowskiej byl Jerzy Leymbach, p6:i;niej przyboczny lekarz 
ksi�cia w Klodzku; w 1499 r. wydal prognostyk astrologiczny. Ze Slqska 
pochodzil Jan Fontana (ze Zmigrodu), p6zniejszy profesor Wydzialu Le
karskiego w K.rakowie. W drugiej polowie XV w. bezimienny kronikarz, 
opisujqcy zycie Jana Turzona, pü1tego biskupa wroclawskiego tegoz imie
nia, wymienil niejakiego doktora Fabiana ", mt;za w medycynie bieglego, 
wyst�puj11cego obok dw6ch innych doktor6w - Reuchliniusa i Gandolfa. 
Fabian mial byc swiadkiem w sprawie otrucia doktora Oswalda, rodem 
z Bawarii, kantora i kanonika oraz proboszcza kosciola Sw. Magdaleny 
we Wroclawiu. Bauch 26 wymienia jeszcze innych lekarzy ze Slqska, kt6-
rzy studiowali w Krakowie, jak .Jan Snechowicz z Wroclawia (stopier\. 
bakalarza osiiignql w 1467 r.), Bartlomiej Mariensis z Paczkowa (stu
diowa! w latach 1465-1469), Bernard Fugilucus ze Lw6wka (studiowal 
w latach 1501-1504), Sebastian Thommendorf ze Swidnicy (studiowal 
w latach 1503-1507) i inni. 

!2 K o Sm i 11. s k i, op. cit., s. 478; J. Rost a f i ii s k i, Symbola ad historiam 

naturalem medii aevi, Krak6w 1900, s. 37-50; H. Bar y c z, Slqzacy na Uniwersy
tecie Jagielloiiskim od XV-XVIII wieku, Katow,ice 1925, s. 14; J. Lu Z a w s k i, 
Jan Stanko (Ludzie dawnego Wroclawia, Wroclaw 1958). 

23 G. Bauc h, Schlesien und die Universität Krakau in XV. und XVI. Jahrhun .. 
dert (Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, t. 41, 1907); t e n Z e, Deutsche 
Scholaren in Krakau in der Zeit der Renaissance 1460 bis 1520, Wroclaw 1901. 

114 E. St o c k i, Dawni lekarze Slqscy i ich powiqzania z Akademiq Krakowskq 
(maszynopis). 

25 Tam:Ze. 
ze Bau ch, jw. 

4 - Sob6tka 3/70 
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W Zaganiu zamilowanym medykiem w latach 1468-1489 by! opat 21 

tamtejszego klasztoru kanonik6w regularnych sw. Augustyna, Marein 
Rykenberg. Powi�kszy! on za sum� 200 floren6w bibliotek� klasztorrn1 
o dzie!a medyczne. W praktyce lekarskiej opiekowa! si� szczeg6lnie ko
bietami. Pod koniec zycia doszedl do wniosku, iz ta praktyka nie przyspo
rzyla mu wiedzy naukowej ani moralnych zas!ug. Zerwa! wi�c z medy
cyrni i zabronil j ej studiowania podwladnym braciom klasztornym. Poleei! 
ponadto usurn1c z biblioteki ksiqzki medyczne i trzymac je pod zamkni�
ciem; ksiqzki te juz nigdy wi�cej nie wr6cily do biblioteki i uleg!y roz
proszeniu. Bracia zakonni ch�tnie wykorzystali zarzqdzenie opata, gdyz 
wszystkie niepowodzenia spadajqce na klasztor przypisywali jego dzia!al
nosci lekarskiej. 

W XVI w. renesansowe hasla Jaicyzacji zycia i nauki, tlumione na 
Dolnym Slqsku od czasu ich pierwszych zwiastun6w (XIII w.) spotkaly 
si� ze szczeg6lnie zywym oddzwi�kiem. Widomym tego przejawem bylo 
np. powolanie do zycia swieckiej instytucji dobroczynnej (Almosenamt), 
kt6rej poruczono opiek� nad chorymi i zniedo!�znia!ymi w istniejqcych 
szpitalach-przytu!kach, jak i poza szpitalami. Powolano tez do zycia ur2qd 
fizyka miejslkiego ", naprz6d we Wroclawiu, potem i w innych miastach 
Dolnego Slqska. Pierwszy swiecki (miejski) szpital powsta! we Wroclawiu 
w 1526 r. pod wezwaniem Wszystkich Swi�tych (Omnium Sanctorum) 29; 
istnieje on po dzien dzisiejszy pod zmienionq nazwq. 

Na polu naukowym renesansowe hasla na Dolnym Slqsku pojawi!y 
si� przede wszystkim w ko!ach naukowych owianych duchem protestan
tyzmu. J edno z nich znalazlo siedzib� w domu czolowego intelektualisty 
Dolnego Slqska w XVI w. - Jana C r  a t o n a we Wroc!awiu (1519-
1585) ,o. By! on przybocznym lekarzem trzech kolejno cesarzy, Ferdynan
da I, Maksymiliana II i Rudolfa II, zarazem ich doradc'l. Stanowisko to 
przynios!o mu nobilitacj� i zmian� nazwiska na von Krafftheim. Crato 
w kulturze Dolnego Sl11ska odegral powaznq rol� jalko obronca protestan
tyzmu, wielki humanista i swietny lekarz. Pozostawil powazny dorobek 
naukowy. Dom jego we. Wroclawiu zasobny w najnoW\SZ'l literatur� by! 
miejscem wielu spotkan erudyt6w tak ze Slqska, jak i spoza jego granic. 
Crato nalezal do kr�g6w erudytciw w mi�dzynarodowym ruchu nauko
wym owianym duchem protestantyzmu. Prowadzi! niezwykle ozywion'l 

n A. S w i er k, Sredniowieczna· biblioteka klantoru kanonik6w regularnych 
Sw. Augustyna w Zaganiu, Wroclaw 1965, s. 110-111. 

2s J. G r a et z er, Lebensbilder hen,orragender schlesischer Aerzte, Wroclaw 

1889, s. 22. 

2a N. Po 1, Jahrbücher der Stadt BreslaU, (wyd. I. G. Büschinga), t. III, Wro

claw 1819, s. 44. 
30 G r a et z er, op. cit, s. 5-19. 
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korespondencjE:, z kt6rej zachowalo siE: kilkanascie tom6w list6w. Jest 
ona nadal przedmiotem badan historyk6w. Wiele z nich dotyczy Polski 
i Polak6w, jak dworu Stefana Batorego, zwlaszcza zas jego przybocznych 
lekarzy (Buccella, Simonius, Niphus, Squarcialupi i in.), z kt6rymi liiczyly 
go bezposrednie lub posrednie kontakty. W jednym z list6w "• jaki otrzy
mal od padewskiego profesora Hieronima Mercurialisa, wychowawcy 
wielu polskich lekarzy, znajduje siE: znamienna opinia o swiezo wydanej 
w Wenecji ksiiizce Walentego z Lublina Sierpinskiego. Crato na tle 
trzech zasadniczych kierunk6w w renesansowej medycynie (dogmatycy, 
metodycy, empirycy) reprezentowal kierunek umiarkowany, postE:powy 
(racjonalistyczny), z jakiego slynE:la w XVI w. padewska szkola lekarska 
(kuznia metodyk6w). Razily go natomiast awangardowe tendencje empi
ryk6w o chemiczno"alchemicznym zaciE:ciu z obozu paracelsyst6w. 

Erudyci Dolnego $Jii,ska zbierali siE: r6wniez w domu „biskupa pi�ciu 
kosciol6w" 32, swietnego, dyplomaty, a zarazem lekarza - Andrzeja Du
dycza, ozenionego z A. Strasz6wrn1 z „fraucymmeru" polskiego dworu. 
Na polu medycyny jego osiqgni�cia sii daleko mniejsze anizeli Cratona, 
przewaznie byly to „listy i porady Jekarskie" (Epistola et consilia medi
cinalia), kt6re zamiescil w zbiorowym dziele Wawrzyniec Scholz 33, wro
clawski lekarz, a zarazem przyrodnik, zalozyciel ogrodu botanicznego "· 
Dudycz wydal tez (1619) komentarz o znaczeniu komet (Commentarius de 

Cometarum significatione). 

W kr�gu specjalnie lekarskim dom M. Girbigiusa ze Zgorzelca, przy
bocznego lekarza ksi<;cia legnickiego, odegral podobnq rol�. choc jeszcze 
nie w pelni przebadanii, jak dom Dudycza. Dowodzi tego spora liczba po
zostawionych przez niego list6w, kt6re Sq obecnie wdzi�cznym zr6dlem 
dociekan historycznomedycznych 35• 

W rozwoju empirystycznych tendencji, chemiczno-alchemicznych w 
medycynie ogromny wplyw wywarl na Dolnym $Jqsku przejsciowy pobyt 
T. Paracelsusa (1493-1541) 36• Urzekly one niekt6rych lekarzy, dajqc 

31 S. S z p i  1 c z y n. s k i, Hieronymus MercuriaUs z Padwy do Jana Cratona 

z Wroclawia (Arch. Hist. Med., t. 23, Warszawa 1960). 
32 K. G l o m bio w s k i, W kr�gu czytelniczym humanist6w wroclawskich, 

Wroclaw 1955, s. 5-6. 
ss G r a et z e r, op. cit., s. 26-28. 
34. Pierwszy ogr6d botaniczny we Wroclawiu zalo:iyl pod koniec XV w. J. Woys

selius, zob. H e  n s c h e 1, Zur Geschichte der botanischen Gärten und der Botanik 

überhaupt in Schlesien im XV. und XVI. Jahrhundert, Berlin 1837, s. 12 in. 
35 Korespondencja lekarzy w dziale rE:kopis6w Bibl. Un,iw. we Wroclawiu przed

stawia wielotomowy zbi6r. 
s& A. Pa g e  1, Paracelsus. An Introduction to PhilosophicaL Medicine in the 

Era of the Renaissance, Basel-New York 1958; H. E. S i  g e r  i s t, Paracelsus in 
the Light of Four Hundreds Years in March of Medicine, New York 1941. 
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poczqtek ruchowi paracelsyst6w w XVI i neo-paracelsyst6w w XVII w. 
$lqscy lekarze, jak A. Schrötter i docent krakowskiego uniwersytetu 
Grzegorz Macer, dopomogli po zgonie mistrza do pierwszego wydania 
jego fundamentalnych rozpraw Archidoxae i De praeparationibus (Craco
viae 1568). Ruch paracelsyst6w i neo-paracelsyst6w objql Nys,:, Lw6we:k, 
Strzegom i inne miasta, ale najsilniejsze oparcie znalazl na dworze Pia
st6w w Brzegu •1

. Latwo si,: o tym przekonac, analizujqc lektur,: medycz
nq z historycznego ksi,:gozbioru Piast6w o wylaicznym prawie zabarwieniu 
chemiczno-alchemicznym, jak i z listy nazwisk lekarzy-chemik6w, kt6rzy 
przewin,:li si,: przez dw6r w Brzegu: Adam Bruxius ze Szprotawy, H. Reu
sner ze Lw6wka, J. Herman ze Strzelec, M. Seidel z Boles!awca, J. Scul
tetus-Montanus ze Strzegomia. S. Sleszkowski z Krakowa i wielu innych. 
Brzeg odwiedzil najprawdopodobniej najslawniejszy z polskich alchemi
k6w - Michal S,:dziw6j. Rozprawy jego, jak Tripos chymicus, (Strasburg 
1628), Lumen chymicum (Erfurt 1624), Epilogus et recapitulatio in M. Sen

divogi Poloni Novum lum.en chymicum (1624) wchodzily r6wniez w sklad 
medycznej cz,:sci historycznego ksi,:gozbioru. Brzeg w XVII w. przedsta
wial pr,:zny osrodek intelektualny, podobnie jak i w poprzednim wieku, 
a zw!aszcza w drugiej jego po!owie, zgrupowany wok6! tamtejszego Gimna
zjum. Mozna si� o tym przekonac m. in. z ksiqg archiwalnych; w spisach 
inwentarzowych po zmar!ych intelektualistach brzeskich figurujq dlugie 
listy tytul6w ksi,izek, kt6re za zycia byly ich podr,:czn,i lektur,i. Zacho
walo si,:, niestety, tylko kilka takich ksi,ig. Zywiol polski w Brzegu, pro
testancki, utrzymywal zywe kontakty z Macierzq, a specjalnie z osrodkami 
o podobnym zabarwieniu, z Lesznem, z Gdanskiem. Przez Brzeg odbywali 
podröze braci� czescy uchodzqcy przed przesladowaniami, np. w Pradze. 
Tak,i podr6z odbyl slawny Jan Arnos Komenski 38, udaj,ic •si,: da Leszna. 
Przez Brzeg da Leszna, a potem dalej da Gdanska, udal si,: w XVII w. 
swietny lekarz Henryk Martini 39• 

Z XVI w. zachowaly si� wiadomosci o blisko 300 lekarzach na Dolnym 
Sl,isku, niestety w wi�kszej cz�sci tylko fragmentaryczne. Same hasla juz 
jednak przedstawiajq wdzi�czne pole do opracowania slownikowego bio
gram6w. 0 kilkunastu lekarzach wi11domo, iz pozostawili po sobie mniej-

37 S. S z pi 1 c z y n s k i ,  Le livre medical a la cour de Piasts <i Brzeg (Actes 

du rxe Congres Intern. d'Histoire des Sciences, Barcelon a -M adrid 1-7 Septembre 
1959, Barcelona-Paris 1960, s. 413--417). 

ss Sesja naukowa w Lesznie w 400-nq roczn1.C� powstania Gimnazjum i w 300-nq 
rocznic#;' wydania „Opera didactica omnia" J. A. Komenskiego, pod red. t.. Kur

dybachy, Wroclaw 1957; T. Bi 1 i k  i e w i c z, Jan Jonston (1603_:._1675). 2ywot i dzia
laLnoSC lekarska, W arszawa 1931. 

39 T. Bi 1 i k i e w i c z, Henryk Martini i Jan Jonston. Fragment z dziej6w kul
tury lekarskiej polskiego Leszna (Arch. Hist. i Fil. Med., t. 13, s. 1-19). 



Kultura medyczna na Dolnym Slqsku 385 

szy lub wi,:kszy dorobek naukowy, jak to juz wyzej nadmieniono· przy 
Craionie i Dudyczu. Do podobnych postaci nalezy pierwszy fizyk rniasta 
Wroc!awia, Maciej Przybylo (Matthias Auctus) 40• Szczeg6!y z jego zycia 
sq aktualnie przedmiotem opracowania specjalnego. Fizykiem miejskim 
by! on przez 10 lat (1532-1542). Zmar! w czasie zarazy, jaka panowa!a 
we Wroc!awiu w 1542 r., i w tym roku tez ukaza!a si� drukiem jego 
instrukcja albo nauka, jak si,: zachowac w czasie „moru". Egzemplarz 
tej instrukcji wydanej w j�zyku !aciriskim nie dochowa! si�. Wiadomo 
jednak o jej istnieniu od Cratona 41, kt6ry by! jednym z kolejnych nast�
pc6w Przybyly na stanowisku fizy,ka miejskiego. Crato wysoko oceni! 
wskaz6wki Przybyly i rozszerzy! je, przez eo uchroni! miasto dwukrotnie 
przed inwazjq zarazy. Zostal za to odznaczony i wyr6zniony przez magi
strat Wroc!awia. Wskazowki Przyby!y, jak i p6:i:niej Cratona, dotyczyly 
g!6wnie zagadnienia izolacji, kwarantanny i policji sanitarnej. 

W 1542 r. ukazala si,: jeszcze jedna instrukcja na wypadek „moru" 
pi6ra Joachima Achillesa pt. Ein kürzlicher notwendige,· kurtzer fleissiger 

Bericht, Regiment und Ordnung, wider die greuliche erschreckliche giff

tige Pestilenz ... (Wroc!aw 1542). Czy ta instrukcja jest oryginalna, czy 
wzorowana na innej, moie na instrukcji Przyby!y, bqd:i: moie stanowi 
jej przek!ad na niemiecki z pewnyrni uzupelnieniami, jest zagadnieniem 
jeszcze nie rozstrzygni�tym. J. Achilles jako lekarz, a zarazem w!asciciel 
aptek, by! zwiqzany zasadniczo ze Swidnicq, we Wroclawiu przebywa! 
tylko niedlugi czas. Poza wymienionq instrukcj'! nie nie wiadomo o jego 
dorobku naukowym. Crato w swoich rozprawach o „morze" nie wspomina 
o Achillesie. 

W XVI w. lekarze ze Slqska ch�tnie wyje:i:dzali do innych ziem pol
skich na kr6tszy lub dluzszy pobyt. Tak np. wyjechal Anselm Ephorinus 
(zm. w 1556 r.) 42, wydawca dziel Pliniusza; byl jednym z lekarzy salin 
wielickich. Andrzej Aurifaber (1513-1558) z Wroclawia" po studiach 
w Wirtembergii zostal rektorem Gimnazjum w Gdansku, potem w Elbl'!
gu. Nast,:pnie uda! si,: na studia medyczne do Italii, skqd po powrocie 
zostal profesorem Uniwersytetu w Kr6lewcu i tamtejszym fizykiem. 
InteresujqC'! jego rozprawq jest Succini historia, o uzytecznosci w medy
cynie bursztynu. Ze Lw6wka pochodzil lekarz, a zarazem znawca j�zy
k6w hebrajskiego, greckiego i lacinskiego, Franciszek Mymer "· p6zniej-

40 G r a e t z er, op. cit., s. 22. 
41 H e  n s c h e 1, Crato von Crafftheims Leben und ärztlichen Wirken, Wroclaw 

1853; M. Adam u s, Vitae Germanorurn medicorum, Heidelberg 1620, s. 261-277. 
41!: M. S k u 1 im o w s k i, Opieka Zekarska i spoleczna w :iupach wielickich od. 

XIV do XIX wieku (Arch. Hist. Med., t. 21, 1958, s. 19 i n.). 
u K o Sm i 11 s k d, op. cit., s. 13; F. G i e d r c y C, Zr6dla biograficzno-bibLiogra

ficzne do dzie;6w medycyny w Polsee, Warszawa 1911, s. 26. 
u KoSmir'ls ki, op. cit., s. 339. 
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szy wykladowca w Akademii Krakowskiej. Obok pism tresci filologicznej 
pozostawil r6wnie:i: medyczne - Regimen sanitatis (1532). Z okolic Jele
niej G6ry pochodzil Winceslaus Anthracaeus 45 (Ioannes de Steinseif
fen); jako extranaeus wykladal w Kolegium Humanistycznym w Kra
kowie, potem, kiedy skonczyl studia lekarskie, zostal w Krakowie prakty
kiem. Z Wroclawia tak:i:e pochodzil Carolus Oslevius (1526-1584), lekarz 
przyboczny Rudolfa II, kt6ry przebywal jakis czas w Wilnie na dworze 
Stefana Batorego; zostal on obdarowany przez sekretarza kr6lewskiego 
Gyulaya ozdobnie oprawm1 ksi�gq, kt6rq ten uprzednio otrzymal od swego 
chlebodawcy ••. Biogramy wy:i:ej przytoczone przykladowo potwierdzajq 
tez� o :i:ywych kontaktach slqskich lekarzy z innymi dzielnicami Polski 
mimo granic politycznych istniejqcych od XIV w. 

Od mniej wi�cej polowy XVII w. zwiqzki kulturalne Slqska z innymi 
ziemiami polskimi rozluzniajq si�. Ze szkodq dla nich odbily si� tak na
stroje kontrreformacyjne, jak i zlo:i:ona sytuacja polityczna Polski. Sply
ceniu ulegly te:i: w tym czasie zainteresowania naukowe w kraju. Obok 
prac kazuistycznych najwi�kszq poczytnosciq cieszyly si� r6zne poradniki 
lekarskie o profilu encyklopedycznym, przewa:i:nie jako przeklady z ob
cych j�zyk6w. Niekt6re z nich wychodzily z drukarni Korna we Wrocla
wiu, w j�zyku oczywiscie polskim. 

Na oslabienie wi�zi kulturalnej Slqska z Macierzq niekorzystnie wp!y
n�ly kolejne rozbiory Polski (1772, 1793, 1795). I dopiero w kilkanascie 
lat p6zniej, ju:i: po otrzqsni�ciu si� ze swie:i:o niesionych kl�s:k, pojawil 
si� nowy zryw w spoleczenstwie polskim, zmierzajqcy do przeciwstawienia 
si� wszelkim pr6bom wynarodowienia. Przejawil si� on r6wniez i na 
Dolnym Sliisku, w swoistym charakterze. Wladze pruskie powolaly w 
1811 r. do zycia Uniwersytet we Wroclawiu z Wydzialem Lekarskim 
przeniesionym z Frankfurtu nad Odrq (Viadrina). Uniwersytet ten mia! 
odegrac m. in. rol� instrumentu germanizacyjnego ludnosci slqskiej. Za
kusom tym przeciwstawila si� przede wszystkim mlodzie:i: przybywaj,ica 
na studia do Wroclawia z tzw. Wielkiego Ksi�stwa Poznanskiego, jak 
i z innych zabor6w, ale mniej licznie z uwagi na obowiqzUjqce zakazy. 
R6wnolegle ze studiami mlodziez ta konspiracyjnie zagrzewa!a ludnosc 
slqskq do podtrzymywania ambicji narodowych zwiqzanych z kulturq 
polskq. Akcja ta nie uchodzila czujnosci w!adz pruskich. Dzielem stu
dent6w medycyny bylo powolanie do zycia we Wroc!awiu pod patronatem 
przyjacielsko nastawionego do poczynan polskich profesora Jana Ewan
gelisty Purkyniego, rodem z Czech, Towarzystwa Literacko-Slowianskie
go. Ta organizacja, inwigilowana przez wladze pruskie i systematycznie 

4s B au c h, Deutsche Scholaren ...• s. 55. 
411 A. Rom b o w s k i, Stracony egzemplarz. KsiqZka S. Batorego we Wroclawiu 

(Slowo Polskie, 6 I 1961, s. 4). 
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kontroiowana, utrzymala si� przez 50 lat (1836-1886) "· Student6w medy

cyny w tym okresie Towarzystwo liczylo 150. Zachowa!y si� ich nazwiska 

w Pami�tniku, wydanym w roku rozwüizania Towarzystwa. Medycy w 

lonie Towarzystwa mieli oddzieln11 \Sekcj�: na tematyk� posiedzen tej sek

cji skladaly si� obok zagadnien scisle medycznych tradycje medycyny 

polskiej z okresu „z!otego wieku". Sekcja medyczna po likwidacji Towa

rzystwa przerodzila si� w Towarzystwo Medyczne. 

Mozliwosci oddzialywania m!odziezy na spoleczen,stwo sh1skie latwo 

sobie uswiadomic, zwazywszy, iz mniej wi�cej od lat trzydziestych, wyj&

wszy lata powstan narodowych, samych tylko polskich student6w medy

cyny bylo kilkudziesi�ciu na wszystkich latach; do tego trzeba oczywiscie 

dodac student6w pozostalych wydzial6w. W sumie przedstawiali juz oni 

zywiol polski w miescie. Liczebnosc polskich student6w we Wroclawiu 

latwo przesledzic w drukowanych spisach ••, kt6re wychodzi!y dwa razy 

do roku (na sw. Michala i na Wielkanoc); dwa razy w roku odbywala 

si� immatrykulacja student6w. Przez sam Wydzial Lekarski we Wrocla

wiu w latach 1811-1914 przewin�!o si� prawie 750 student6w "· Szczyt 
frekwencji mia! miejsce w latach 1880-1890, a nast�pnie w latach przed 

I wojnq swiatowq. Sposr6d pokaznej liczby immatrykulowanych studen

t6w Polak6w mniej wi�cej co dziesiqty tylko osiqgnql na miejscu stopien 

doktora medycyny i chirurgii. 0 wiele cz�sciej zdarzalo si�, iz studenci 
po jednym lub wi�cej semestrach udawali si� do innych jeszcze uniwer

sytet6w, a to albo z uwagi na zwyczaj, jakiemu wtedy holdowano, albo 

ze wzgl�du na przesladowania przez w!adze pruskie za dzialalnosc patrio

tycznq ••. Z Wroc!awia studenci przenosili si� do r6znych miast uniwersy

teckich, jak Berlin, Heidelberg, Lipsk, Halle, .Jena, Erlangen, Würzburg, 

Darmstadt, Getynga, Duisburg, Giessen, Freiburg, Altdorf i inne. Udaje 
si� to przesledzic, wgl<;biajqc si� w bio.grafie poszczeg6lnych lekarzy. 

Kariera uniwersytecka dla polskich lekarzy by!a we Wroclawiu wyraznie 

ogrankzona. Mogli byc demonstratorami, asystentami, mogli prezentowac 
swoje doniesienia na zebraniach, o czym moina si� dowiedzieC z kroniki 

uniwersyteckiej" wydawanej od 1860 r. natomiast uzyskanie wyzszych 

47 Pamü:tnik Towarzystwa Literacko-Slowia?iskiego przy Uniwersytecie Wro
clawskim, wyd. w Roku Zlotego Jubileuszu 1886, nakl. drukarni polskiej we Wro
clawiu Jana Szymaflskiego, s. 1-86. 

48 Personal-Bestand der Königlichen Universität zu Breslau (od r. 1829). 
49 S. S z p i  1 c z y 11. s k i, Les etudiants polonais ci la Facuite de M€decine de 

Wroclaw de 1811 ci 19.13 (Sonderdruck aus Verhandlungen des XX. Internationalen 
Kongress für Geschichte der Medizin, Berlin 22-27 August 1966, s. 93-95). 

50 H. B a r  y c z, Rola Polak6w w Uniwersytecie Wroclawskim, Wroclaw 1946, 
s. 13 i n. 

51 Chronik der Königlichen Uniuersität zu. Breslau., herausg. v. Rector und 
Senat (od 1887). 
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stopni naukowyeh naleialo do wyjqtk6w. Ch�tniej natomiast widziano 
lekarzy polskieh przybywajqeyeh do Wroclawia jui tylko na doksztal
eenie. Do takieh naleial np. B. Wieherkiewiez, p6zniejszy profesor okuli
styki w Krakowie; praktykowal on u Haesera, profesora pediatrü, a na
st�pnie u Förstera - okulisty. Kazimierz Kostaneeki, p6iniejszy profesor 
anatomii opisowej w Krakowie, doskonalil si� w histologü u Heidenheina. 
A. Rosner, p6zniej profesor poloinietwa i ginekologii w Krakowie, do
ksztalcal si� w kliniee u Küstnera itd. Pewna liezba lekarzy - ale nie 
ma jeszeze eo do tego pelnego rozeznania - praktykowala w sanatoriaeh, 
w uzdrowiskaeh. Tak np. Aleksander Ostrowicz (1839-1903) byl lekarzem 
zdrojowym w Lqdku (1876-1903) 52• W sanatorium przeciwgruföezym 
w Sokolowsku praeowal w lataeh siedemdziesiqtyeh ubieglego stuleeia 
Alfred Sokolowski •', dr Jan Brodzki w lataeh 1910-1937 przyjmowal 
w letnim sezonie ehoryeh w Kudowie, w pozostalyeh miesiqeaeh przeby
wal w Gdar\sku lub w Egipeie (Heluana) "· Studenei z Polski nierzadko 
korzystali z pomoey naukowej profesora J. E. Purkyniego, wieloletniego 
przewodniczqeego Towarzystwa Literaeko-Slowiar\skiego. Z iyezliwoseiq 
do Polak6w odnosil si� jego nast�pea, profesor Hürtle, jak i Ponfick -
kierownik zakladu anatomii patologieznej. Jeden tylko z Polak6w osiq
gnql stopier\ prywatnego doeenta we Wroclawiu; byl nim Bronisiaw 
Kader (1863-1937), p6zniejszy profesor ehirurgii w Krakowie. Naleial do 
pierwszyeh w Polsee, kt6rzy podejmowali operaeje guz6w m6zgu. Do wy

iiitk6w we Wroc!awiu naleiy r6wnie:i: zaliezyi: fakt, i:i: Jan Mikuliez-Rade
cki z Czerniowiec, profesor chirurgii w Krakowie, potem w Kr6lewcu, 

uzyskal katedr� tego przedmiotu we Wroclawiu; wladze uezelniane nie 
uwa:i:aly go jednak za Polaka. 
· Zyeie kaidego z polskieh student6w medyeyny we Wroclawiu, potem 

lekarza, przedstawia interesujiiey przyezynek do historii medyeyny, ale 
jego opis zabralby zbyt wiele miejsea. Tylko niekt6rzy zwiqzali swojq 
dzialalnosi: z Dolnym SJiiskiem, z Wroclawiehl. Z tej liezby trudno nie 
wymienii: ehocia:i: jednej postaei, i to o szezeg6lnyeh zaslugaeh. T'l posta
eiq jest Aleksander Winklewski (1832-1887) 55• Poehodzil on z Grudziii-

s2 L. Barg, Pierwszy polski przewodnik po Lqdku-Zdroju (WiadomoSci Uz dro
wiskowe, 1957, nr 1, s. 133-138). 

53 Z. W o  z n i e w s k i, Görbersdorf-Sokolowsko. Pierwsze w Em opie Sanato

rium Zeczenia gruZlicy pluc (Arch. Rist. Med, t. 23, s. 91-102). 
M T. Mar c in k o w  s k i, Doktor Ja.n Brodzki lekarz z Kudowy (XVIII Kongres 

Mü�d zynarodow y Historii Med ycyn y, Warszawa-Kraköw 17-24 IX 1962, Streszcze
nia referat6w, s. 185 -186). 

55 Personal-Bestand ... , 1854--1861; K .  Pr e t  s c h, Verzeichnis der Bresl. Univ. 

Schriften 1811-1885; Disseratio inauguralis chirurg., Vratisl. 1861; A .  P lud, A. Win

klewski (Klosy, t. 33, nr 859, s. 54--55; K o Sm i I1 s k i, op. cit., s. 549. 
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dza, do gimnazjum ucz1aszczal w Chelmnie na Pamarzu, studia wyzsze 
zaczql na Wydziale Teolagicznym we Wroclawiu, ale wkr6tce potem prze
ni6sl si� na medycyn�. Stapien doktora medycyny i chirurgii (tak aficjalnie 
brzmial we Wraclawiu uzyskiwany tytul) uzyskal 11 III 1861 r. na podsta
wie dysertacji De ligatura in cotinuitate arteriae circumscripta. Winklew
ski abok medycyny mial r6wniez wiele innych zamilowan; juz w ·szkale sre
dniej dzi�ki swym uzdalnieniam muzycznym kierowal szkalny;n ch6rem. 
We Wraclawiu, kantynuujqc tak'l dzialalnasc, zostal kierownikiem akade
mii spiewu· (Breslauische Sing-Akademie). Byl zarazem wirtuazem gry 
na skrzypcach, wyjezdzal z kancertami w teren. Wiadama np., iz wyst1a
pawal m. in. w Slanimie. Winklewski panadta mial duzq latwasc pi6ra, 
zwlaszcza da poezji, a przy daskanalej znajamasci j�zyka niemieckiega 
obak wierszy i piesni, kt6re twarzyl, przekladal r6wniez na j�zyk nie
miecki palsk'l literatur�. szczeg6lnie z akresu romantyzmu, padabnie jak 
ta dzisiaj rabi w Heidelbergu Herman Buddensieg, daktor hanaris causa 
Uniwersytetu w Poznaniu, w licznych wydawnictwach, a zwlaszcza w 
specjalnych zeszytach ukazujqcych si� periodycznie pt. ,,Mickiewicz-Blät
ter" ••. Przeklady zacZlji Winklew,ski ad Monachomachii Krasickiego; zy
skala ona sobie pochlebnq opini� w prasie, zwlaszcza niemieckiego kry
tyka Holteia. Nazwal an autara przekladu „Sarmat<1" i stawial ga za wz6r 
w uzywaniu poprawnym (literackim) niemieckiega j�z)'ka. Nie bylo ta 
jedyne asiljgni�cie na niwie literackiej Winklewskiego. K. F. Heigel, re
daktor „Bazaru", wydal w jego przekladzie czwartq cz�sc Sob6tki S. Ga
szczynskiega. Patern jednak zaniechano juz drukawania dalszych przekla
d6w, choc przygotowal ich spara: Zamek kaniowski Gaszczynskiega, 
Irydiona Krasinskiega, Balladyn� Slawackiega, Kirgiza Zielinskiega, r6-
zne wyj<1Vki z dziel Mickiewicza i wiele innych. Celem przyswajenia nie
mieckiemu spaleczenstwu polskich piesni Winklewski przelazyl slawa 
S. Tabarawskiega da meladii Liebchen schläft, Liebchen wacht. Darabil 
r6wniez slawa da niekt6rych meladii Moniuszki, a takze do apery W. Ze
lenskiego Konrad Wallenrod w ukladzie Noskowskiega. 

Niezwykl'! pastaw1a spalecznq okazal Winklewski na polu zawodawym. 
Na wiese bowiem o panuj11cej cholerze na Dolnym 8lqsku zostawil miej
sce pracy w Zakladzie Psychiatrycznym w Kawan6wku i przyjechal wal
czyc z epidemi<1; pachlon1ala ona wtedy akala 5000 ofiar. Za sw6j zapal 
i poswi1acenie zostal odznaczany przez wladze miejskie Wroclawia. 

Winklewski nie byl ·silnego zdrowia i dlatego w dalszych latach swego 
zycia widzimy go jako sekretarza i bibliotekarza u hr. Puslawskiega 

se W bieZc1cym roku wyszedl kolejny 42 zeszyt „Mickiewicz-Blätter". H. Bud

densieg prze!oZyl na j�zyk niemiecki takZe calego Pana Tadeusza A. Mickiewicza 
- Pan Tadeusz ode·r die letzte Fehde in Litauen, Monachium 1963. 
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w guberni grodzienskiej. Stamt,id dopiero pod koniec zycia (1885 r.) 

powr6cil do Kowan6wka, gdzie objq! kierownicze stanowisko. 
W latach mi�dzywojennych lekarze z Polski odwiedzali uczelnie wro

clawskie, tutaj dokszta!cali si�, zwlaszcza w okresie republiki weimarskiej. 

Niekt6rzy z profesor6w odnosili si� zyczliwie do Polak6w. Do takich na

leza! np. profesor Förster, kierownik instytutu neurochirurgii fundacji 

Rockefellera, jaki by! dobudowany do nie istniejqcego obecnie szpitala 

w poludniowej cz�sci miasta (Wenzel-Hancke-Krankenhaus). Z mieszkajq

cych obecnie we Wroclawiu dr W. Adamek korzystal w Iatach mi�dzywo
jennych z urzqdzer\. instytutu. Förster przyjaznil si� z Leninem, przez 

pewien czas opiekowal si� jego zdrowiem. Po dojsciu do wladzy Hitlera 

zaczq! byc szykanowany za swojq postaw� opozycyjnq; ostatecznie musia! 
ustqpic i zlamany psychicznie pope!ni! wedlug wszelkiego prawodopodo

bier\.stwa wraz z zonq (Izraelitki\) samob6jstwo. Grob jego znajduje si� 
na cmentarzu przy ul. Bujwida ,1. 

DIE MEDIZINISCHE KULTUR IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DER VERGANGENHEIT 

Der Verfasser versucht, gestützt auf bisherige Teiluntersuchungen, den 

Entwicklungsprozess der medizinischen Kultur in Niederschles-ien synthetisch dar

zustellen. 

In den ältesten Zeiten (X.-XII. Jh.) entwickelte sich die medizinische Kultur 
in Niederschlesien im Kampf gegen die „heidnischen Praktiken" - Relikte der 

Heilkultur der alten Slawen; eingeführt wurde die "christliche Medizin", die 

Mönche und Klöster repräsentierten. In der nächsten Phase war man bemüht, 

die Medizin von den Einschränkungen zu befreien, die sich aus der christlichen 

Philosophie ergaben: Verachtung des Diesseits, scholastische Dogmatik. Die Laizi

sierung der Medizin begann zwar erst mit dem Anbruch der Renaissance, doch 

gab es in Schlesien bereits im XIII. Jh. Vorzeichen dafür, analog zu Westeuropa, 

wo Roger Bacon und Arnold de Villanova wirkten; die Anzeichen folgten der 

Rezeption der Lehre aus der weltlichen medizinischen Schule in Salerno, als auch 

dank dem Einfluss Vit.telos, der das wissenschaftliche Leben in Niederschlesien 

begründete und den folgenden Generationen der Wdssenschaftler zum Beispiel 

wurde. In diese Zeit fällt auch Gründung der ersten Krankenhäuser und Asyle, 

freilich noch unter dem Patronat der Geistlichen. Im XVI. Jh. war die nieder

schlesische medizinische Kultur ein Abbild der fortschrittlichsten Strömungen, 

insbesondere derjenigen, welche die medizinische Schule zu Padua repräsentierte. 

Nicht mtnderen Einfluss übten auf die schlesische Medizin die avantgardistischen 

chemisch-alchemischen Tendenzen, die Paracelsus vertrat. In dieser Zeit ist die 

praktische Ausübung des Gesundheitswesens in weltliche Hände übergegangen, 

nachdem das Amt des Stadtphysik:us und das welt1iche Almosenamt gegrün-

57 C. K e m p i  s t y, 0 jednym lekarzu. w historii Wroclawia, jego zwiqzkach 

z Wlodzimierzem Leni11em t ludzkiej medycynie (WiadomoSci (wroclawskie), nr 10, 

8 III 1970). 
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det wurden. Das letztere betreute die Krankenhäuser. In Wroclaw wurde als erstes 

städtisches Krankenhaus das zu Omnium Sanctorum {1526) aufgebaut. Die fort

schrittlichen Tendenzen und Errungenschaften des XVI. Jh. übten auch auf die 

Medizin des XVII. Jh. ihren starken Einfluss aus; dies bezieht sich hauptsächlich 
auf die Tätigkeit der Paracelsisten und Neu-Paracelsisten, die auf dem Piastenhof 

zu Brzeg und bei den dortigen Intellektuellen Unterstützung gefunden haben. Das 

protestantische Brzeg hatte lebhafte Kontakte mit ähnlichen Zentren in Polen, wie 

Leszno, Gdaiisk; Polens komplizierte politische Lage und die Gegenreformation 

führten jedoch in den weiteren Zeiten zur Auflockerung und Abschwächung der 
kulturellen Be21iehungen Schlesiens zu Polen. Die Gründung der preussischen Uni

versität in Wroclaw hat im XIX. Jh. zur erneuten Belebung dieser Beziehungen 

beigetragen, da eine grosse Anzahl von polnischen Studenten, insbesondere aus 
dem von Preussen annektierten Teile Polens in Schlesien das Studium 3:ufgenommen 

hatte. 
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BERNARD WOODROW JANUSZEWSK! 

WOJCIECH CYBULSKI WOBEC POSELSKIEGO KOLA POLSKIEGO 

W BERLINJE 

Udzial Cybulskiego, docenta slawistyki na Uniwersytecie Berlinskim, 
w dzialalnosci parlamentu pruskiego jest przejawem jego ostatniej czyn
nej akcji politycznej w obronie interes6w narodu polskiego, podj�tej 
w pokojowych warunkach, gdy zwazy si� jego czyny wo.jenne w powsta
niu listopadowym i dzialalnosc polityczno-konspiracyjrn1 w okresie Wiosny 
Lud6w. 

W malo znanej broszurze politycznej Deputowani polscy w niemiec

kich parlamentach I polemizuje Cybulski z reakcyjnymi, ugodowymi sfe
rami, kt6re chcialy przedstawic dopuszczenie Polak6w do uczestnictwa 
w pracach parlamentöw niemieckich jako ust�pstwo w kierunku nieza
wislosci narodowej, wywalczonej przez nich w czasie Wiosny Ludöw. 
Demaskujqc t� obludnq propagand�, wskazuje na wr�cz przeciwne zamia
ry germali.skich zaborc6w. Broszura zostala napisana 1 II 1849 r. i wydana 
tego samego roku czcionkami · W. Deckera i Sp6lki w Poznaniu nakladem 
Jana Konstantego Zupanskiego. Uwaga Cybulskiego umieszczona na koncu 
ksiqzki: ,,pisane w Bukowskiem dnia 1 lutego 1849", wskazuje na to, ze 
autor przebywajqc w rodzinnych stronach w czasie akcji wyborczej, tj. 
w dkresie kampanii, kt6r'! wraz z reakcyjnym r2qdem pruskim chciala 
wygrac polska prawica burzuazyjna, pozostajqca w scis!ym sojuszu z ob
szarnictwem i episkopalem, postanowil wlqczyc si� pi6rem do czynnej 
walki, aby zagrodzic drog� do haniebnego osiqgni�cia celu przez reakcj� 2• 
Charakterystyczny jest fakt, ze Cybulski wybrany mimo wszystko poslem 
do parlamentu berlinskiego nie tylko mandat przyj'!l, ale bral przez jakis 
czas czynny udzial w pracach Kola Polskiego. 

1 W. C y b u 1 s k i, Deputowani polscy w niemieckich parlamentach, Poznari. 
1849. 

2 W lutym 1849 r. wybrano nowych posl6w do parlamentu pruskiego, wSr6d 
uich deputowanych polskich. Pruskie Zgromadzenie Narodowe dzialalo od 22 V 
do 9 XI legalnie, nast�pnie do 15 XI nielegalnie, rozwic1zane. 
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Aby jednak wyjasnic stanowisko Cybulskiego wobec r6znych ugrupo
wan politycznych, do kt6rych poslowie polscy nalezeli, i dokladniej okre
slic jego miejsce wsr6d tych koterii, sluszne �dzie blizsze zapoznanie 
si� z tresci'! tej rzadkiej dzisiaj, a ciekawej ksiqzki '· Na wst�pie pisze 
autor, iz gdyby mu „kto przed rokiem by! prawi! o podobnym wsp6lu
czestnictwie parlamentarskim i utrzymywa!, ze przez nie Polska nie 
tylko narodowosc swq ubezpieczy, ale i przyszle swe oswobodzenie przy
gotuje i osü1gnie, bylbym go wedle panujqcej krajowej i mojej w!asnej 
opinii poczci! przyj�tym u nas dla kazdego inne majqcego zdanie tech
nicznym wyrazem »zdrajcy«, a przynajmniej »wariata«, a w najlepszym 
wypadku, eo zresztq na jedno wychodzi, przydomkiem zbiega z jakiejs 
humanist6w niemieckich lub francuskich socjalist6w szJ<,oly. Ale dziejq 
si� cuda na niebie i ziemi, o kt6rych 'Si� nie sni!o naszym polskim glowom. 
Przypadek wzmiankowany mial istotne miejsce. Polacy zasiedli do nie
mieckiej o looach naszych Rady w Ber!inie, Frankfurcie, w Wiedniu, 
m6wili po niemieoku, wotowali po niemiecku, wszedlszy mi�dzy wrony, 
krakali jako ony" •. Jest rzecz'l zrozumial'!, ze przed rokiem, a scislej, 
biorqc dat� napisania powyzszej broszury po!itycznej 1 II 1849 r. pod 
uwag�. przed wybuchem rewolucji marcowej 1848 r. w Berlinie i w og6le 
Wiosny Lud6w w Europie, trudno bylo przypuszczac nie tylko Cybulskie
mu, ale nawet bardziej wtajemniczonym w arkana polityki dzialaczom, ze 
jakas wsp6lpraca parlamentarna z Niemcami b�dzie w og6le mofüwa. 
Nie w tym jednak tkwi sedno rzeczy, ze stal si�, jak to z sarkazmem 
m6wi Cybulski, cud na ziemi, cud Wiosny Lud6w. Poniewaz Polacy 
wszedlszy do parlament6w niemieckich nie nie zdzialali, tylko „wszedlszy 
mi�dzy wrony krakali jako ony", opowiada si� Cybulski obecnie w przed
dzien wybor6w da niemieckiego parlamentu w lutym 1849 r. zdecydowa
nie przeciw uczestnictwu Polak6w nie tylko w berlinskim, ale takze w 
pozostalych dw6ch parlamentach. W zwiqzku z tym pisze: ,,powtarzam 
i oswiadczam na serio, ze wzmiankowane uczestnictwo deputowanych 
polskich w obcych, i to w trzech r6wnoczesnie, parlamentach juz samo 
przez si�. bez wzgl�du na to, jakie w nich stanowiska deputowani nasi 
zajmowali, jakie zajmowac byli powinni i jakie obecnie i wkr6tce w 
dw6ch z nich - bo w trzecim frankfortskim [!), bliskim wiecznego odpo
czynlku, zapewne juz mowy nie b�dzie - zajqc obowiqzani byc majq, 
o:§:wiadczam, möwi� na serio, Ze uczestnictwo to uwaZam, nie przesqdzajqc 

niczyjego zdania, za tak w y j '! t k o w e i p o t w o  r n e zjawisko w hi
storii parlament6w europejskich, ze tylko w powszechnym zam�cie inte-

a C y b u l s k i, op. cit. Egzemplarz ten znajduje si� w bibliotece Towarzystwa 

Naukowego Poznallskiego. 

4 TamZe, s. 3. 
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res6w, stosunk6w, dqinosci i wyobrazer\. naszego wieku cos podobnego 
zrodzic si� i pewien poz6r faktycznej egzystencji przyjqc na siebie mo
glo" 5• 

0 ile zabory Polski i niesprawiedliwe, w duchu polityki stosowania 
przemocy nad slabszym narodem potraktowanie sprawy polskiej na kon
gresie wieder\.skim mozna zrozumiec jako wynik wewn�trznych, a wi�c 
narodowych, i zewn�trznych, mi�dzynarodowych stosunkow politycznych, 
to jednak czuje si� w obowiqzku Cybulski wyznac, ,,ze nowego stosunku, . 

. w jakim przeszloroczna rewolucja postawila dwie cz�sci Polski, do Austrii 
i do Prus, a posrednio do Niemiec, stosunku, przez kt6ry cz�sci te, tracqc 
dotychczasowe prowincjonalne sejmy, a z nimi ostatni organ swego 
,narodowego bytu, rnaj'! byc odtqd, z zachowaniem swej narodowosci 
[sie/], reprzezentowane w og6lnych trzech par\.stw parlamentach, stosunku 
tego jako w zasadzie nie pojmuj� i nie rozumiem, tak w przeprowadzeniu 
nie widz<i w nirn - o eo mi przede wszystkim chodzi - nie tylko zadnej 
dla narodowosci polskiej gwarancji, ale przeciwnie, wi�ksze, niz jakie jej 
dotqd zagraialo, niebezpieczer\.stwo" 6. 

Wiosna Lud6w, ,,przeszloroczna rewolucja", jak i'l okresla Cybulski, 
nie spelnila jednak oczekiwanych nadziei i nie zniweczyla ustalonego tra
ktatarni, . m. in. kongresu wiedenskiego, niesprawiedliwego porzqdku w 
Europie. Z'astanawiajqc si� nad istotq tego „nowego politycznego stosunku, 
w kt6ry narodowosc nasza weszla do niemieckiej, sama nie wiedzqc jak'', 
Cybulski, stosujqc na wz6r Zlotej ksiq:i:eczki ks. Piotra Sciegiennego czy 
Ksiqg narodu i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza biblijny j�
zyk i przenosnie, tak oto przedstawia Europ� bankier6w, szalbierzy poli
tycznych w sutannach i biretach, uczonych pozostajqcych na uslugach 
reakcji: ,,Szatan wziql na siebie we Francji postac Lichwiarza, we Wlo
szech postac Jezuity, w Niemczech postac Profesora; wezwal ludy i ludzi 
w imi� Wolnosci, R6wnosci i Braterstwa do nowego zycia; zaczql na tym 
potr6jnym z ewangielicznej Chrystusowej epoki odlamanym i skradzionym 
w�gielnym kamieniu budowac narodowe nowego europejskiego spoleczeil
stwa koscioly, umiesci! w wielkich oltarzach ich, w francuskim - Roth
schilda, w wloskim - Piusa, w niemieckim - Arndta; powolal z oszolo
mionego pierwszym zbudzeniem si� ludu na arcykaplanow i zakonodaw
c6w najgorszych tych trzech b6stw czcicieli; przydal im ku obronie 
i strazy przeciwko r6znowiercom i poganom pulki zbrojnych Lewit6w; 
sprzymierzy! je we Francji z b�kartami n�dzy, we W!oszech z zglodnia
lymi lazaronami i szwajcarskimi najemnikami, w Niemczech z siepaczami 

zbieglego kuma swego Metternicha i wychowar\.cami szwagra swego 

5 TamZe, s. 4-5. 

6 Tamie, s. 7. 



396 Bernard W. Januszewski 

Antimachiawella i innych swi<,tej Rzeszy starost6w i ministr6w; i tak t<, 
starq Matk<, cywilizacji - Europ.,, na drog<, nowych cywilizacyjnych 
wypraw wprowadziwszy, iku dalszemu post<,powi w wszelkie rozumu 
swego srodki opatrzywszy, w imi<, szatanskie pozegnal - i zniknql ... 
Boie Kr6lestwo sciesnione do prog6w kosciola kazdego ... umarli tylko 
spiq na cmentarzu, a dalej na bitych drogach swiata stojq iywi -
wojskowi, ministrowie, kupcy; pod nimi zas - ucisk i niewola albo bunt 
i zwierz<,cy szal. Wszystkie na przek6r narodowosciom utworrone, jak 
staly, tak stojq na rozcwiertowaniu jednej lub kilku narodowosci na 
korzysc martwego idealu gabinetowego" 1_ 

Stowa powyzsze Sq nie tylko wyrazem rozczarowania z powodu nie 
spelnionych nadziei pokladanych w Wiosnie Lud6w, ale swiadcz'l takze 
o bystrosci politycznej Cybulskiego, kt6ry prawidlowo ocenial sytuacjt, 
europejskq po wypadkach 1848 r. 0 ile pierwszy parlament, w kt6rym 
Polacy wzit,li udzial, tzw. Pruskie Zgromadzenie Narodowe, m6gl budzii: 
wsr6d niekt6rych posl6w jakies, zludne zresztq zdaniem Cybulskiego, 
nadzieje na ust<,pstwa ze strony rziidu pruskiego na rzecz Pplak6w, to 
udzial Polak6w w drugim parlamencie, po gorzkich doswiadczeniach 
barbarzynskiego stlumienia poznanskiej irredenty przez ioldactwo pru
skie,. uwaia on za bluznierstwo przeciw Wolnosci i nowq zbrodnit,, jakiej 
historia dotqd nie znala. 

Ponizsze slowa, skierowane do Braci Rodak6w, wypowiedziane przez 
Cybulskiego z poczuciem wielkiej odpowiedzialnosci historycznej, a wy
nikajqce z b6lu gorzkich doswiadczeü, w kt6rych bezposrednio sam ucze
stniczyl, naleiq do najpit,kniejszych kart naszej polskiej prozy politycznej. 
,,A Wy, Bracia moi, w takim stanie, pod wrazeniem takich doswiadczen, 
jeszcze � krwi wlasnej przez wroga wylanej nie obmyci, z ran nie wy
leczeni, na ciele zbici i pi�tnowani; po zniszczeniu ogniem i mieczem gro

d6w, si6l i mieszkan Waszych, a raczej w samej chwili zniszczenia tego -
wezwani przez dwa tych panstw rzqdy, ktöre tego wszystkiego na Was 
dokona!y, wezwani, abyscie jako Reprezentanci Narodu swego - nie, 
bo tylko reprezentanci dw6ch oderwanych jego czt,sci - abyscie zasiedli 
na wsp6lnq z niemieckimi ich poddanymi Rad<, - jednq, drug'), trzeciq 
- najohydniejszlj ze wszystkich, bo z ludu przez wladz<, ludu powolanq, 
a misj<, Judasza spelnic majqcq. Wy, Bracia moi, jak za dni dawnych, 
tak za dni nowych wit,ksi w poswi<,ceniu niz mqdrzy w radzie, Wy poslu
chaliscie bez wstr<,tu, bez obawy zlowrogiego wezwania i przyszliscie 
dzwigac krzyz Polski, przyszliscie z dobr.1 wiarq i nadziejq na obcq ziemi<,, 
na obce Rady, a przyszliscie po eo? - Aby si<, dopomniec o sprawiedli
wosc u tych, eo Was niedawno mordowali? Aby bronic praw narodowosci 

1 TamZe, s. 7-8. 
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Waszej, narodowosci kongresern wiedenskirn opisanej? Aby jej bronic 
przed tyrni, eo swoj'! wlasnq Koronowanyrn Gloworn za srnieci podlego 
zysku i chwilowych widok6w sprzedac S'! gotowi? Aby slysz'!C rniotane 
na niq obelgi i potwarze, pod biczowaniern sl6w i ciosarni uchwal pocic 
si� krwawyrn potern i czuc, i rniec wiedz� czucia, jak Warn rwac b�d'! 
kawalkarni dusz� i cialo? Jednyrn slowern, aby fizycznq dotqd w bojach 
i niezliczonych. udr�czeni�ch nie skonawszy Smierciq, umrzeC w koflcu 
z wolna na rnoralnych torturach? ... Po to przyszliscie? Po to po raz 
pierwszy, po to po raz drugi przyszliscie lub przyjsc zarnyslacie? Podzi
wiam Wasz heroizn1 - ale pozw6lcie sobie powiedzieC, Ze czynem tym 

granice powolania narodowego przecüigacie, albowiern poddajecie si�, 
z swiadornosciq czy bez sw'iadornosci, ale w kazdyrn razie dobrowolnie, 
a zatern z odpowiedzialnosci'!, kt6ra na Was ci11zyc b�dzie, poddajecie si� 
gwaltowi, jakiego dot,id na Polsee dokonac ani wr6g nie srnial, ani sarn 
duch czasu nie dozwalal. Gwaltern tyrn jest wlasnie powolanie i przypu
szczenie Was do wsp6luczestnictwa w parlarnentach rtiernieckich "8• 

Cybulski uwaza, ze uczestnictwo Polak6w pruskiego i austriackiego 
zaboru w parlarnentarnyrn systernie jest niczym innyrn, jak akceptowa
niern widornyrn tego systernu ujarzrniania narodu. Nie rna tu zadnej pr6by 
odejscia od ducha trzech rozbior6w i kongresu wiedenskiego akceptuj,icego 
te rozbiory. Wci�gni�cie Polak6w do udzialu w parlarnentach nierniec
kich uwaza autor za zbrodni� potworniejsz11, gorsz11 od poprzednich (roz
bior6w), poniewaz tarnte byly wyrnierzone przeciw cialu, te zas przeciw 
duchowi. Dia Cybulskiego te nowe rnetody ujarzmiania narodu polskiego, 
rnetody dostosowane do nowych warunk6w politycznych powstalych 
w swiecie po 1848 r., sq niczyrn innyrn, jak tylko potwornyrn gwaltern, 
na falszu i zdradzie opartyrn. ,,Dziecko w lortie rnatki - pisze - r6d, 
rodzina, nar6d, plerni�. ludzkosc egzystuj11 przez si�. dla siebie i w sobie, 
a kt6rych egzystencja tylko gwaltern przerwana byc rnoze (zbrodni11). 
Jezeli wi�c rni�dzy Rodakarni znajdujq si� tacy - a wiern, ze si� znaj
dujq, bo S'l i rni�dzy narni r6znego zwania i powolania reforrnatorowie, 
nie Narod6w, ale Ludzkosci: kosrnopolici starej szkoly, socjalisci, hurna
nisci, bezwzgl�dni dernokraci, bezwzgl,:dni rewolucjonisci i inni - jesli 
rn6wi�, znajdujq si,: rni�dzy narni tacy, kt6rzy nowy ten stosunek cz�scio
wej egzystencji naszej politycznej dlatego, ze koniecznym skutkiern wy
padk6w przeszlorocznej rewolucji spowodowanyrn zostal, uwazac b�d'! 
za rezultat i podstaw� dalszego historycznego rozwoju wyobrazen o wol
nosci osobistej, politycznej i narodowej w Europie, to w rnoirn ograniczo
nyrn rnoze, ale ile rni si� zdaje, zadn,i ani polityczrni, arti socjaln'l, ani 
filozoficznq doktrynq nie przewr6conyrn rozurnie, stosunek rzeczony jest 

e TamZe, s. 9-10. 

5 - Sob6tka 3/70 
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najwi�kszii ironiii, jakii kiedy[s]kolwiek wymyslono, na egzystencj� na
rodu pozbawionego bytu swego politycznego, ironiii tym bezwstydniejszii 
i haniebniejsZq, ze w chwili i w obliczu odradzajiicego si� swiata, w imi� 
Wolnosci, R6wnosci i Braterstwa, i przed Najwyzszymi Trybunalami 
Narodu, kt6ry w zarozumieniu swym ma si� za str6za miidrosci ludzkiej, 
wyrzeczonii i faktycznie dokonanii! Przerzuccie karty historii i szukajcie 
przyklad6w na podobne bluznierstwo przeciw swi�tosci instytucji spole
cznych, zwanych narodowosciami, na prözno b�dziecie szukali - nie 
znajdziecie. Znajdziecie podbojem, przemocii, paktami, kompromisami, 
traktatami mniej wi�cej pogwalcone i ucisnione prawa narodowosci; ale 
nie znajdziecie tego pryncypialnego falszu, tego pozorem sumiennosci, 
blichtrem cywilizacji, urokiem post�pu, powabem wyzszej spoleczenskieJ 
idei oslonionego falszu, kt6ry si� w powo!anym wsp6lnictwie parlamen
tarskim, zar6wno w poj�ciu jego, jak akcie samym, miesci. Ten to falsz, 
to rozerwanie istoty i rzeczy, to swi�tokradztwo przez rziidy i parlamenta 
niemieckie na duchu w og6le, a w szczeg6lnosci na duchu Polski popel
nione i przez nie, z zupelnq swiadomosciii zlego, uzyte jako srodek do 
przeprowadzenia samolubnych materialnych swych widok6w i cel6w, 
to jest, eo na wst�pie nazwalem w dziejach dotiid nieslychanq i tylko 
w dzisiejszym wyobrazen zam�cie.i znikczemnieniu ludzi zr6dlo swe i po
z6r egzystencji miec mog11c9, polityczno-parlamentarskii anomaliii i po
tworno.Sciq'' 9. 

Trzezwosc oceny sytuacji po upadku Wiosny Lud6w polega tu na 
tym, ze Cybulski nie widzial w fakcie dopuszczenia Polak6w do sejm6w 
germanskich, austriackiego i pruskiego, kroku w kierunku rozwoju wol
nosci, demokracji i sprawiedliwosci spolecznej, jak wielu dzialaczy pol
skich ten fakt ocenialo, lecz przeciwnie, uwazal uczestnictwo Polak6w 
w wymienionych parlamentach, a raczej dopuszczenie ich przez wroga do 
tego uczestnictwa, za akt perfidnej polityki dalszego ujarzmiania narodu 
polskiego, prowadzonej w nowych warunkach w zamaskowanej rzekomii 
demokracjii i r6wnouprawnieniem formie. 

Uczestnictwo Polak6w w parlamentach pruskich jest, zdaniem Cybul
skiego, jawnym wyrazeniem zgody przez tych ostatnich wobec calego 
swiata na status qua, wyrzeczeniem si� wszelkich akcji zbrojnych i po
wstan narodowych na rzecz ugody z odwiecznym wrogiem Polski. Cybul
ski nie znajduje w historii stosunk6w polsko-niemie<Jkich zadnego uspra
wiedliwienia dla tej ugody, nie wierzy w to, aby ona w jakimkolwiek, 
nawet znikomym stopniu mogla przyniesc korzysc Polakom, kt6rzy prze
ciez stale powinni diizyc do narodowej niezawislosci. W parlamencie nie

mieckim, kt6ry w zadnym wypadku do takich cel6w diizyc nie b�dzie, 

11 Tami.e, s. 12. 
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Polacy jedynie b�d'! mogli akceptowac niemieckie panowanie nad naro
dem polskim, eo si� r6wnac moze zdradzie narodowej. 0 ile w czasie 
Wiosny Lud6w pos!owie polscy wybrani do parlament6w niemieckich 
mieli prawo miec eo do tego pewne zludzenia, obecnie w 1849 r. nie 
powinno w tej sprawie byc zadnych wqtpliwosci, dlatego Cybulski jako 
jeden z nich ma prawo targac ich i swoim sumieniem: ,,A teraz pytam 
Was, kt6rzyscie w przesz!ym roku na trzech niemieckich sejmach narodo
wej sprawy naszej bronili i zn6w jej bronic macie, pytam Was, ludzie 
narodowego rozumu i serca, czy mogliscie si� i mozecie z dobrq wiar'Jc 
spodziewac, ze w tym wsp6luczestnictwie parlarnentarskim z narodem, 
kt6ry nami�tnie poddany wlasnym tyranom razem z nimi wiecznie by! 
naszym wrogiem, kt6ry miliony Sqsiednich pobratymc6w naszych w imi� 
wiary Chrystusowej wyplenil lub zcudzoziemczy!, a ziemi� zabra!, kt6ry 
tylekroc kraj nasz w!asny najezdza!, rozrywa! i przetwarzal, kt6ry i w 

· tej chwili w nienasyconej zqdzy panowania cz�sci jego oderwac i ostate
cznie poch!om1c pragnie, kt6ry wreszcie z wyrazem misji cywilizacyjnej 
w usciech, a mieczem zniszczenia w r�ku, bezustannie z nieprzyjacioly 
naszymi na zgub� nasZq si� sprzymierzal, a z nami nigdy i nigdzie pod 
jednymi chorqgwiami w obronie praw boskich i ludzkich nie stawal, czy 
mogliscie si� i mozecie spodziewac, ze w tym uczestnictwie parlamentar
skim pozyskacie od niego - kt6ry natury ducha swego, jak to Warn
kazdy dzien wskazuje, dotqd nie odmieni! - ze pozyskacie od niego 
gwarancje ku wzmozeniu, a przynajmniej ku przechowaniu naszej na
rodowoSci?" 10 

Odpowiedz na to pytanie jest taka, jakq da! wczesniej w Gra:i:ynie 

wieszcz narodu polskiego. Cybulski pisze dalej: ,,Chybascie rozumieli 
i rozumie si�. ze si<, w�ze z ptakami, z tygrysami jagni�ta kojarzyc mogq. 
Bo takim istotnie caeteris paribus, kojarzeniem si<, jest to wsp6!uczest
nictwo parlamentarskie - sprzeczne i potworne zar6wno w poj�ciu, jak 
w rzeczy. Bo sprzecznosciq i potwornosciq jest, gdy Warn w sp6lnictwie 
tym nie jako czlonkom narodu, kt6ry ma swiadomosc swego bytu, swego 
jestestwa i powo!ania, ale jako liczbie, albo eo gorsza, jako osobnikom 

· z polskimi twarzami, a niemieckim m6zgiem, zasiadaC i radziC - o nle

mieckiej konstytucji kazq!" 11 

W dalszej cz<,sci swej broszury, polemizujqc z ewentualnymi oponen
tami, powoluje si<, Cybulski na przyk!ady z historii powszechnej i dowo
dzi, Ze historia nie zna prawdziwej wolnoSci narodowej w6wczas, gdy 

s!abszy nar6d zmuszony jest zyc we wsp6lnocie politycznej z silniejszym 
narodem. ,,Przytoczycie zapewne Irlandi<,? - pisze - M<,czennica! tak 

10 Tami.e, s. 13. 

11 Tami.e. 
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jak Polska nasza, po gwaltownym dopelnieniu Unii z W. Brytaniq, prze

sladowana na duchu i ciele, na wierze i narodowosci, zubozala, zn�dzniala 
- kona, tak jak my w niemieckich parlamentach skonac mamy, kona, 

pomimo olbrzymich wysilen Okonella, kt6ry wyzwolic i'I chcial z piekla 
wsp6lnych obrad parlamentarnych, kona - oslawiorni konstytucyjnq 
wolnosciq angielskq! "" 

Tw6r wiedenski (1815 r.) belgijsko-holenderska unia o wsp6lnym 
parlamencie rozleciala si� na sam zew francuskiej rewolucji lipcowej. 

Przytaczajqc przyklad Szwajcarii i Stan6w Zjednoczonych AP Cybulski 

wskazuje na to, ze nie moze tu byc mowy o wsp61zyciu narod6w, lecz lud

nosci r6znych narodowosci. Autor podkresla, ze takie wsp6lzycie bylo 

mozliwe w Ameryce, gdzie czlowiek zetknqwszy si� z czlowiekiem od 
razu u podstaw nowej spolecznosci, szczeg6lnie od chwili oderwania si� 

Ameryki od Wielkiej Brytanii, postawil hasla wolnosci, r6wnosci i bra

terstwa, w Europie natomiast istniejq trady;cje kulturalne i te musz,i 
byc zawsze uwzgl�dniane we wszelkich poci,igni�ciach politycznych, de

ptac ich nie wolno, a kto to czyni, musi spotkac si� z oporem gn�bionych. 
Przy okazji Cybulski ustosunkowal si� krytycznie takze do unii polsko

litewskiej, kt6ra nie byla, bo nie mogla byc idealem. Powoluj,ic si� na 

opini� publiczn,i w Polsee, twierdzi autor, ze pot�pia ona zdecydowanie 
wszelk,i wsp6lprac� parlamentarn,i z zaborcami. Stanowisko caratu jest 
bardziej jasne dla spoleczenstwa polskiego i nie moze budzic tyle niepo

koju, eo stanowiska pozostalych zaborc6w. ,,Rosja - pisze Cybulski -
przytlumiwszy powstanie 1831 r. zniosla akt gwarancji praw narodowych 
i wr6ci!a do gwaltu prostego, do pierwotnej mysli rozbior6w. Postf;powa
nie jej jasne. Opinia krajowa, straciwszy wszelkie organy polityczne, 

przez kt6re si� objawiac mogla, stoczyla si� do serca i zamkn�la w nim 

jak w grobie. Lecz zapukajcie tylko do niego, a dowiecie si�, ze je nie 
tyle ucisk moskiewski eo upi6r rzezi galicyjskiej i eo mara morderstw 
poznanskich, swi�tokradztwo parlament6w niemieckich, a przede wszy
stkim Wasza, nar6d do powolnego zniemczenia wiod,ica, w nich obecnosc 
niepokoi, boli, smuci. Za nie ze b�dziecie uwazali opini�, kt6ra si� przez 
powstale w skutku rewolucji przeszlorocznych Komitety Narodowe Po
znanski, Krakowski i Lwowski byla objawila? Za nie publiczne oswiad
czenie tylu deputacji, ktöre wyslane zostaly do Berlina, Wiednia i Frank

furtu i prawie do wszystkich w Europie rz,id6w i lud6w? - oswiad
czenia, kt6re nie wsp6lnictwa parlamentarnego, ale osobnych narodowych 
instytucji, osobnej administracji, osobnych sejm6w, a w ostatecznym 
zakr_esie osobnego politycznego bytu z,idaly? To byla prawdziwa opinia 
krajowa, kt6r,i Nar6d od razu instynktowo poj,il i objawi!, a kt6r,i naj-

12 Tamze. s. 14. 
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prz6d konferencje i uklady z odpowiednimi rz,idami skrzywdzily, a wsp61-
nictwo parlamentarskie na bezdroza bl1;dnych i niebezpiecznych opinii 
wprowadzilo" 13, 

Znaj,ic juz, na podstawie wyzej cytowanej obszernie rozprawy poli
tycznej pt. Deputowani polscy w niemieckich parlamentach, stanowisko 
Cybulskiego w tej sprawie, stajemy niespodziewanie przed paradoksalnym 
szkopulem, trudnym do wyjasnienia, gdyz - jak wiemy - Cybulski ·nie 
tylko pozwolil si1; ponownie wybrac na posla, ale bral czynny udzial w 
pracach poselskiego P o  I s k i e g o K o I a w B e r  I i n  i e, kt6rego byl 
inicjatorem jako jego sekretarz. Z tych obowi,izk6w pelnionych do 3 IV 
1849 r. wywi,izywal si1; sumiennie, a protokoly pisane przez niego - jak 
podaje Zdzislaw Grot - ,.odznaczaj,i si1; starannym ukladem tresci, ja
snym sty lern i czytelnym pismem" 1•. W okresie kiedy K o I o P o I s k i e 
nie posiadalo jeszcze wlasnego lokalu, zebrania odbywaly si1; w jego pry
watnym mieszkaniu przy Dorotheenstrasse nr 33, eo tez mogloby swiad
czyc o nadgorliwosci tego,, kt6ry kilka tygodni temu tak zdecydowanie 
przeciwstawial si1; wszelkiej wsp6lpracy parlamentarnej Polak6w z Niem
cami. Postaram si1; jednak wytlumaczyc t1; sytuacj1;. W czasie kiedy Cy
bulski pisal sw,i broszur1;, kampania wyborcza byla w toku i jego kandy
datura byla juz wystawiona. Na wyniki wybor6w oczywiscie wplywu on 
nie posiadal, m6gl jednak wycofac swq kandydatur1;, ale tego nie uczynil. 
S,idz1;, ze mialo to miejsce tylko ze wzgl1;d6w taktycznych i osobistych. 
Jak wiadomo z list6w do Purkyniego i MuczJkowskiego, pisanych jeszcze 
w 1841 r., Cybulski, docent Uniwersytetu Berlinskiego, marzyl o otrzyma
niu maj,icej powstac we Wroclawiu katedry j1;zyk6w i literatur slowian
skich. Teraz w 1849 r., gdy Czelakowski, kt6ry i'I otrzymal, nosil si1; 
z zamiarem opuszczenia tej katedry, polecajqc wlad.zom oswiatowym na 
to stanowisko wlasnie Cybulskiego, ten ostatni stan,il na zakr1;cie swej 
zyciowej kariery. Jako uczony slawista widzial, ze jest to jedyna nadarza
j,ica si1; szansa, kt6rq musi wygrac. Mi1;dzy katedn1 wroc!awsk,i a biednym 
prywatnym docentem berlinskiej Almae Matris legla cala jego nami1;tna, 
patriotyczna dzialalnosc polityczna. Wladze pruskie nie zapomnialy twier
dzy swidnickiej i owego „bl1;du mlodosci" w6wczas jeszcze studenta, 
kt6ry przerywajqc studia nielegalnie przekroczyl granice panstwa prus
kiego, aby spelnic obowi,izek. Obserwowaly takze bacznie jego dzialalnos,c 
w okresie Wiosny Lud6w. 

Swego stanowiska w sprawie wsp6lpracy parlamentarnej nie m6gl juz 
autor slusznej broszury tlumaczyc, tak jak tlumaczyl sw6j udzial w po-

1a TamZe, s. 17-18. 

14 Protokoly posiedzen Kola Polskiego w Berlinie, t. I, Lata Wiosny Lud6w 

1849-1851, opracowal i wst�pem zaopatrzyl Z. Grot, Poznat'l 1956, s. 58, przyp. 8. 
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wstaniu listopadowym. Tu musial zastosowac inrn1 taktyk� wbrew dewi
zie, kt6r11 pözniej napisal na swym profesorskim zdj�ciu do albumu 
jubileuszowego Wroc!awskiego Uniwersytetu: ,,Prawdq a Bogiem z przy
jacielem i wrogiem". Broszur� prusacy czytali, ale liczyly si� czyny. Cy
bulski przyj&l mandat i „gorliwie pracowal w Kole", sekretarzujqc i udzie
laj&c na zebrania wlasnego mieszkania. Nie siidz� jednak, ze zrnienil swoje 
stanowisko w sprawie poruszonej w cytowanej wyzej ksiiizeczce. Cale 
dalsze iycie, dzialalnosc naukowa, szczeg6lnie zas pedagogiczna, swiad
czyly o jego bezkompromi,sowej walce o polskosc niezawislq od jakiego
kolwiek zaborcy. Wielki entuzjasta autora Konrada Wallenroda uczyl si� 
od wieszcza narodowego, ze nie zawsze trzeba byc !wem, ale cz�sto Pola
kom w tych wlasnie czasach wypadnie byc Jisami. Zycie nauczylo go 
korzystac': z tej zasady makiawelskiej. Wtedy gdy.jako student-powstaniec 
zmuszony byl blagac Flottwella o !ask�, aby uzyskac za wsze]k'l cen� 
prawo do konczenia studi6w, nazwal sw'I walk� o wolnosc narodu pol
skiego „b!�dem mlodosci". Teraz gdy rnialo ,si� ziscic marzenie jego zycia 
w postaci profesury, wbrew swej teorii o funkcji parlamentu pruskiego 
w procesie ujarzrniania Polak6w wejdzie w jego sklad, a p6zniej, gdy 
otrzyma wroc!awskq profesur� po dziesi�cioletnim oczekiwaniu, zatuszuje 
swq drog� do tej kariery vwym gladkim zdaniem na <'>wym zdj�ciu 
urz�dowym umieszczonym przeciez w archiwalnym albumie profesorskim: 
,.Prawdq a Bogiem z przyjacielem i wrogiem". 

W „Spisie czlonk6w frakcji polskiej w Sejmie Pruskim" <'lpOr2qdzonym 
wlasnor�cznie przez jej sekretarza Wojciecha Cybulskiego nazwisko jego 
jest urnieszczone na osiemnastym miejscu z dopisem „z Szamotulskiego 
i Bukowskiego". Z tych samych powiat6w kandydowal wraz z Cybulskim 
August Cieszkowski, kt6ry wysunql j ego kandydatur� na sekretarza ". 

Pierwsze posiedzenie K'.ola Polskiego odbylo si� 25 II 1849 r. o godz. 
5 po poludniu, w przeddzi,en otwarcia Zgromadzenia Narodowego s<ojmu 
pruskiego, w mieszkaniu reakcyjnego posla Macieja Mielzynskiego przy 
Behrensh-. 7 pod · przewodnictwem burzuazyjnego demokraty Karola 
Libelta. Na tym zebraniu Cybulski postawil zasadniczy wniosek pod roz
wag� obecnych: ,,poslowie polscy do sejmu prookiego w Berlinie zeche& 
przede wszystkim i jako najspieszniej oznaczyc wyraznie i stanowczo 
polozenie swoje w tym sejmie, a mianowicie okreslic: 

a) stosunek sw6j do sejmu ca!ego w og6le, 
b) stosunek sw6j do stronnictw lub tez do jednego tylko stronnictwa 

sejmowego, 
c) stosunek sw6j w!asny jednych do ·drugich i wszystkich mi�dzy 

sob&". 

15 Tamie, s. 9, przyp. 15. 
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Sprawa ta nie zastala na tym pasiedzeniu zalatwiana, uznana jednak 
za pilrn\ i odlazona do najblizszego zebrania. Szczeg6lnie pastanowiana pa 
dyskusji, ,,aby punkt trzeci, tj. stasunek pasl6w palskich jednych da dru
gich i wszystkich mi�dzy sobq, jaka zawierajqcy w sabie mysl ukanstytu
awania si� frakcji palskiej w sejmie, najprz6d wzi�ty byl pad razwag�" ". 
Z pawyzszega wynika wi�c, ze inicjatarem pawalania do zycia asabnej 
frakcji palskiej w parlamencie pruskim byl Wajciech Cybulski. Chadzila
by wi�c a ustalenie pawad6w, dla kt6rych Cybulski ad razu na pierwszym 
pasiedzeniu pawyzsze trzy punkty da rozpa trzenia pilnega pastawil, 
i a stwierdzenie, jaka byla jega pastawa palityczna wabec poruszanych 
przez siebie spraw. 

Nie ulega Wqtpliwasci, ze wniaski postawiane przez Cybulskiega juz 
na pierwszym pasiedzeniu pazastawaly w zwiqzku z jega stanawiskiem 
w sprawie udzialu Polak6w w parlamentach niemieckich, zaj�tym jeszcze 
w czasie kampanii wybarczej w cytawanej wyzej broszurze. Uwazal ba
wiem, ze rzqd pruski, wyzyskujqc perfidnie sytuacj� palitycznq pa zdla
wieniu ruch6w walnasciawych 1848 r., zmusil Polak6w da uczestnictwa 
w tej instytucji. Wniasek jega w sprawie padstawawych zasad, na pad
stawie kt6rych mieli dzialac paslawie palscy, stanawiqcy znikamq grup� 
wabec niemieckiej wi�kszasci, byl dapiero rozpatrywany na czwartym 
kalejnym pasiedzeniu 28 II 1849 r. Na tym zebraniu wi�kszasc przeciw 
jednemu glasawi wypawiedziala si� za utwarzeniem adr�bnej frakcji 
palskiej w parlamencie pruskim. W tej sprawie paslawie palscy byli 
zgadni, frakcja bowiem abradujqca systematycznie dwa razy w tygadniu 
przygatawywala w sprawach tzw. witalnych, tj. ag6lnanaradawych, ma
terialy i amawiala spas6b przedstawiania ich w parlamencie. Burzliwa 
dyskusja razwin�la si� dapiera 10 marca na zebraniu w mieszkaniu Cy
bulskiega przy Daratheenstr. 33, gdy stan�la sprawa stasunku frakcji 
palskiej da partii niemieckich. Da p6znej nacy rozpatrywana trzy wla
Sciwe wnioski: 

l. Czy paslawie majq razdzielic si� i brac udzial w strannictwach 
sejmu? 

2. Czy majq, jak propanawal Hipalit Cegielski, stanawic asabnq fra
kcj�, a kamunikawac si� tylka przez Kamitety? 

3. Czy majq stanawic asobnq frakcj�, a komunikawac si� dawalnie 
wedle akalicznasci i potrzeb, jak pragnql Wojciech Cybulski? 

Wi�kszosciq 20 glas6w przeciw 5 przeszedl wniasek pierwszy, ze pa
slawie majq rozdzielic si� i brac udzial w niemieckich stronnictwach 
sejmawych. Temu stanawisku byl kategarycznie przeciwny Wajciech 
Cybulski, aczkalwiek nie adrzucal mazliwosci luznej wsp6lpracy z nie-

1& TamZe, s. 57-58, protok6l I. 
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mieckimi ugrupowaniami politycznymi w miar� potrzeb. Dlatego prosi! 

o wpisanie swego nazwiska obok pozostalych oponent6w: Gorzolki, Pala
cza, Cegielskiego i Kalisk.iego, do protokolu 17• Za wnioskiem glosowala 

reakcja obszarnicza, kt6ra z klasowych powod6w szukala dr6g do scislej
szej wsp6lpracy z junkierstwem pruskim, poparta w tym wypadku przez 
burzuazyjnych demokrat6w z- Libeltem na czele, pragn11cych takze w zor

ganizowany spos6b wsp61dzialac z niemieckimi elementami burzuazyjno
-demokratycznymi. W argumentacji, kt6r11 poslugiwala si� wymieniona 
wyzej opozycja pi�ciu, nietrudno odkryc pewne wsp6lne elementy 

z pogl11dami Cybulskiego' - autora omawianej na wst�pie niniejszego 
artykulu broszury politycznej Deputowani polscy w niemieckich parla

mentach, dostosowanej do nowej po wyborach ·sytuacji. Dzi�ki zachowa

nemu protokolowi tego zebrania mozemy t� argumentacj� przytoczyc, 
poniewaz moze posluzyc ona do wlasciwej oceny politycznego stanowiska 
Cybulsk.iego tylko w zestawieniu z jego broszurq. 

Opoeycja Cybulskiego, do kt6rej nalezy opr6cz Cegielsk.iego i Ka
liskiego dw6ch przedstawicieli chlopstwa, Gorz�ka i Palacz, uwaza, ,,ze 

Polacy tylko koniecznosci11 zmuszeni w sejmie pruskim zasiadajq -
koniecznosc ta osobne im ikaze zaj11c stanowisko, i to bylo gl6wnym po
wodem do zawü1zania si� w osobn& frakcj�, w frakcj�, kt6ra by nie tylko 
za sejmem, ale i w sejmie samym takq si� okazywala. Stronnictwa sejmo
we majq nie tylko narodowy sw6j charakter niemiecki, ale nadto charak

ter socjalny, polityczny, pryncypialny itd. My mamy tylko, jako Polacy, 
jako poslowie ludu polskiego, wybran.i wyraznie w tym szczeg6lnie celu, 

abysmy narodowosci naszej na sejmie bronili i gwarancje dla niej takie 
pozyskali, jakie jej traktatami i postanow.ieniami rz11du byly i S'I przyrze
czone, my mamy przede wszystkim, a przynajmniej miec powinnismy, 
li partykularny, narodowy nasz interes na wzgl�dzie i dlatego tez za 
sejmem i w sejmie takiz partykularny, narodowy charakter zachowac 

winnismy. Szlachetne r6znice opinii stronnictw malo nas jako Polak6w 

obchodz11. Stawac w ich obronie, to nie nasz& rzeczq an.i tresciq naszych 
mandait6w. S t o s u n e k n a s z d o s e j m u j e s  t t a k i, j a k i j e s t 
s t o s u n e k  K s i � s t w a  d o  P r u s  ,[podkr. moje - B. W. J.]. 

Branie udzialu w r6znych stronni�twach, wedle osobistego kazdego czlon
ka przekonania, b�dzie mialo ten sku!ek, ze jedni w lewicy skrajnej, 
drudzy w umiarkowanej, inni w centrum, a niekt6rzy moze i w prawicy 
zajm,i miejsce; przynajmniej wedle raz przyj�tej zasady takowe zaj,ic 
majq prawo. Takie romzielen.ie si� zle wrazenie spra,wic musi nie tylko na 

Niemcach, juz w tej chwili z rego rozdwojenia naszego szydz11cych, ale eo 
gorsza, na narodzie naszym, kt6remu przez to zly przyklad damy i sta-

17 Tami:e, s. 74--77, i przyp. 52 na s. 77. 
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niemy si� samowolnie powodem do rozdwojenia si� tym wi<1kszego opinii 
politycznych w kraju, c o w o b  e c n y c h s t o s u n k a c h j e s  t d I a 

n a s  b a r d z o  n i e b e z p i e c z n y m  (podkr. moje - B.W.J.].Wszak

Ze mniejszoSC uznaje, ie trudno si� nie komunikowaC z stronnictwami, 

chodzi tylko o to, jakie drogi ku temu s,i najwlasciwsze, czy przez komi
tety, czy przez pojedynczych czlonk6w. W zasadzie zas pozostaje przy 
tym, aby tworzyc osobm1 frakcj� poza sejmem i w sejmie, inaczej po
wolania i celu konstytuuj,icej si� osobnej frakcji polskiej nie rozumie, 
b�dqc zanadto przekonanq, ze w kwestiach narodowych i bez tego wszyscy 

jak jeden wotowac b�d,i" 18• 

Tak wi�c Cybulski i popieraj,icy go Palacz, Gorzolka, Kaliski i Cegiel
ski uwazali, ze w sytuacji, w jakiej znajduj,i si� Polacy, zmuszeni do 
uczestnictwa w obradach parlamentu niemieckiego, najwazniejsza jest 
kwestia narodowa, kt6rej winny byc podporz,idkowane sprawy spoleczne, 

w obliczu groznej przewagi wroga usuni�te na drugi plan po to, aby 
wszystkie sily Polak6w zesrodkowac w obronie praw calego narodu. 
Zdzislaw Grat wyci,iga na podstawie tak poj�tego solidaryzmu wniosek, 

ze Cybulski reprezentuje ob6z konserwatywny. Nie s,idz�, zeby mozna si� 
zgodzic z tym stanowiskiem i zaliczyc Cybulskiego do k6l prawicowo
-burzuazyjnych, a wi�c ugodowych. Solidaryzm tego posla nie ma nie 
wsp6lnego z tymi ugrupowaniami politycznymi, wyplywa bowiem z szla

chetnych, patriotycznych pobudek jednoczenia wszystkich sil narodu bez 
wzgl�du na przekonania. polityczne w obliczu pot�zniejszego niebezpie
czenstwa germanskiego, przybierajqcego po doswiadczeniach Wiosny Lu
d6w zludn,i mask� wsp6lpracy parlamentarnej rzekomo dla dobra Pola
k6w, a w rzeczywistosci maj,icej na celu uspic czujnosc polskich dzialaczy 
niepodleglosciowych i przy ich pomocy caly nar6d, a nast�pnie zaciesnic 
jarzmo niewoli. Taka taktyka Cybulskiego nie oznaczala, ze odrzucal 
on wszelk,i form� wsp6lpracy z przychylnymi sprawie polskiej ugrupowa
niami politycznymi niemieckimi. Opowiadal si� przeciez za dowolnym 
„wedle okolicznoSci i potrzeby" komunikowaniem si� z niemieckimi 

stronnictwajili. Praktycznie uczestniczyl w spotkaniach z socjalistycznymi 
deputowanyrni niemieckimi, gdy chodzilo o uswiadomienie przyjaci6l 
niemieckich w kwestii polskiej i zapewnienie sobie ich poparcia na sejmie 
w tej sprawie "· 

1a TamZe, s. 74, protok61 10. 
19 Henryk Szuman w ksiiji:ce pt. Wspomnienia Uerliiiskie i poznaits:kie z 1R48 r., 

Warszawa 1899, s. 109, pisze, wspominajqc udzial Wojciecha Cybulskiego w takim 
spotkaniu, eo nast�puje: ,,Nie gardzono · nawet i wyprawianiem uczt dla wybitniej
szych posl6w, gdzie ))inter pocula« uprawiano takZe polityk�. Sam z Wojciechem 
Cybulskim uczestniczylem·w uczcie podobnej, jeSli si� nie myl�. przez Alf. Taczanow

skiego wyprawionej w restauracji i winiarni Trarbacha na Gensdarmenmarkt, na 
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Historia przyznala racj,: Cybluskiemu, Niedlugo po jego smierci (zmarl 
w 1867 r.) nastaly czasy Bismarcka, a p6zniej Hitlera. Z. Grot dostrzega, 
ze mniejsz'osc, kt6n1 repr.ezentowal Cybulski, nie byla jednolita, on bo
wiem wraz z Cegielskirn i Kaliskim to przedstawiciele ugrupowania mie
szczansko-zachowawczego, ,,a wi�c prawicy burzuazji polskiej, kt6ra 
realizowala program solidaryzmu narodowego, ongis wysuni,:ty przez 
Karola Marcinkowskiego, a ostatnio reprezentowany przez Lig,: Polskij''. 
Oni to „w interesie swojej klasy nielicznej, a zagrozonej konkurencjq 
niemieck'!, domagali si,: w sejmie samodzielnej polityki, nacechowanej 
jednak legalizmem i oportunizmem wobec rzqdu zaborczego. Dwaj po
zostali deputowani, Gorzolka i Palacz, to raczej przypadkowi sojusznicy, 
kt6rzy jako przedstawiciele chlopstwa, osamotnieni w tym gronie, mu
sieli do kt6rejs ze stron siP, przylqczyc. Oddali sw6j glos za tyrni, kt6rych 
widocznie uwazali za przychylnie.iszych swojej klasie. Niewiitpliwie nie 
chcieli isc razem z obszarnikami" - konczy sw6j nieuzasadniony i nieslu
szny wyw6d Z. Grot 20. 

Niezrozumiale wobec tego jest, dlaczego chlopscy przedstawiciele nie 
chcieli wsp6ldzialac z burzuazyjnymi demokratami. kt6rym przewodzil 
Karo! Libelt? To nieporozumienie w ocenie stanowiska politycznego Cy
bulskiego wynika z nieznajomosci tej postaci spowodowanej brakiem 
w6wczas, gdy Grot ocenial posta""w� Cybulcskiego, jej monografii, z czego 
autor zdawal sobie spraw,: 21• SijdzP,, ze w czasie opracowywania ksiiizki 
autor nie zdolal zapoznac siP, blizej z pracq Cybulskiego o Deputowanych 
polskich w niemieckich parlamentach. W przeciwnym bowiem wypadku 
potraktowalby odr,:bnie Cegielskiego, byc moze i ks. Kaliskiego, a Cybul
skiego raczej jako sympatyka sprawy chlopskiej, o kt6r'! swiadomie za
biegali Palacz i Gorzolka. 

kt6rq teni.e zaprosil wybitnych posl6w, przewai.nie stronnictwa demokratycznego: 
Waldecka, Jacoby'ego, d'Estera, Berga i innych. Rozprawiano dui.o o prawach 
Polak:6w traktatowych, dajc1c poslom niemieckm, rzeczy nie.Swiadomym, odpowiednie 
wskaz6wki o .reorganizacji, linii demarkacyjnej, skarbiqc sobie poparcie w sejmie 
przez stronnictwo w6wczas najsilniejsze. Po wzniesieniu toastu na czeSC stron
nictwa i jego przywodcy Waldecka przez gospodaria wni6sl Cybulski drugi, na 
czeSC Jacoby'ego, przyr6wnujqc go do szefa sztabu, obok glöwnego dow6dcy, Wal
decka. Jacoby, kt6ry byl czlowiekiem, obok pozornej prostoty, nader pr6Znym 
i siebie uwazal za duszi:: i silc:: kierowniczq stronnictwa, niekoniecznie mile g6ro
wariie to przyjql i zaledwie na suche zdobyl sie:: podzic::kowanie. Zakollczyla zaS 
polityczne to konwiwium przemowa d'Estera, powszechnie ))czerwonym« zwanego, 
tak dobrze dla ry:Zego zarostu, jak i bardzo skrajnych jego zapatrywall politycz
nych, kt6rych i tu dal wyraz tym silni.ejszy, Ze pod koniec wieczerzy i winem zdal 
si� rozmarzony, a odznaczal sie:: i talentem oratorskim, i temperamentem poryw
czym". 

20 Protokoly posiedzeii ... , t. I, s. II. 
�1 TamZe, s. 57, przyp. 6. 
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Przekonanie o ludowych sympatiach docenta berlinskiego, kt6rym dal 

silny wyraz w czasie wypadk6w berlinskich i poznar\.skich 1848 r .. mo

g!oby byc poparte nowym dowodem, gdybysmy zdo!ali od hipotezy 
przejsc do twierdzenia, ze suplik" chlop6w z Goluchowa podpisal dr Woj

ciech Cybulski 22• W6wczas te niejasne dla Z. Grota „raczej przypadkowe" 

sympatie chlopskie Cybulskiego znalazlyby swe aktualne wyjasnienie. 

Twierdzenie Grota o legalizmie i oportunizmie Cybulskiego wobec zabor
czego rz,idu pruskiego jest - jak z pracy niniejszej wynika - zupelnie 

mylne. Fakt wejscia Cybulskiego w sk!ad Kola Polskiego i jego praca w nim 

oraz w sejmie nie swiadcz,i wi�c wcale o rezygnacj i ze stanowiska, kt6re 
reprezentowa! wobec ludu polskiego i przyszlych posl6w jako autor przed

wyborczej broszury politycznej. To prawda, ze w K!ole Polskim duzej roli 

praktycznie w tym kierunku nie odegral, ale nie odegral jej tak samo 

wielki patriota, bezkompromisowo stawiaj,icy spraw" niezawislosci Polski 
od zaborc6w, Jakub Kreuthofer-Krotowski. Por6wnuj,ic pogl,idy polity

czne Cybulskiego z pogl,idami tego dzialacza, bezwzgl"dnie bardziej ru

chliwego, kt6ry wszedl w sklad Kola Polskiego w nast"pnej kadencji, 
gdy Cybulski juz nie widz,ic zadnych mozliwosci, zrezygnowal z dalszej 
wsp6lpracy, stw,ierdzic musimy, ze ich stanowiska w sprawie zasadniczej, 

stosunku Polak6w do zaborczych Prus, do kwestii rewolucji marcowej 
1848 r., s,i podobne. 

Krotowski wyst,ipil ze swoim programem w sprawie stosunku Wiel

kiego Ksi"stwa Poznar\.skiego do Prus w Kole w czasie debaty rozpocz"tej 
15 VIII 1849 r. i prowadzonej przez dwa nast"pne dni, tj. do 17 sierp

nia 23• Najpierw zaz,idal jasnego oswiadczenia w izbie, ,.iz jako Polacy 
zasiadamy w niej, nie zas jako pruscy deputowani: w ten tylko spos6b 
ujdziemy har\.by napi"tnowania nas za pruskich deputowanych. Na mocy 
zas tego wniosku zaz,idac: zrzeczenia si,: od kr6la dzierzenia ziemi dawnej 

Rzecz[y]pospolitej Polskiej" ••. Przypominaj,ic zdrad" delegacji polskiej, 

wyslanej do Berlina przez poznar\.ski Centralny Komitet Narodowy, z ar
cybiskupem Leonem Przyluskim na czele, kt6ra miala z upowaznienia 

rewolucyjnego ludu z,idac niepodleglosci, Krotowski uwa.za, ze nalezy 

w izbie ponownie zaziidac „niepodleglosci Polski na podstawie zdania lu

du, kt6ry bil si'l w zeszlym roku nie o troch" praw, kt6re z traktatu 

H Wielkopolska 1815-1850. Wyb6r i.r6del, opracowal W. Jaköbczyk, Wroclaw 

1952, s. 67-70. Skarg� chalupnik6w z Goluchowa do Nacz. Prezesa 14 V 1841 r. 

(Archiwum Pari.stwowe w Poznaniu, Nacz. Prez. XII, H52) podpisal m. in. Wojciech 

Cybulski. Brak jednak dowodu na to, Ze chodzi tu o podpis dra Wojciecha Cybul

skiego, docenta Uniwersytetu Berliri.skiego. 
2S Por. Protokoiy posiedze1i ... , t. I, s. 32 i 33, i projekt Krotowskiego w tej 

sprawie, s. 123 (w protokole z 16 VIII 1849 r.). 

u TamZe, s. 126, na posiedzeniu 16 VIII 1849 r. 
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wiedenskiego wyprowadzic moi:na" "· Pragn� w tym miejscu przypomniec 
czytelnikom, i:e o tG samq zasad� traktowania Polak6w nie jako podda
nych pruskich walczyl Cybu\ski w czasie organizowania Legii Akademi
ckiej w Berlinie w gorqcych dniach marcowych 1848 r. 2• 

Aby przekonac si�, i:e w innych kwestiach poruszonych przez Kro
towskiego stanowisko autora Deputowanych polskich w niemieckich par

lamentach jest identyczne, przytocz� tezy projektu w sprawie stosunku 
W. Ks. Poznanskiego do Prus, jaki Krotowski przedstawil deputowanym, 
a kt6ry zostal przez nich ku wiecznej hanbie odrzucony. Krotowski przed 
glosowaniem oswiadczyl, i:e jesli zostanie z swym projektem osamotniony 
w gronie polskim, ,,zmuszonym b�dzie si� widzia! sejm opuscic i do domu 
wyjechac (kandydowal z Pleszewskiego), sqdzi! bowiem, przyjmujqc man
dat, i:e wolno mu bGdzie miec wlasne zdanie w sprawach polskich i i:e
b�dzie m6gl starac si� je bez nagonki w Kaie przeprowadzic. Tymczasem 
spotka! si� z zwartq, zm6wionq reakcyjnq opozycjq, wi�c przekona! si� 
praktycznie, ze nie ma sensu w takim sejmie uczestniczyc" 27. To przewi
dzial w swej broszurze Cybulski, kt6ry w niej poruszy! wiele problem6w 
nurtujqcych Krotowskiego. Projekt Krotowskiego w sprawie stosunku 
W. Ks. Poznanskiego do Prus skladal si� z czterech zasadniczych cz�sci. 
Dlatego glosowano nad kazdq oddzielnie, zawsze z negatywnym wyni
kiem. Te g!osowania wykaza!y jasno antynarodowe, reakcyjne oblicze 
Kola Polskiego w Berlinie. W protokole z 17 VIII 1849 r. zanotowano do
kladnie w j�zyku niemieckim sformu!owania Krotowskiego, nad kt6rymi 
przeprowadwno glosowanie. Warto przytoczyc ich brzmienie w polskim 
przekladzie: ,,Izba zechce uznac nii:ej podpisanych posl6w z Wielkiego 
Ksi�stwa Poznanskiego nie za pruskich, lecz polskich deputowanych. U
znac za bezprawny podzial dawnej Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wszy
stkimi [tego bezprawia] nast�pstwami. Zniesc wlasnosc rz&du prwikiego 
na okupowanych ziemiach polskich i oglosic niezawislosc tych ziem od 
korony pruskiej" 28• Po odrzuceniu powyzszych postulat6w przez reakcyj
nq, ugodowq wi�kszosc czlonk6w Kola Krotowski, podobnie zresztq jak
to wczesniej uczynili Libelt, Lipski 29, Cegielski i Cybulski, z tych samych 
powod6w usunql si� z Kola Polskiego 30• 

· Por6wnujqc enuncjacje Cybulskiego, szczeg6lnie jako autora broszury 

25 TamZe, s. 123 128 (protok61 z 17 VIII 1849 r.). 
26 Por. B. W. Ja n u s z e w s k i, Wiosna Lud6w wroclawskiego slawisty (Rocznik 

Wroclawski, t. XI/XII, 1967/68, Wroclaw 1969, s. 15-16 i n.). 
27 Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 128 (protok61 z 17 VIII 1849 r.). 

" Tamie, s. 128---129 (protok6l z 17 VIII 1849 r.). 
29 Lipskiego nie dopuszczono do dalszego piastowania mandatu za jego rady

kalne przekonania. 
ao Zob. Protokoly posiedzen ... , t. I. s. 14. 
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politycznej o Deputowanych polskich w niemieckich parlamentach, z po
wyzszymi wnioskami Krotows'kiego i jego stanowiskiem politycznym, co 
do kt6rego nie ma zadnych zastrzezen, stwierdzic musimy, ze poglqdy 
Cybulskiego byly r6wnie post�powe, chociaz w okresie poselskim nie wy
razone w r6wnoleglym konkretnym dzialaniu. Reasumujqc wi,:c, zalicze
nie Cybulskiego przez Z. Grota do prawicowo-burzuazyjnego, a wi�c ugo
dowego ugrupowania jest raczej nieporozumieniem. Twierdzic smiem i1a
tomiast, ze fakt niezgadzania si� Cybulskiego z burzuazyjnymi demo
kratami typu Libelta i Mieroslawskiego wynika jedynie z powodu ich 
umiarkowanego stanowiska w kwestii walki zbrojnej z zaborcami. Sym
patie Cybulskiego w czasie Wiosny Lud6w byly przeciez po stronie pol
skich, niemieckich i rosyjskich mas ludowych. Manifestowaa je w swej 
Odezwie do Ludu Berlina (8 IV 1848), napisanej prawdopodobnie z inspi
racji Stefanskiego w tym samym czasie, gdy ten pisze odezw,: Do Braci 

Rosjan 31 (5 IV 1848). 0 tym swiadczy osobisty udzial w powstaniu listo
padowym, takze p6zniejsze wypowiedzi w kwestii narodowej i koniecz
nosci walki z zaborcami w wykladach uniwersyteckich do nowego poko
lenia student6w - powstanc6w 1863 r. " 

Dzialalnosc Cybulskiego w Kole Polskim byla raczej - jak wspo
mnialem - skromna. Nie wynikala bowiem z przekonania o skutecznosci 
prac tego Kola. Sensu parlamentarnej wsp6lpracy Polak6w z Niemcami 
dalej nie widzial. Z protokol6w pisanych przez niego wiemy jedynie, ze 
uczestniczyl wraz z Libeltem w pracach komisji zwiqzanych z dqzeniem 
do zniesienia stanu obl�zenia Poznania. Sprawa ta byla rozstrzygana na 
posiedzeniu Kola w mieszJkaniu Cybul.sk.iego 6 III 1849 r. Przyj�to, ze 
nalezy i'l postawic w sejmie osobno, nie razem z wnioskiem lewicy nie
mieckiej o zniesieniu obl�zenia Berlina, lecz p6zniej, ,,ale zaraz po 18 
marca". Wniosek ten przyj,:to jednomyslnie 24 glosami. Przyj,:ty wnio
sek mial na sejmie postawic Libelt "· 

Prawie przez caly okres swej dzialalnosci w Kole Polsk.im od 25 II do 
3 IV 1849 r. Cybulski byl sekretarzem frakcji, w zwiqzku z czym napi
sal i podpisal 19 protokol6w. Dwa ostatnie protokoly z 1 i 3 kwietnia nie 
zostaly przez niego podpisane, aczkolwiek z protokolu z 1 kwietnia wy
nika, ze ponownie zostal obrany sekretarzem przez podniesienie rqk "· 
Prawdopodobnie jednak w tym czasie z mandatu poselskiego :rezygno-

u Januszews k i , Wiosna Lud6w ... , s. 27; · S. Kieniew i c z, Rok 1848 

w Potsce, Wr oclaw 1948. 
n: B. W. Jan u s z e w s k i, Wojciech Cybulski wobec powstania listopadowego 

($lc;1ski Kwar talnik Hist oryczny Sob6tka, XXIII, 1968, nr 1, s. 39---67). 
n Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 70-71, przyp. 43, i Stenographische Berichte ... , 

Berli n 1849, s. 365. 
u Protokoly posiedzeii ... , t. I, s. 93. 
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wal. Zresztq juz 27 kwietnia sejm zostal rozwiqzany, a nast�pne wybory 
odbyly si� w lipcu wedlug nowej, bardziej reakcyjnej ordynacji, bez 
udzialu lewicy. NastE:pny sejm, do kt6rego z post�powych przedstawi
cieli wszedl osamotniony Krotowski, byl reakcyjny i ugodowy. Protokoly 
pisane przez Cybulskiego sii zwi�zle i jasne. Grat zauwazyl, ze „odzna
czajii si� starannym ukladem tresci, jasnym stylem i czytelnym pis
mem" 35• Zwi�z!osci tej nie mozna dzisiaj, ze wzgl�du na przydatnosc do 
badan historycznych uwazac za cech� doda tniq. Jak si� przekonamy, t.a 
oszcz�dnosc s!owa nie wynikala z woli sekretarza, lecz z nacisku reakcyj
nej wi�kszosci, kt6ra pragn�!a ukryc przed spo!eczenstwem polskim fakt 
braku zgody i harmonijnej wsp6lpracy w tak waznych dla narodu pol
skiego sprawach. Reakcja i w tym wypadku swe klasowe interesy prze
kladala ponad narodowe. 

Juz 13 III 1849 r. Jan Bartoszewski postawi! wnfosek, .,aby referaty 
z czynnosci naszych byly robione". Z powodu braku odpowiedniej liczby 
posl6w do podejmowania uchwa] spraw� t� odlozono do nast�pnego po
siedzenia. Wznowiono i'l 15 marca. Wnioskodawcy chodzilo bowiem o wy
dawanie sprawozdan z czynnosci frakcji na uzytek publiczny. Poslowie 
jednak, ·zaabsorbowani rzekomo wnioskami komisji ustawodawczej, nie 
ustosunkowali si� do tej lkwestii. Dopiero 24 marca rozpatrzono � spraw� 
w czwartym punkcie obrad. Z obszernej dyskusji wydedukowac mozna, 
ze reakcyjna wi�kszosc byla przeciwna publikowaniu toku obrad w Kole. 
Zdecydowano si� jednak na ok6lnik, w kt6rym by podano genez� histo
rycznq frakcji i obraz jej obecnej dzia!alnosci, z tym jednak zastrzeze
niem, ze tekst tej publikacji b�dzie zatwierdzony przez czlonk6w Kola. 
Projekt miala napisac 3-osobowa komisja, do lkt6rej z urz�du weszli Li
belt jako prezydent i Cybulski jako sekretarz, a sposr6d pozostalych po
sl6w wybrano ks. Janiszewskiego, przeciwnika jawnosci obrad. W dysku
sji uzasadniono jednak potrzeb� publikacji material6w z posiedzen Kola 
Polskiego „nie tylko w celu oswiecenia ludu, ale i zawiadomienia wybor
c6w o post�powaniu i czynnosciach naszych, niemniej dla zapobiei:enia 
falszywym wiadomosciom, kt6re prywatnie i publicznie o poslach pol
skich w sejmie si� rozchodzq. Zgromadzenie uwai:a, ze przede· wszystkim 
wypada sprostowac falszywe wiesci, kt6re przeszly do gazet krajowych 
i zagranicznych, a potem postanowic, jak takim falszom na przysz.losc za
pobiec" ••. 

W nast�pnej kadencji sejmowej od lipca 1849 r., gdy Libelta, Lipin
skiego i Cybulskiego w skladzie posl6w zabrak!o i panoszy!a si� wi,:
kszosc klerykalno-obszarniczo-burzuazyjnych zwolennik6w wsp6lpracy 

3.s TamZe, s. 58, przyp. 8. 

" Tamze, s. 87 (protok61 z 28 III 1849 r.). 
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z rz&dem pruskim, a Krotowski zaatakowal tendencj<; do calkowitego zre
zygnowania z zasady jawnosci posiedzen, reakcyjna wi<;kszosc rozstrzy
gn<;la t<; spraw<; 16 sierpnia zorganizowanq dyskusjq na rzecz tajnosci. 
Od tego czasu, z wyjqtkiem protoko!6w Niegolewskiego,, pozostale 5q az 
przesadnie zwi<;zle i formalne . .,Tak tedy Kalo stalo si<; zborem taje
mnym. Na calym swiecie walczy lud wolnomyslny o jawnosc, tu poslo
wie najwolnomyslniejszego narodu S'! przeciw jawnosci" - pisal w 
.,Dzienniku Pohskim" 37 Krotowski, jedyny w tej kadencji obronca wol
nosci i demokracji, poparty tylko przez Niegolewskiego, kt6ry argumen
towal to stanowisko bardzo rozsqdnie, ze „dla naszej powagi jest pu
bliczne post<;powanie potrzebne, wyprzelismy si<; ·indywidualnosci sejmu 
niemieckiego, ale wobec naszych rodak6w wyrzekac si<; jej nie mozemy. 
Oglaszanie drukiem naszych czynnosci pociqgnie za sob& obradowanie 
wsp6lne z rodakami w kraju, eo w rzeczy samej jest nader korzystne. 
Wyborcy nasi · majq prawo krytyki; jesli im nie damy material6w, ode
tniemy takowq; publiczne obrady zawsze S'! powazniejsze" '8. 

WOJCIECH CYBULSKI UND DIE FRAKTION „KOLO POLSKIE" IN BERLIN 

Nach der Unterdrückung der nationalen Befreiungsbewegung im Jahre 1849 
betrieb Wojciech Cybulski eine rege publizistische Tätigkeit als Gegner der 

Beteiligung der Polen an den deutschen Parlamenten und begründete seine Stellung
nahme in einer 1849 bei Jan Konstanty Zupail.ski in Poznail. herausgegebenen Bro
schüre u.d. Titel: Deputowani polscy w niemieckich parlamentach (Polnische 

Deputierte in den deutschen Parlamenten). Cybulski polemisierte gegen die reak
tionären, kompromissbereiten Kreise, die die Zulassung der Polen zur Teilnahme 
an der Arbeit der deutschen Volksvertretungen als ein in der Zeit des Völker
frühlings erkämpftes Zugeständnis an die Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen 
darzustellen versuchten, Als er aber ins Berliner Parlament gewählt wurde, 
arbeitete er gewissenhaft als Sekretär der polnischen Fraktion, des sog. ,,Kalo 
Polskie" (Polnischer Kreis). 

Eine Analyse der genannten, mit grossem publizistischen Elan verfassten poli

tischen Schrift erlaubt Cybulskis Haltung als fortschrittlich und demokratisch zu 
beurteilen und veranlasst zur Polemik gegen Zdzislaw Grot, den Herausgeber 
der Publikation: Protokoly posiedzen Kola Polskiego w Beriinie, t. I, Lata Wiosny 
Lud6w 1849-1851, Poznail. 1956 (Protokolle der Sitzungen der Fraktion ,,Kola 

Polskie" in Berlin, Bd. I, Die Jahre des Völkerfrühlings 1849-1851). Grot zählt 
nämlich Cybulski in seiner Einleitung zum reaktionären rechtsbürgerlichen Flügel 

dieser Fraktion, was, wie es scheint, der Unkenntn:is der erwähnten Schrift von 
Cybulski zuzuschreiben sei. Grot weist in seinen Ausführungen auf die in den 
Protokollen beobachteten solidaristischen Tendenzen bei Cybulski hin. Der Soli-

37 „Dziennik Polski", nr 27, 1 IX 1849, s. 242. 
3e Protokoly posiedzen ... , t. I, s. 120, (protok6l z 16 VII 1849 r.). 
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darismus Cybulskis und seiner Anhänger, wie der Deputierten Palacz, Gorzo1ka 
(Vertreter des Volkes), Kaliski, Cegielski (Vertreter des Bürgertums) ergab jedoch 
sich aus edlen, patriotischen Beweggründen. Angesichts der viel grösseren preu
ssischen Gefahr war man bestrebt, alle nationalen Kräfte ohne Rücksicht auf ihre 
politischen Anschauungen zu vereinen. Preussen versuchte den Anschein zu er
wecken, dass die parlamentarische Zusammenarbeit angeblich im Intt!resse der 
Polen liege, in Wirklichkeit aber ging es um die Einschläferung der Wachsamkeit 
der polnischen Unabhängigkeitsverfechter, und mit deren Hilfe sollte das ganze 
polnische Volk irregeführt werden, um es noch fester ins Joch der Unterdrückung 
zu spannen. 

Cybulskis Taktik bedeutete keineswegs, dass er jegliche Zusammenarbeit mit 
den der polnischen Frage wohlgesinnten deutschen politischen Kreisen ablehnte. 
Er nahm an Begegnungen mit sozialistischen Abgeordneten teil, wie z.B. mit 
Waldeck, Jacoby, d'Ester, Berg usw., und bemühte sich um ihre Unterstützung 
für die polnische Frage. Cybulskis Auftreten zeugt davon1 

dass er sich für Demo
kratie, öffentliche Beratungen und die Interessen des Volkes einsetzte. Da aber 
seine Bemühungen erfolglos geblieben sind, ist er aus dem Parlament zurückgetre
ten. Auf diese Weise hat die Praxis Cybulskis frühere theoretische Anschauungen 
über die Teilnahme der Polen in den deutschen Parlamenten bestätigt. Das Ab
geordnetenhaus wurde übrigens am 27. April 1849 aufgelöst und aus dem nächsten 
Haus wurde die Linke beseitigt. Das Parlament wurde auf die Positionen einer 
reaktionären Versöhnungspolitik herabgestossen. Trotzdem nahm an seiner Arbeit 
der fortschrittliche Abgeordnete Krotowski teil, der ähnlich wie Cybulski, vergeb
lich um die Öffentlichkeit der Beratunge� kämpfte. ,,Auf der ganzen Welt - rief 
Krotowski im Parlament - kämpft das freisinnige Volk um die Öffentlichkeit, hier 
sind die Vertreter der freisinnigsten Nation dagegen." Gegen diese „geheime Ver
sammlung" trat auch Cybulskis Freund, Niegolewski, auf. 
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JADWIGA LESKOW 

Z DZIEJÖW EWAKUACJI HITLEROWSKIEJ NA DOLNYM SLi\SKU 
W LATACH 1943-1945 

Arty,kul niniejszy opiera si� przede wszystkim na materialach Okr�go
wej Izby Gospodarczej i Generalnej Dyrekcji Ziemskich Towarzystw 
Kredytowych we Wroclawiu. Z uwagi na to nie pretenduje do uj�cia 
caloksztaltu sytuacji na Dolnym Slqsku. Zebrane informacje daj,i wycin
kowy i jednostronny obraz, lecz wobec braku material6w zr6dlowych 
z ostatnich lat, a zwlaszcza ostatnich miesi�cy gospodarki hitlerowskiej 
na Dolnym Sl,isku, w pewnym stopniu u,zupelniajq t� luk�. 

Okr�gowa lzba Gospodarcza we Wroclawiu powstala w okresie hitle
rowskim z lzby Przemyslowo-Handlowej. Wladze Trzeciej Rzeszy ode
braly izbom uprawniemia samorzqdowe i tworz,ic okr�gi podporz,idkowaly 
je Ministerstwu Gospodarki. Jak wynika z analizy material6w, Okr�gowa 

Izba Gospodarcza stala si� przede wszystkim organem kierowniczym 
i nadzoruj,icym w stosunku do podleglych jej jednostek 1• W okresie 
1943-1944 siedziba Izby miescila si� we Wroclawiu przy dzisiejszej 
ul. Nowotki 15 2• Styczniowa ofensywa radziecka w 1945 r. i bezposrednie 

zagrozenie miasta zmusily kierownictwo do ewakuacji. Na tymczasow,i 
siedzib� obrano J eleni,i Gör�. gdzie Okr�gowa lzba Gospodarcza funk
cjonowala od stycznia do maja 1945 r. Ewakuacja w glqb Niemiec na
st,ipila prawdopodobnie w ostatnim tygodniu wojny 3• Akta Okr�gowej 

lzby Gospodarczej znalazly si� na terenie NRD, sk,id przej�lo je w 1961 r. 
w stanie szcz,itkowym Archiwum Panstwowe we Wroclawiu. 

Podobnie, aczkolwiek bardziej burzliwie, ukladala si� historia General
nej Dyrekcji Ziemskich Towarzystw Kredytowych •, utworzonej w ra.-

i Archiwum Pari.stwowe we Wroclawiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), OkrE:gowa 
Izba Gospodarcza (dalej skr6t: 01G), wstE!P do inwentarza zespolu, A. Kucner, 1968. 

2 AP Wroclaw, OIG, akta zespolu. 
3 Nie moZna ustaliC dokladnej daty ewakuacji. Material Zr6dlowy koii.czy siE: 

na dacie 3 V 1945 r. Jest to uwaga do akt dot. zaSwiadczenia dla dra Rotha, 
udajf}cego siE! do obszaru przyfrontowego. AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 130. 

� Ziemskie Towarzystwo Kredytowe utworzono na Slqsku w 1770 r. Na mocy 

6 - Sob6tka 3/70 
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mach reform hitlerowskich z Komisji Gl6wnej Ziemskich Towarzystw 
Kredytowych. Generalna Dyrekcja opr6cz funkcji bankowych pel:n.ila ro-
1<: urz<:du. Instytucja w latach 1943-1945 miescila si<: przy dzisiejszej ul. 
Piotra Skargi 18 5. W styczniu 1945 r. ewakuowano papiery wartosciowe do 
Berlina oraz cz<:sc akt do Jawora. Z uwagi jednak na bliskosc frontu na 
tymczasow11 siedzib<: wyznaczono HaJle, dok11d stopniowo ewakuowano 
akta. Generalna Dyrekcja Ziemskich Towarzystw Kredytowych konty
nuowala dzialalnosc w Halle do 1946 r. Po likwidacji cz<:sc akt zwr6cono 
NRD, sk11d w 1961 r. przej<:lo je Archiwum Panstwowe we Wroclawiu. 

Postawionego problemu ewakuacji nie mozna rozpatrywac bez nakres
lenia og6lnych warunk6w gospodarczych Rzeszy i Dolnego Sl11ska w oma
wianym okresie, b<:d11cych odbiciem sytuacji strategicznej. 

W zwi11zku z rozwojem dzialan wojennych na wschodn.im teatrze 
wojny i lkl<:skq stalingradzki, wladze h.itlerowskie w 1943 r. rozpocz<:ly 
wydawanie tajnych lub poufnych zarz11dzen dotycz11cych planowego roz
dzialu zadan w gospodarce. Najwi<:cej uwagi poswi<:cono produkcji. Za-
dania specja!ne otrzymala r6wniez Okr�gowa Izba Gospodarcza we Wro
clawiu, podlegla Ministerstwu Gospodarki Rzeszy. W tym okresie sytuacja 
gospodarcza byla skomplikowana. Z gl<:bi Rzeszy ewakuowano przemysl 
zbrojeniowy n<:kany alianckimi nalotami. Okr<:g wroclawski mial przyj11c 

t<: fal<: ewakuacji, sluzyc jej za schron i pomnazac potencjal wojenny. 
Do pow. dzierzoniowskiego przybylo w 1943 r. 10 000 os6b, gl6wnie ze 
Stuttgartu i Frankfurtu nad Menem, przy czym zapowiadano dalszy na
plyw ewakuowanych 6. W Bolkowie pracowaly zaklady zbrojeniowe VDM 
z Hamburga, liczba zas zatrudn.ionych miala stale tendencje wzrostowe. 
Przewidywano, ze liczba robotnik6w w tych zakladach, wynosZqca w 
grudniu 1943 r. 3500 os6b, osiiignie w maju 1944 r. juz 6500 os6b. Wy
st<:powaly trudnosci aprowizacyjne, kt6rym zaradzic starali si� sami ucho
dzcy, sprowadzajljc zywnosc pocztlj z gl�bi Niemiec. Sprawy zakwatero
wania rozwi11zywano przez budowP, barak6w 7• W zakladach bolkowskich 
obok Niemc6w pracowali robotnicy wloscy i francuscy, w pow. lubanskim 
zas liczba obcych robotn.ik6w wynosila 11 000 os6b. 

We wrzesniu i paidzierniku s 1943 r. ukazaly si<: dwa rozporz11dzenia 
sygnowane przez Speera jako pelnomocnika i ministra do spraw zbroje
nia i produkcji wojennej, traktujqce o planowej produkcji, wlasciwym 

ustawy z 17 I 1934 r. zniesiono ziemskie towarzystwa kredytowe poszczeg6lnych 

ksiE:stw, utworzono oddzialy we Wroclawiu, Glogowie, Jaworze i Zgorzelcu. AP 

Wroclaw, Generalna Dyrekcja Ziemskich Towarzystw Kredytowych (dalej skröi: 

GDZTK), wst�p do inwentarza zespolu, J. Michalska, 1969. 

i; AP Wroclaw, GDZTK, akta zespolu. 

6 AP Wroclaw, OIG, sygn. 4, s. 189-200. 
7 Tami.e, s. 195, Tajne uwagi do akt z posiedzenia OIG w Bolkowie. 
s TamZe, s. 138-141, 145-157. 
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rozdziale zadan, oszcz�dnosci surowc6w. Przed calq gospodark11, a takze 
przed izbami gospodarczymi, postawiono dokladnie sprecyzowane obo
wi11zki. W pierwszym rz�dzie nalezalo wytypowac zaklady szczeg6lnie wa
zne dla produkcji wojennej. 

Dalszy rozw6j dzialan wojennych na froncie wschodnim i stala obawa 
przed nalotami zmusily przyw6dc6w hitlerowskich do nast�pnego etapu 
ewakuacji - tym razem na terenie Dolnego SI11ska. 28 VIII 1943 r. 
komisarz obrony Rzeszy dla okr�gu dolnosl11skiego wydal rozporz11dzenie • 
nakazuj11ce ewakuacj� material6w i surowc6w waznych dla produkcji 
wojennej. Zarz11dzeniem obj�to z nakazem natychmiastowego dzialania 
okr�gi miast: Wroclawia, Zgorzelca. Legnicy, Walbrzycha i Glogowa. 
W slad za zarz11dzeniem komisarza naczelny prezydent prowincji sl11skiej 
wydal ok6Inik 10 nakazuj11cy ewakuacj� magazyn6w i ochron� wysoko
wartosciowych, waznych dla cel6w wojennych d6br gospodarczych. Do 
przedsi�biorstw rozeslano poufrni ankiet�-sprawozdanie, zaopatrzon11 w 
nast�pujqce rubryki: stan magazyn6w we Wroclawiu (we wlasnych i ob
cych pomieszczeniach) oraz w pomieszczeniach tymczasowych poza mia
stem, rodzaje ewakuowanych towar6w, jak r6wniez ich wartosc 11• Za 
towary podlegajqce ochronie uznano nie tylko urzqdzenia techniczne, 
lecz r6wnieZ ZywnoSC, odzieZ, sk6r� 12, a takZe rzeczy niezb�dne do pro

wadzenia biur, jak piecz�cie firm, ksi�gi finansowe, bloczki kasowe, me
ble biurowe, opakowania, slowem, niemal kompletne urz11dzenia przed
si�biorstw. Specjalne srodki ostroznosci obowi&zywaly w nocy. W obawie 
przed nalotami sprz�t biurowy i akta zalecano znosic wieczorem <lo 
piwnic. 

Tak szeroko zakrojona akcja wymagala specja!nych naklad6w sil i sro
dk6w, a zwlaszcza odpowiedniej organizacji transportu. Na posiedzeniu 
w Krajowym Urz�dzie Gospodarki we Wroclawiu, odbytym w grudniu 
1943 r. "· omawiano sprawy transportowe (ruchu wahadlowego mi�dzy 
siedzib'! gl6wn11 a tymczasow11) i sily roboczej, kt6rq obiecal dostarczyc 
przedstawiciel SS. Wsp61praca Okr�gowej Izby Gospodarczej z jednostkami 
policji i SS zaciesnila si�. Sprawozdania z przebiegu „przemieszczania'' 
magazyn6w i urz11dzen poszczeg6lnych gal�zi przemyslu przesylano r6w
niez do prezydenta policji, pelni11cego r6wnoczesnie funkcj� szefa obrony 
przeciwlotniczej we Wroclawiu 14• 

' AP Wroclaw, OIG, sygn. 13, s. 1. 
10 TamZe, s. 2. 
u TamZe, s. 7-8. 
12 TamZe, s. 19-20, Merkblatt für Handelsbetriebe gegen Bombenschäden. 

13 TamZe, s. 29-30, Notatka do akt z posiedzenia w Landeswirtschaftsamt przy 
Naczelnym Prezydium Prowincji Sl�skiej. 

14 TamZe, s. 39-56. 
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Rok 1944 pogl<;bil krytyczrni sytuacj� strategicznii i gospodarczii 
Trzeciej Rzeszy. Na Dolnym Sliisku wzrosla obawa nalot6w, rozszerzono 
tez akcj� ewakuacji magazyn6w. Okr�gowa Izba Gospodarcza zwr6cila 
si� bezposrednio da kierownik6w przedsi�biorstw w sprawie translokacji 
poza obr�b miast wszystkiego 15, eo posiada wi�kszii wartosc, dla ochro
ny przed , 1totalnym zniszczeniem". Zalecano zatrzymy1wanie surowcüw 

we wlasnych magazynach tylko na okres 10 dni, przy czym skladowanie 
mialo odbywac si� w kilku punktach, w odleglosci 2 km ad zakladu. 
Ewakuacja obj�la r6wniez handel Wroclawia, zar6wno hurtowy, jak 
i detaliczny 16• Rozmiary akcji najlepiej obrazujq dane procentowe (wy
razajii one wartosc produkcji w markach) ewakuowanych gal�zi przemy
slu wedlug stanu na dzien 30 IX 1944 17: 

Przemysl odziezowy: 

Przemysl chemiczny: 

Przemysl tytoniowy: 

Przemysl metalowy: 

Przemysl obuwniczy: 

Przemysl drzewny: 

Przemysl papierniczy: 

Towary kolonialne: 

Firmy r6znych branz (radiotech
nika, przemysl chlodniczy): 

15 TamZe, s. 75. 
16 Tamie, s. 87-88. 
17 Tam±e, s. 86. 

nie ewakuowany - 33,3°/o 
ewakuowany na peryferie - 16,00/o 
ewakuowany poza miasto 50, 70/o 

nie ewakuowany 62,2°/o 
ewakuowany na peryferie 8,0°/o 
ewakuowany poza miasto 29,80/o 

nie ewakuowany 47,1°/o 
ewakuowany na peryferie 3,80/o 
ewakuowany poza miasto 49,l'/o 

nie ewakuowany - 46,80/o 
ewaikuowany na peryferie -
ewakuowany poza miasto - 53,20/o 

nie ewakuowany - 79,90/o 
ewa'kuowany na peiryferie -
ewakuowany poza miasto - 20,l 0/o 

nie ewakuowany - 37,7'io 

ewakuowany na peryferie 20, 70/o 
ewakuowany poza miasto 41,6"/o 

nie ewakuowany 68,60/o 

ewakuowany na peryferie 1,90/o 

ewakuowany poza miasto 29,50/o 
nie ewakuowane - 69,9°/u 

ewakuowane na peryferie - 0,30/o 
ewakuowane poza miasto 29,8°/o 

nie ewakuowane 44,60/o 

ewakuowane na peryferie 15,80/o 
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Handel hurtowy miasta: 
ewakuowane poza miasto -
poza Wroclawiem 
w miescie i na peryferiach -

417 

39,6°/o 
42,10/o 
57,90/o 

Jak wielk'! wag� przywi&zywaly wladze hitlerowskie do sprawnej 
ewakuacji i ochrony d6br gospodarczych, swiadczy pismo komisarza do 
spraw obrony na okr�g dolnosl&ski, gauleitera Hankego, z 26 IV 1944 r. 
do wladz miejscowych 18, zwracajqce uwag� na zaniedbania w tej dzie
dzinie. Opornych przedsi�biorc6w, nie przestrze,gajqcych zarz&dzer\. ewa
kuacyjnych, scigano karami. W tym ,okresie dla zaspokojenia najpilniej
szych potrzeb ewakuacji gospodarczej Wroclawia brakowalo 10 000 m2 

po":'ierzchni. Liczba ta wymownie swiadczy o rozmiarach tego etapu 
.,opr6iniania". Przy wyborze siedziby dla przenoszonych magazyn6w wla
dze hitlerowskie kierowaly si� przede wszystkim stopniem bezpieczer\.
stwa danej miejscowosci (brakiem wielkiego przemyslu) oraz jej poloze- · 
niem w okr�gu wroclawskim. 

Ewakuacja gospodarcza miasta nie wstrzymala bynajmniej naplywu 
fali os6b „przemieszczanych" z gl�bi Niemiec. Liczba ludnosci Dolnego 
Slqska wzros!a o 125 000, przy czym wladze liczyly si� ze wzrostem jej 
o dalsze 250 000 os6b ". Brak r&k do pracy w przemysle uzupelniano 
silami obcych robotnik6w, jericami wojennymi, wi�Zniami, wreszcie sHami 

kobiecymi, zw!aszcza narodowosci zydowskiej 2•. Ewakuowane z Rzeszy 
zaklady starano si� uruchamiac w jak najkr6tszym terminie, da produkcji 
zbrojeniowej wciqgano rzemieslnik6w. 

R6wnoczesnie z ewakuacjq z zachodnich teren6w odbywala si� trans
lokacja wlasnych magazyn6w w granicach okr�gu dolnosl&skiego. W dru
gim kwartale 1944 r. wartosc ewakuowanych z miast material6w wynosila 
70 mln marek 21, na koniec zas 1943 r. tylko 27 mln. Nalezy r6wniez 
wzi&c pod uwag�, ze w tym okresie ewakuowano na Dolny Si&sk takze 
niekt6re zaklady z zagrozonych teren6w wschodnich "· W takiej sytuacji 
zaczynaly narastac trudnosci. W Zgorzelcu i Swidnicy brakowalo wody, 
w Walbrzychu, gdzie pracowaly zaklady IG Farben, wyst�powal brak 
gazu 23, 

Naplyw fali ewakuacyjnej z zachodnich teren6w wyraznie oslabl w 
trzecim kwartale 1944 r." Zblizala si� zwyci�ska ofensywa radziecka. 

1s TamZe, s. 92. 
19 AP Wroclaw, OIG, sygn. 5, s. 78, Tajne sprawozdanie (Lagebericht) OIG 

za I kwartal 1944 r. 
2o TamZe, s. 79. 
21 TamZe, s. 201. 
22 TamZe, s. 202. 
23 TamZe, s. 203. 
24 TamZe, s. 251. 
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Wladze hitlerowskie rozpocz�!y budow� umocnien na wschöd od Wro
clawia pod kryptonimem operacji „Barthold" 25, do ktörej mobilizowano 
wszystkie sily, sprz�t i transport 26. We wrzesniu 1944 r. pojawi!y si� 
oficjalne dane o trudnosciah transportowych 27

. Przyczyrni ich byla przy
bieraj,ica na sile ewakuacja ze wschodu. i zle funkcjonowanie kolei 
w s,isiednich, zachodnich rejonach. Zapotrzebowanie na wagony wzroslo 
o 60°/o w poröwnaniu z analogicznym okresem 1943 r., lecz liczba podsta
wionych wagonöw mogla ulec podwyiszeniu tylko o 4,7°/o. Transport 
kolejowy nie wystarczal, wykorzystywano r6wniei drogi wodne. 

Sukcesy radzieckiej ofensywy styczniowej 1945 r. sprowadzi!y na 
Dolny Sl,isk grozb� zbliiaj,icego si� frontu. 23 stycznia wojska prawego 
skrzydla I frontu Ukrainskiego zdobyly Milicz, Bierutöw, Namysl6w. Na
st�pnego dnia Niemcy zostali wyparci z Sycowa, Rawicza i Opola 28. Hi
tlerowcy musieli szybko podejmowac decyzje. 23 stycznia na posiedzeniu 
grupy przemyslu Rzeszy i przedstawicieli izb gospodarczych, kt6re od
bylo si� w Dreznie, omawiano problem okr�g6w maj,icych przyj,ic ewa
kuowany przemysl 29• Plany te jednak pokrzyiowalo b!yskawiczne tempo 
wschodniej ofensywy. 28 stycznia wojska radzieckie znalazly si� na 
zachodnim brzegu Odry pod Scinaw,i. Wroclaw zamieniony w twierdz� 
znalazl si� w linii bezposredniego zagroienia. Plany ewakuacji miasta v,y
sun�lo dowödztwo „Festung Breslau" w grudniu 1944 r. ao, ale nasilenie 
fali „oprözniania" miasta przypadlo na styczen 1945 r. 19 stycznia gau
leiter Hanke wraz z dow6dztwem twierdzy wydal rozkaz ewakuacji. Brak 
taboru kolejowego oraz innych srodk6w transportu, mroz, snieg i- szale
j,icy terror organizacji hitlerowskich tworzyly nieludzkie warunki ewa
kuacji. Tysi,ice os6b opuszczalo miasto pieszo w panicznej ucieczce, 
znacz,ic pobrzeia dr6g nie tylko porzuconymi bagaiami, lecz röwniez 
zmarzni�tymi cialami "· Ewakuacja ludnosci odbywala si� röwnolegle 
z ewakuacj,i wainiejszych urz�döw, ktöre przenoszono w gl,ib Rzeszy. 
Organizowano zbiorowe transporty dla przewiezienia papier6w wartoscio
wych, z braku zas srodk6w lokomocji pracownicy ewakuowali akta na 
r�cznych wözkach, jak to mialo miejsce w Generalnej Dyrekcji Ziemskich 

2s K. J o n ca, A. K o ni e c z n y, Upadek ,,Festung Breslau", Wroclaw 1963, 

s. 21. 
2a AP Wroclaw, OIG, sygn. 5, s. 251. 
27 TamZe, s. 224, Sp rawo zdanie z sytuacji tran s po rtowej za sierpiell. 1944 r. 
2s I. Rutkli,ewicz, Od Wisly do Odry i Nysy (Rocznik Wroclawski, 1959-1960, 

s. 20-21). 
29 AP Wroclaw, OIG, sygn. 16, s. 23-24. 

3o J o n ca , K o ni e c z n y, op. cit., s. 26. 
31 Tami:e, s. 27. 
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Towarzystw Kredytowych 32• Trudno ustalic dokladm1 dat� ewakuacji 
Okr�gowej Izby Gospodarczej. Na podstawie analogii moina stwierdzic, 
ie nast.1pilo to w styczniu. Zachowana notatka do akt Olu�gowego Urz�du 
Pracy z 1 II 1945 r. (zawiadamiajqca o ewakuacji tego urz�du do Zgorzel
ca) podaje jako adres Okr�gowej Izby Gospodarczej - Jeleni'l Gor�"· 
Dalsza korespondencja kierowana byla do nowej siedziby. 

W koncu Jutego 1945 r. linia frontu na Dolnym Slqsku ustalila si�. 
Uderzenie radzieckie z rejonu Zlotoryi na Jeleniq G6r� zostalo za
trzymane, gwa!towne walki toczyly si� w rejonie Lw6wka i Lubania. 
Stabilizacja frontu wzdlui Nysy I:.uiyckiej do Zgorzelca, po Lubail 
na wschodzie, na poludniu od Lwowka przez Strzegom do Strzelina, trwa
la ai do maja "· 

Wysilki wladz hitlerowskich w ostatnich miesiqcach wojny szly w kie
runku zabezpieczenia moiliwie najwi�kszej ilosci d6br gospodarczych 
niezb�dnych do prowadzenia dalszej walki. Ewakuowana Okr�gowa Izba 
Gospodarcza z Wroclawia od pierwszych dni swojej dzialalnosci w Jele
niej G6rze zasypywana byla listami poszczeg6lnych przedsi�biorstw o ula
twienie transportu przy ewakuacji. Wydzial transportowy Izby posred
niczyl w rozdziale taboru kolejowego, totei prosby i monity plyn�ly ze 
wszy:t!,ich stron. Na ewakuacj� oczekiwaly nie tylko miejscowe przed
si�biorstwa, lecz r6wniei zaklady i urzqdzenia deportowane na Dolny 
Slqsk z teren6w poloionych na wsch6d od Odry. Ziemia dolnoslqska prze
stala byc bezpiecznym schronem Trzeciej Rzeszy. Transport urz1jdzei1, 
akt i personelu zaklad6w cementu ze Szczakowej na G6rnym Slqsku 
utknql w J eleniej G6rze 28 II 1945 r. '' Dalsza droga okazala si� nie
moiliwa z powodu ofensywy radzieckiej. Wyposaienie techniczne fabryki 
z Generalnej Guberni zloione w Walbrzychu oczekiwalo w marcu na prze
wiezienie w kierunku Hamburga, bylo bowiem przeznaczone do urucho
mienia fabryki konserw w Danii 36. W podobnej sytuacji znalaz!a si� 
generalna prokuratura z Katowic przemieszczona uprzednio do Nysy ". 
8 III 1945 r. prokuratura zwr6cila si� do Okr�gowej lzby w Jeleniej 
G6rze o dostarczenie krytego wagonu w celu dalszej ewakuacji do Gera. 
Transport zawieral ·7 skrzyil tajnych i poufnych akt, register kar, akta 

32 AP Wroclaw, GDZTK , sygn, 67 bp, Rela cja syndy ka Tuckerm anna „Opu sz
cz enie Wroclawia i ur zc1:dzenie sie dziby tymczasowej". 

33 AP Wroclaw, OIG, sygn. 25, s. 51. 
34 Jonc a, Konie czny, op. cit., s. 65-68, or a z  Rutk i e w icz, op. cit, 

s. 25-30. 

35 AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 215. 

3t Tam:Ze, s. 272. 
n Tam:Ze, s. 278 . 



420 Jadwiga LeSkow 

personalne, urz,idzenia biurowe i bagaz pracownik6w. Zapotrzebowania 
na srodki transportu nadchodzily r6wniez z gl�bi Niemiec. Firma Agfa 
Farbenindustrie z Berlina dla zabezpieczenia chemikali6w i film6w chcia
la je ewakuowac do Saksonii "· W glqb Rzeszy wysylano z Dolnego Slq
ska urzqdzenia r6imego typu, maszyny elektryczne , •. Z teren6w zagro
zonych przewozono zywnosc; mqk� i zboze magazynowano na terenie 
pow. bystrzyckiego ••. 

Niestety, nie mozna ustalic nawet w przyblizeniu liczby wagon6w, 
kt6re odeszly w glqb Niemiec, wiozqc ewakuowane materialy i urzqdzenia. 
Niekt6re z pism zaopatrzone s,i odr�c.znie pisanymi uwagami o pozytyw
nej decyzji przydzielenia srodk6w transportu lub umieszczenia na lbcie 
przydzialowej, innym odmawiano, na pozostalych brak uwag. Pierwszen
stwo w rozdziale zdziesif!tkowanego taboru kolejowego mialy specjalne 
transporty wojskowe, zwlaszcza wchodzqce do „Führernotprogramm" 41

. 

Nalezy zaznaczyc, ze ostatni rok wojny szczeg6lnie obfitowal w r6z
nego typu akcje organizowane przez hitlerowc6w. Byly to zar6wno ak
cje og6lnopanst'wowe (Führernotprogramm), jak i miejscowe {operacja 
„Barthold"). Jedn,i z ostatnich byla og6lnoniemiecka akcja ofiary narodu 
(Volksopfer), zajmuj,ica si� zbi6rkq sprz�tu wojskowego, obuwia i odziezy. 
Zbiory z tej akcji oczekiwaly w marcu 1945 r. w Klodzku, Kudowie, L,i
dku i Zqbkowicach na srodki transportu ,2. Katastrofalnii sytuacj� taboru 
kolejowego starano si� r6wniez uratowac akcjq specjalnq. Sztab transpor
tu ze Speerem '' na czele ludzil si�, ze przez zmobilizowanie odpowied
niej ilosci sily roboczej (obcych robortnik6w) w akcji „natychmiastowej 
pomocy kolei"" zdola opanowac sytuacj�. Dia specjalnie poszkodowanych 
okr�g6w kolejowych, jak Zgorzelec, Walbrzych, Swidnica, Jelenia G6ra, 
Klodzko, zaziidano w ramach pomocy 7000 robotnik6w, w tym po 2000 dla 
Zgorzelca i Walbrzycha. Z zatrudnionych na Dolnym Slqsku 270 000 
obcych robotnik6w i jenc6w w polowie marca 1945 r. znajdowalo si� tu 
tylko 90 000, z tego 50 000 jenc6w wojennych 45• 

3s AP Wroclaw, OIG, sygn. 27, s. 167. 

39 Tami:e, s. 331 (ewakuowano maszyny i wyroby elektryczne z Walbrzycha). 
40 Tami:e, s. 199. 
41 Tami:e, s. 253, 343, 399, 425, Akcja og6lnoniemiecka majc1ca na celu wypelnianie 

pilnych zadari wojskowych. W aktach zespolu spotyka si� r6wnie:i okre.Slenie 
Kriegs-Notprogramm (tam:ie, s. 349). 

42 Tami:e, s. 73. 
43 Speer kierowal sztabem transportu od lutego 1945 r. (AP Wroclaw, OIG, 

sygn. 24, s. 109). 

44 AP Wroclaw, OIG, sygn. 24, s. 112. 
45 Tamie, s. 115. 
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Zapotrzebowanie na si!� robocz,i na Dolnym S!,isku wynosilo w po-
szczeg6lnych gal�ziach gospodarki 46: 

w rolnictwie 17 500 os6b 

w przemysle zbrojeniowym 3 000 
przy budowie umocnier\ 6 000 

Razem 26 000 os6b 

Urz,id zatrudnienia m6gl pokryc brakujqce sily tylko w wysokosci 
7500 os6b. 

Jak wiadomo, jednym z ostatnich rozkaz6w Hitlera byl rozkaz „mar
twej lub spalonej ziemi" 47, wydany w marcu 1945 r. W miesi,ic p6zniej 
tajne zarz,idzenie palenia akt wydala r6wniez Izba Gospodarcza Rzeszy 
w Berlinie "· Dotyczylo ono palenia akt tajnych przy ewakuacji teren6w 
granicznych. Doradzano wczesniejsze przygotowanie akt do zniszczenia, 
ich zas transport mial odbywac si� w zaplombowanych workach do fa
bryk papieru, gdzie mialy ulec zniszczeniu na ruchomyclj kolowrotach 
w obecnosci pelnomocnika. Dowodem, jak wielk,i wag� przywi,izywaly 
wladze Trzeciej Rzeszy do ostatniego etapu ewakuacji, jest rozkaz Hitlera 
z 14 III 1945 r." Hitler ustalal w niln hierarchi� waznosci transport6w 
ewakuacyjnych. Pierwszer\stwo przewoz6w mialo wojsko, nast�pnie tran
sporty w�gla i zywnosci. Wychodzc6w postawil na ostatnim planie, mogli 
oni korzystac z przejazdu jedynie w wypadku wolnych miejsc. Zalecal 
przy tym scisle przestrzeganie wykonania rozkazu. 

Sytuacja transportowa i zywnosciowa na Dolnym S!qsku wiosn,i 
1945 r. byla krytyczna. Miliony uciekinier6w ze wschodu naplyn�ly w re
jon dolnosl,iski przedzielony lini,i frontu. Koleje paristwowe nie byly 
w stanie zabezpieczyc dowozu zywnosci. Wladze niemieckie zach�caly do 
przeprowadzania wiosennych zasiew6w nawet za cen� zwolnienia rolni

k6w od og6lnych zadar\ transportowych so tak pilnych w tym okresie. 
Ostatnia faza ewakuacji charakteryzowala si� brakiem srodk6w trans

portu, dezinformacj,i i og6lnym chaosem. Cechy te wyst,ipily podczas 
styczniowej ewakuacji Wroclawia. Dwa dalsze miesi,ice wojny pogl�
bily kryzys. Wprawdzie w marcu do pelnomocnika do spraw ruchu 
przy Okr�gowej Izbie Gospodarczej wplywaly pilne pisma o dostarczenie 

46 NaleZy wzi&C pod uwagE:, Ze tylko cz�SC Dolnego $lijska · znajdowala siE: 
w marcu w rE:kach niemieckich. 

47 K. G o  1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na przelomie dwu epok, Poznafl 1964, 
s. 67. 

4s AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 123-124. 
49 AP Wroclaw OIG, sygn, 6, s. 97. 
r.o TamZe, s. 97-98, Zarz�dzenie pelnomocnika do spraw ruchu na okr�g dolno

Sl&ski podane l&cznie z rozkazem Hitlera jako okölnik express (Schnellbrief). 
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srodk6w transportu 51, ale „opr6znianie" mia!o juz wtedy wszelkie zna

miona ucieczki. W kwietniu' nie bylo juz w!asciwej informacji, w urz<:dach 

luiizyly nie sprawdzone wiadomosci o wydawaniu zezwolen na ewakuacj<: 

przez komisarza obrony 52. Przydzial wagon6w w tym miesiqcu obejmowa! 

w pierwszym rz<:dzie transporty na cele wojskowe 53. Nalezy przypu

szczai:, ze wobec masowej fali ucieczki zaklady i przedsi<:biorstwa orga

nizowaly ewakuacj<: we wlasnym zakresie. Poszczeg6lne firmy i urz<:dy 

w obawie przed zbliiajljcym si<1 frontem stara!y si<1 dostac w g!ljb Rzeszy. 

Nieco dodatkowych szczeg6l6w z ostatnie,go okresu „opr6zniania" do

starczajlj fragmenty materia!6w Generalnej Dyrekcji Ziemskich Towa

rzystw Kredytowych we Wroclawiu. Tempo ewakuacji wymownie obra

zuje kalendarz styczniowego tygodnia 1945 r. 54: 

19 stycznia stalo si,: jasne, ze dzialania wojenne przenioslj si<1 za 

Odr,:; 

20 stycznia odbylo si<: we Wroclawiu posiedzenie dotyczljce stanowisk 

pozostawionych gospodarce; 

25 stycznia SS zaj,:lo gmach gl6wny Generalnej Dyrekcji Ziemskich 

Towarzystw Kredytowych przy ul. Piotra Skargi na potrzeby ko

mendantury; 

26 stycznia dyrektorzy Generalnej Dyrekcji uzyskali zezwolenie na 

wyjazd z Wroclawia. 

Rozpocz,:!a si,: ostateczna ewakuacja urz,:du. Okr,:gowa Izba Gospodar

cza, do kt6rej zwr6cono si,: o pomoc, nie byla w stanie zapewnii: srodk6w 

lokomocji. Dia zabezpieczenia najwazniejszych akt i materia!6w w!adze 

hitlerowskie organizowaly zbiorowe transporty wysy!ane w gl'!b Rzeszy. 

Takim transportem skierowanym do Banku Rzeszy w Berlinie ewakuowa

!a swoje papiery wartosciowe Generalna Dyrekcja. Zezwolenia na opu

szczenie rniasta w styczniu 1945 r. wydawaly tylko wladze wojskowe 

(Generalkommando). Pracownicy Generalnej Dyrekcji pospiesznie przy

gotowali materialy do ewakuacji, lecz poszukiwania srodka lokomocji 

nie daly rezultatu. Przew6z kolejq by! niemozliwy, gdyz tylko kobiety 

i dzieci mogly korzystai: z pociqgu, m(/zczyzni opuszczali Wroclaw pieszo. 

Dyrektorzy i wyzsi pracownicy Generalnej Dyrekcji udali si,: pieszo do 

Jawora, gdzie juz poprzednio prawdopodobnie przeniesiono cz,:si: akt to
warzystwa. Za!adowano 3 paczki specjalnie oznakowanych akt" na 

w6zek, kt6ry ciljgn<:li pracownicy. Z dalszych informacji wynika, ze tylko 

cz<:si: pracownik6w dotar!a do Jawora. Normalne funkcjonowanie urz<:du 

5t AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 56-57. 
s2 AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 127. 

53 AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 58-65. 

54 AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67 bp, Sprawozdanie syndyka Tuckermanna. 
55 Byly to ksi�gi inwentarzowe, oznaczono je czerwonym kolem. 
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w tym miescie by!o niemozliwe ze wzgl�du na bliskosc frontu. Poniewaz 
instytucja juz wczesniej otrzyma!a dyrektywy z ministerstwa i nawiqzala 
kontakt z pokrewnym urz�dem w Halle, postanowiono ewakuowac tarn 
wroc!awskq dyrekcj� 56. Poszczeg6Jne etapy podrözy do Halle odbywa!y 
si� r6inymi srodkami lokomocji nawet pieszo 57. W pierwszych. dniach 
lutego instytucja zainstalowa!a si� w Halle. 7 Jutego cz�sc pracownik6w 
uda!a si� do Wroc!awia po dalsze akta i materia!y. Droga by!a ci�zka, 
wroc!awskie pomieszczenia urz�dowe i prywatne zbombardowane. Z oca
la!ego dziwnym trafem skarbca urz�du zabrano piecz�cie, ksi�gi i ma
teria!y towarzystwa. Podr6z powrotna okaza!a si� jeszcze ci�zsza ze 
wzgl�du na zaciesniaj11cy si� pierscien wojsk radzieckich wok6! Wroc!a
wia. Pociqgi jui nie odchodzi!y, a transport samochodowy byl bardzo 
ograniczony. Polnymi drogami zdo!ano wywiezc akta z Wroc!awia "· 
Ewakuacja przecieka!a jui teraz tylko wqskim pasmem bocznych dr6g. 

W!adze hitlerowskich urz�d6w nie rezygnowa!y jednak z „ratowania" 
d6br i materia!6w z!ozonych na Dolnym Slqsku. Dowodem tego jest 
nast�pna podr6z pracownik6w Generalnej Dyrekcji wys!anych z Halle 
21 marca da ewakuowania dalszych materia!6w zlozonych na Dolnym 
Slqsku. Pod os!onq nocy, w zasi�gu obstrza!u artylerii radzieckiej, w zruj
nowanych budynkach szukano akt towarzystwa w Jaworze, Z!otoryi, 
a odnaleziono je ukryte w zak!adach po!ozonych w Jesie w okolicy Szklar
skiej Por�by ••. 

Z przeglqdu zr6de! wynika, ie ewakuacja na Dolnym Slqsku by!a 
kilkuetapowa i r6znokierunkowa. Te obydwie cechy stanowi!y odbicie 
dzialan na wschodnim i zachodnim teatrze wojny. Zorganizowana po
cz11tkowo akcja ewakuacyjna, w dalszej fazie stala si� chaotyczna, w kon
cowej zas miala charakter ucieczki. Tempo ewakuacji hitlerowskiej 
w 1945 r. narzucila b!yskawiczna ofensywa radziecka. 

Om6wienie niniejsze nie wyczerpuje oczywiscie tematu, Jecz stanowi 
jedynie przyczynek do badan tego okresu. 

OBER DIE DEUTSCHE EVAKUATION IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DEN JAHREN 1943-1945 

Die Bearbeitung stützt sich teilweise auf geheime und vertrauliche Materialien 
der Gauwirtschaftskammer zu Breslau und der Schlesischen Generallandschafts
direktion. Die in mehreren Etappen durchgeführte Evakuation in Niederschlesien 

sa W wypadku zbombardowania Halle liczono si� nawet z dalszc4 ewakuacjq 
(AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67 bp, Relacja Tuckermanna z 6 III 1945 r. z podröi:y 
do Berlina). 

51 AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67bp, Relacja o ewakuacji. 
sa Tami:e. 
59 Tami:e, Relacja syndyka Tuckermanna z podr6Zy do Nowego Ko.Sciola, w re

jon przyfrontowy. 
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war Abbild der Kriegshandlungen und der strategischen Niederlagen des III Rei

ches. Die erste Etappe beruchte auf der Verlegung von kriegswichtigen Wirtschafts

gütern aus grösseren Städten in die Provinz, um sie vor Fliegerangriffen zu 

schützen. In dieser Zeit diente Niederschlesien gleichzeitig als Luftschutzraum für 

ganz Deutschland: aus dem Westen wurden hierher Industriebetriebe verlegt. Die 

nächste Etappe wurde durch die erfolgreiche Offensive der Sowjetarmee von 1944 

hervorgerufen. Wesentlich erweitert wurde das Ausmass und die territoriale Reich

weite der Evakuation, da auch die von der Frontlinie bedrohten östlichen Gebiete 

geräumt wurden. Transportschwierigkeiten waren kennzeichnend für diese Etappe. 

Chaos, Desinformation und Transportschwierigkeiten charakterisierten schliesslich 

die letzte Etappe der Evakuierung in den ersten Monaten des Jahres 1945. Ein 

typisches Beispiel dafür war die Evakuation der Bevölkerung und der Behörden 

aus Wroclaw. 



Sob6tka 1D70 3 

MIECZYSLA W SODEL 

KSZTALTOWANIE SIE; ORGANÖW SLUZBY BEZPIECZENSTWA 
PUBLICZNEGO NA DOLNYM SLf\SKU W 1945 ROKU * 

Powolany 21 VII 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
przej11! pe!ni� wladzy panstwowej na terenach jui wyzwolonych i spra
wowal i'l opieraj11c si� na powolanych jeszcze w podziemiu radach na
rodowych. Tworzenie si� nowego aparatu wladzy panstwowej wymagalo 

zagwarantowania mu powszechnego bezpieczenstwa. Zadanie to powierzo
ne zosta!o utworzonemu 21 VII 1944 r. Resortowi Bezpieczenstwa Publicz
nego. Jego gl6wnym zadaniem w tym okresie bylo zorganizowanie ochro-

ny dla przedstawicieli wladzy ludowej oraz jej ochrona przed dzialal
nosci11 wrogiej, rodzimej i zagranicznej, reakcji. 

W ciqgu lat pocz11tkowy zakres sluiby bezpieczenstwa ulegal znacznym 
zmianom. W fazie pocz11tkowej opr6cz zapewniania bezpieczenstwa przed
stawicielom wladzy naleialo jednoczesnie do tego resortu rozpoznawanie 
i likwidowanie wrogiego podziemia politycznego z jednoczesnym przeciw
dzia!aniem nasilajqcej si� dzialalnosci dywersyjno-szpiegowskiej, prowa
dzonej przez rodzime i obce osrodki dywersyjne. Te „podstawowe zadania 
sluiby bezpieczenstwa nie zmienialy si� od momentu powolania organ6w 
bezpieczenstwa - niezaleinie od ich nazwy i struktury organizacyjnej -
ai do chwili obecnej. Natomiast tresc poszcze_g6lnych zadan w zakresie 
ochrony ustroju demokratycznego ulegala ewolucji, zaleinie od konkret
nego ukladu politycznego i klasowego zar6wno w kraju, jak i w skali 
mi�dzynarodowej. Zmiany w metodach dzialania i tresci realizowanych 
zadan nast�powaly przede wszystkim w zwi11zku z systematycznym umac
nianiem si� wladzy ludowej i wci11i rosn11cym dla niej poparciem ze strony 
coraz szerszych rzesz spoleczellstwa" 1. 

* Artykul niniejszy ma charakter materialowy, zostal w caloSci opracowany na 

podstawie sprawozdania Komendy Wojew6dzkiej Milic:ji Obywatelskiej we Wroclawiu 

(AKWMO, materialy bez sygnatury), z pomini�ciem znanej literatury przedmiotu. 
1 W walce o utrwalenie wtadzy ludowej w Polsee 1944-1947, s. 183. 
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Struktura organizacyjna resortu bezpieczenstwa publicznego podporz11d
kowana zostala tresci wykonywanych przez niego zadan. Hierarchicznie 
najnizszq plac6wk11 tego resortu byly powiatowe urz�dy bezpieczenstwa 
publicznego (PUBP), kt6re bezposrednio podlegaly wojew6dzkim urz�dom 
bezpieczenstwa publicznego (WUBP), a te z kolei Ministerstwu Bezpie
czenstwa Publicznego (MBP). Struktura ta byla jednolita dla caiego 
kraju i odpowiadala zadaniom, jakie kierownictwo partyjne i rz11dowe 
stawialo przed tymi organami w danym okresie. Rozkazem personalnym 
z 7 IV 1945 r. (nr 69) ministra bezpieczenstwa publicznego Stanislawa 
Radkiewicza kierownik Wojew6dzkiego Urz�du Bezpieczenstwa Publiczne
go w Kielcach otrzymal polecenie wydzielenia sposr6d funkcjonariuszy 
tegoz urz�du grupy operacyjnej na potrzeby Dolnego Sl11ska. Grupa ta 
liczyc miala okolo 35 funkcjonariuszy UB zaopatrzonych w zywnosc na 
15 dni. Kierownictwo WUBP w Kielcach zobowi11zane zostalo ponadto do 
przydzielenia tej grupie odpowiedniej ilosci srodk6w transportowych. 
Na czele grupy operacyjnej organizowanej w Krakowie stan11l dotych
czasowy kierownik WUBP w tym miescie, byly dow6dca miechowskiego 
okr�gu Armii Ludowej, mjr Stanislaw Imiolek-Sliwa 2• Grupa ta okolo 
10 IV 1945 r. wyjechala do Warszawy dla uzyskania odpowiednich instru
kcji od MBP. Po otrzymaniu instrukcji przyby!a do Kiele celem pol11cze
nia si� z kieleck11 grup11 operacyjnq. W obu grupach przewazali partyzanci 
AL reprezentuj11cy r6zne okr�gi. Byli tam m. in. Wladyslaw· W11torek, 
Jakub G6rny, Aleksander Zdziechowicz, Henryk Kaminski, Zygmunt 
W6jcik, Julian Lach i wielu innych. 

Grupa operacyjna wyruszyla do Wroclawia 15 IV 1945 r. Po przybyciu 
na teren Dolnego Sl11ska z uwagi na trwajqce jeszcze walki we Wroc!awiu 
na tymczasow11 siedzib� wybrano K;,ty Wroclawskie 3. W przewidywaniu 
dluzszego tutaj pobytu przyst<1piono do organizowania siedziby urz�du 
oraz mieszkan dla funkcjonariuszy. W tym celu zostaly zaj�te dwa jedno
pi�trowe domy w Rynku. Bylo to pierwsze lokum WUBP na Dolnym 
$lqsku. St<1d tez rozpocz�to organizowanie plac6wek terenowych. Jako 
jedne z pierwszych powsta!y PUBP w Brzegu, Miliczu, Olesnicy, Olawie. 
Obsady tych plac6wek byly pocz<1tkowo bardzo szczuple, nie przekraczaly 
bowiem kilku os6b. 

Z braku jakichkolwiek srodk6w transportowych grupy operacyjne wy
jezdzaly do poszczeg6lnych powiat6w i miast „wlasnym przemyslem". 
Jednym z najpopularniejszych srodk6w lokomocji w tym okresie byly 
zaprz�gi konne. Trudnosci komunikacyjne powodowaly, ze poszczeg6lne 

2 Sprawozdanie WUBP we Wroclawiu, AKWMO we Wroclawiu, materialy bez 

sygnatury. 

a TamZe. 
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grupy operacyjne docieraly do przeznaczonych powiat6w z powaznym 
op6znieniem. Brak material6w zr6dlowych z tego okresu uniemozliwia 
dokladne ustalenie czasu powstania pierwszych PUBP na Dolnym Slqsku. 
W przyblizeniu okresla si�, iz nastqpilo to w drugiej polowie kwietnia 
1945 r. Jednym z pierwszych pracownik6w PUBP w l\liiliczu byl J6zef 
Turek. Do Olesnicy skierowani zostali m. in. Jan Baran, kt6remu powie
rzono obowiqzki kierownika urz�du, oraz J6zef Kr6lik, Zygmunt Lipiec. 
Kierownikiem PUBP w Olawie mianowany zostal Edward Iskra. Pozo
stala cz�si: grupy operacyjnej przebywala nadal w Kqtach Wroclawskich. 
Dzialalnosi: jej ograniczala si� w6wczas w zasadzie do prac organizacyj
nych i porzqdkowych. 

Po kapitulacji niemieckiego garnizonu we Wroclawiu WUBP prze
nosi si� do Wroclawia. Na swojq pierwszq siedzib� wybrano budynek 
w okolicy Dworca Swiebodzkiego przy ul. Podwale. Na mieszkania dla 
pracownik6w przeznaczono budynek przy ul. Spokojnej. Zdolnosi: opera
cyjna WUBP byla w tym okresie niewielka. Liczyl on bowiem w6wczas 
20 pracownik6w. Praca tak malej grupy w warunkach dopiero eo wyzwo
lonego i ogromnie zniszczonego miasta byla bardzo trudna i niebezpieczna. 
W plonqcym jeszcze Wroclawiu grasowaly liczne bandy zlozone z niedobi
tk6w hitlerowskich. W piwnicach zburzonych dom6w ukrywali si� fun!k
cjonariusze SS i policji. Pqez wiele jeszcze dni po wyzwoleniu padaly 
we Wroclawiu strzaly i gin�li ludzie. W tej specyficznej atmosferze 
skromny liczbowo aparat bezpieczenstwa nie m6gl rozpoczqi: swojej wla
sciwej dzialalnosci. Liczba pracownik6w 6wczesnego WUBP pozwalala 
jedynie na pelnienie slu.Zby wartowniczej i czuwanie nad �ieniem i Zy
ciem czlonk6w grupy. 

Przed przyst<1pieniem do wykonywania podstawowych obowi<1zk6w 
nalezalo dokonai: rekrutacji nowych pracownik6w urz�du. Pierwszego 
werbunku dokonywano sposr6d miejscowej ludnosci autochtonicznej, 
nast�pnie wsr6d polskich osadnik6w coraz smielej i liczniej przybywajq
cych do miasta. Akcj� werbunkow') prowadzono r6wniez wsr6d Polak6w 
powracajqcych do kraju z niemieckich oboz6w. Z powodu olbrzymiego 
zapotrzebowania nie dokonywano zadnych w zasadzie weryfikacji zglasza
jqcych si� do pracy w organach UB ludzi. Wystarczala w tym okresie na 
og61 sama ch�i: kandydata do pracy. Przyjmowano wi�c wszystkich, kt6-
rzy na pierwszy rzut oka do rüej si� nadawali, a wi�c byli zdrowi, a eo 
najwazniejsze, chcieli pracowai: na tym odpowiedzialnym odcinku. Nie 
jest wi�c rzeczq przypadku, iz w szeregi UB trafili r6wniez ludzie, kt6rzy 
znaleZC si� tarn nie powinni. 

W pierwszej polowie maja 19·15 r. przybywa do Wroclawia kolejna 
18-osobowa grupa skierowana do pracy w organach UB przez WUBP 
w Kielcach. W znacznym stopniu wzmocnila ona skromne dotychczas 



428 Mieczyslaw Sodel 

sily samego wroclawskiego WUBP. Wsr6d nowo przybylych przewazali 
r6wniez byli partyzanci AL, chociaz nie braklo wsr6d nich czlonk6w 
i Stronnictwa Ludowego, i Robotniczej Partii Polskich Socjalist6w 
(RPPS). Zwi�kszony stan WUBP (liczqcy obecnie okolo 45 os6b) pozwolil 
na zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszej operacji przeciwko ukry
wajqcym si� cz!onkom SS, dzia!aczom NSDAP i by!ym funkcjonariuszom 
niemieckiej policji. Akcja ta zostala przeprowadzona wsp6lnie z jedno
stkami radzieckimi. Czynnej pomocy w tym zakresie udzielili niemieccy 
antyfaszysci, wskazujqcy niejednokrotnie miejsca, w kt6rych ukrywali si� 
hitlerowscy zbrodniarze. Dzi�ki tej pomocy udalo si� aresztowac wielu 
dzia!aczy NSDAP i zbrodniarzy wojennych. 

W pierwszych dniach czerwca 1945 r. zgodnie z decyzjq wladz cen
tralnych wszystkie wojew6dzkie instytucje Dolnego Slqska zostaly prze
niesione do Legnicy. WUBP zajql tarn poczqtkowo budynek przy ul. 
Zlotej. Na mieszkania dla pracownik6w przeznaczono kilka budynk6w 
w Sqsiedztwie. Warunki pracy byly tutaj znacznie lepsze, jednakze krci
tkotrwaly pobyt w zaj�tych juz budynkqch nie pozwolil na rozwini�cie 
szerszej dzialalnosci. Przy ul. Z!otej siedziba WUBP miescila si� zaledwie 
kilka tygodni. Z kolei WUBP ulokowany zosta! przy ul. Dlugiej (obecna 
Swierczewskiego). 

Dodatkowym wzmocnieniem kadry by!o przybycie do Legnicy dal
szych 15 absolwent6w Centralnej Szkoly MBP w Lodzi oraz grupy towa
rzyszy skierowanych do pracy w WUBP przez Komitet Powiatowy PPR 
w Chrzanowie, Cz�stochowie, Wadowicach i B,;dzinie. To powazne wzmo
cnienie kadrowe umozliwilo kierownictwu WUBP przystqpienie do dal
szych prac organizacyjnych w terenie. Uformowane zostaly kolejne jed
nostki PUBP: w Namyslowie, Legnicy, Strzelinie, Sycowie i Trzebnicy. 
Do Namys!owa skierowano grup� operacyjnq pod kierownictwem cz!onka 
PPR J6zefa Kolanki. W Legnicy kierownikiem PUBP zostal Stanislaw 
Chruscinski. Organizacjq plac6wki w Strzelinie zajql si� byly pracownik 
PUBP w Zawierciu Kazimierz Kisiel. Obowü,zki kierownika PUBP w Sy
cowie powierzono Pawlowi Miroslawowi, a do Trzebnicy skierowany 
zostal z grupij operacyjnq Marek Gil. 

Znaczne zwi�kszenie liczby pracownik6w WUBP pozwolilo na dokona
nie niezb�dnych zmian organizacyjnych w samym urz�dzie. Celem dal
szego usprawnienia dzialalnosci powolano dw6ch zast�pc6w komendanta 
WUBP w osobach mjra Wlodzimierza Zacharewicza i mjra Bronislawa 
Trochimowicza. Dokonano daleko idqcego rozdzialu zadan wewnqtrz 
WUBP, eo umozliwilo lepsze i sprawniejsze gospodarowanie posiadanymi 
silami. W drugiej dekadzie czerwca wyslano kolejne grupy operacyjne 
do powiat6w p6zniej wyzwolonych. Grupy operacyjnie WUBP w tym 
okresie to male zespoly, majqce za zadanie zorganizowanie PUBP w wy-
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znaczonych powiatach. Stanowily one w zasadzie trzon kadry przyszlego 
urz�du, kt6ry dopiero powstawa! w wyniku dokonywania dalszych re
krutacji pracownik6w. W tym kolejnym etapie dzialalnosciq organizacyjnq 
obj�te zostaly nast�pujiice powiaty: boleslawiecki, bystrzycki, dzierzo
niowski, g6rowski, jaworski, jeleniog6rski, kamiennog6rski, klodzki, lu
banski, lw6wecki, sredzki, swidnicki, walbrzyski, wolowski, ziibkowicki, 
zgorzelecki i zlotoryjski. 

Do Boleslawca grupa operacyjna przyby!a w drugiej polowie czerwca 
1945 r. Zast�pcq kierownika PUBP zostal tu Jan Korycki. Na siedzib� 
urz�du wybrano budynek przy ul. Ogrodowej w pobliiu obiekt6w zajmo
wanych przez jednostki radzieckie. Kierownikiem PUBP w Bystrzycy 
Klodzkiej mianowano czlonka PPR, bylego partyzanta Jana Turka. Do 
Dzierioniowa skierowano grup� funkcjonariuszy pod kierownictwem Ta
deusza Bialego. W G6rze Slqskiej kierownikiem PUBP zostal czlonek PPR 
i by!y partyzant AL z terenu woj. krakowskiego J6zef Mitas. W Jaworze 
organizacjq urz�du zaj&l si� absolwent CS MBP w Lodzi Jan Kurczyna. 
Do Jeleniej G6ry skierowany zosta! z grupq wsp6lpracownik6w absolwent 
CS MBP Marian St�pien. W Kamiennej G6rze zorganizowano PUBP pod 
koniec czerwca 1945 r. J ego komendantem mianowano by!ego partyzanta 
AL Wladyslawa Bylic�. Do Klodzka skierowano grup� funkcjonariuszy 
pod kierownictwem by!ego pracownika PUBP w Kielcach Michala Solin
skiego. Do Lubania m. in. zosta! przydzielony Feliks Solarski. Do Lw6wka 
udala si� grupa operacyjna pod kierownictwem czlonka PPR Ryszarda 
Rybickiego. W Srodzie Sl&skiej organizacj� PUBP powierzono m. in. 
Tadeuszowi Gregorczykowi i Marianowi Miklasowi. Kierownikiem PUBP 
w Swidnicy mianowano Leona Mroczkowskiego. Do Walbrzycha z grupq 
pracownik6w skierowano by!ego partyzanta AL Franciszka Tatar�. 
W Wolowie iunkcje kierownika PUBP powierzono absolwentowi CS MBP 
Edwardowi Kazmierkiewiczowi. Do Z,ibkowic skierowano m. in. J6zefa 
Zmud�. Kierownikiem PUBP w Zgorzelcu zostal absolwent CS MBP 
J6zef Wojciechowski. Organizacj� PUBP w Zlotoryi powierzono W!ady
slawowi Gramzie. 

Z chwilq przybycia na Dolny Slqsk kolejnych posilk6w z wojew6dztw 
centralnych nastqpi!o dalsze usprawnienie dzialania WUBP. Dokonano 
indywidualnego przydzialu wszystkich pracownik6w do poszczeg6lnych 
wydzial6w WUBP. Jako jeden z pierwszych utworzony zostal Wydzial I, 
w kt6rego sklad wchodzilo 8 sekcji specjalistycznych. Byl to w tym czasie 
jedyny operacyjny wydzial w WUBP, obejmuj&cy swym zakresem dzia
lania wszystkie zjawiska spoleczno-polityczne. Do jego kompetencji wcho
dzila zar6wno walka o wlasciwe zabezpieczenie obiekt6w gospodarczych, 
jak i zagwarantowanie bezpieczenstwa nasilajqcej si� akcji osadniczej, oraz 
sciganie przest�pc6w wojennych. Zakres pracy niekt6rych sekcji tego 

7 - Sob6tka ano 
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wydzialu pokrywal si<, z dzialalnosciq poszczeg6lnych ogniw Milicji Oby
watelskiej. Kierownikiem tego wydzialu zostal Wladyslaw Wqtorek. 

W stosunkowo niedlugim czasie powolano do zycia kolejne wydzialy 
WUBP. Wydzial II kierowany byl przez Jakuba G6rnego. Liczyl on okolo 
30 pracownik6w. Pod kierownictwem Jana Laskowskiego zorganizowana 
zostala sekcja, kt6ra w okresie p6zniejszym przeobrazi!a si<, w Wydzia! 
Personalny WUBP, kierowany przez 1Leonarda Opalko. Wydzial III -
gospodarczy - kierowany byl przez Jana Grelt,. Liczyl on w stadium 
poczqtkowym tylko 4 pracownik6w. Pracami Wydzialu IV kierowal Zy
gmunt Celmer. Wydzial ten zatrudnial poczqtkowo 14 os6b. Wydzial V 
powolany zostal do walki z bandytyzmem i mial w tym okresie 9 pracow
nik6w. Jego pracami kierowal Jan Trzaska. Ponadto powolano Wydzial 
Wit,zien i Oboz6w, liczqcy 30 pracownik6w. Pracami jego kierowal Michal 
Szumacher. Do najliczniejszych jednostek urzt,du w tym okresie zaliczyc 
nalezy Pluton Ochrony WUBP, liczqcy 72 funkcjonariuszy pod kierowni
ctwem .Aleksandra Zdzichowicza. Uzupelnieniem tej struktury bylo istnie
nie szeregu jednostek gospodarczych i administracyjnych. Og6!em pod 
koniec sierpnia 1945 r. WUBP mial 203 pracownik6w •. 

Podstawowq kadrt, pracownik6w WUBP stanowili przys!ani tutaj 
przez poszczeg6lne komitety partyjne i jednostki UB pracownicy UB, 
dzialacze spoleczni i partyjni. Stanowili oni kadr<a, wok61 kt6rej grupo
wali si<a pracownicy p6zniej zwerbowani. Naplyw nowych pracownik6w 
w powaznym stopniu rozszerza! zakres i mozliwosci dzialania WUBP. 
Trwajqca ciqgle rekrutacja nowych si! umoiliwia!a kierownictwu dokony
wanie potrzebnych reorganizacji i modyfikacji pracy aparatu. We wrze
sniu 1945 r. liczba pracownik6w WUBP wynosila 311 os6b, a w poszcze
g6lnych PUBP zatrudnionych bylo og6lem okolo 600 os6b. Liczby te 
jednak nie odzwierciedlajq w!asciwego wzrostu kadry pracownik6w apa
ratu bezpieczenstwa. Nie przedstawiajq bowiem ciqg!ych rotacji i zmian, 
jakie zachodzi!y w stanie osobowym WUBP w okresach mit,dzysprawo
zdawczych. Nalezy przy tym pami"tac o szybkiej rotacji kadr. Trudne 
warunki pracy bez nadziei . na zagwarantowanie znosnych warunk6w 
utrzymania zar6wno dla pracownika UB, jak i czlonk6w jego rodziny 
zniech<aca!y wielu. Wielu z tych, kt6rzy w pierwszym okresie zglosili sw6j 
akces do pracy w sluibie bezpieczenstwa, po pewnym czasie zrezygno
wa!o, niekt6rzy pract, t<a porzucili. Dokonywane systematycznie rekrutacje 
nie zawsze pokrywaly ubytki, wskutek czego stan osobowy WUBP r6sl 
stosunkowo wolno. Najwytrwalszymi okazali sit, ci, kt6rzy przybyli tutaj 
skierowani do pracy przez instancje partyjne i inne jednostki UB. 

·1 AKWMO we Wroclawiu, sygn. F-1/45, Lista placy za miesiqc czerwiec i sier
piet'l 1945 r. 



Slu:iba bezpiecze11stwa publicznego w 1945 r. 431 

Kazdorazowy wzrost pracownik6w WUBP pozwalal na dalszii organi
zacj� plac6wek terenowych. W lipcu 1945 r. zorganizowano dalsze pla
c6wki terenowe w Lubinie, G!ogowie, Kozuchowie, Zaganiu, i Zarach. 
Do G!ogowa z g:rupq operacyjnq skierowano absolwenta CS MBP, cz!onka 
PPR Kazimierza Szczepaniaka. Organizacjq PUBP w Lubinie zajq! si� 
Stefan Samczuk. W Zarach kierownikiem PUBP zosta! Wladys!aw Piegza, 
by!y pracownik WUBP w Krakowie. Do Zagania skierowano absolwenta 
CS MBP J6zefa Wolnickiego. PUBP w Kozuchowie zorganizowany zo
stal pod koniec lipca 1945 r. w wyniku przeniesienia grupy pracownik6w 
z PUBP w Zielonej G6rze, kt6ry zostal zreorganizowany w zwiiizku 
z przekazaniem tego powiatu do wojew6dztwa poznanskiego. Kierowni
kiem PUBP w Kozuchowie mianowano Edwarda Wozniaka. Plac6wka ta 
liczyla w tym okresie 62 osoby. W sierpniu 1945 r. powolano PUBP w 
Szprotawie pod kierownictwem absolwenta CS MBP Eugeniusza Grendec
kiego. 

W czerwcu 1945 r. utworzono we Wroclawiu Miejski Urziid Bezpie
czenstwa Publicznego (MUBP). Powsta! on w chwili podj�cia decyzji 
przeniesienia WUBP do Legnicy. J ego siedziba poc2qtkowo miescila si� przy 
ul. Kl�czkowskiej w gmachu wi�zienia nr 1. Plac6wka ta rozwija!a si� 
bardzo dynamicznie, juz bowiem w sierpniu 1945 r. liczy!a 163 pracow
nik6w. W listopadzie 1945 r., z chwil'l powrotu do Wroclawia WUBP, 
MUBP przekszta!cony zosta! w PUBP Wroc!aw. W zwiiizku z tym zmie
nil on r6wniez i swojii dotychczasowii siedzib�. przenosz,ic si� do budynku 
przy ul. Komuny Paryskiej. 

Warunki pracy WUBP we Wroc!awiu by!y pocziitkowo bardzo trudne. 
Brak stabilizacji gospodarczej uniemozliwial przekazanie wszystkich sil 
do walki ze wzrostem przest�pczosci i wrogim podziemiem. Wielu pra
cownik6w musia!o z koniecznosci nie tylko pelnic sluzb� wartowniczii, 
ale i zajmowac si� sprawami gospodarczymi. Nie mozna bowiem bylo 
myslec o intensywnych dzia!aniach nie zagwarantowawszy uprzednio bez
pieczenstwa wlasnym pracownikom. Zmuszeni oni byli do codziennych 
przenosin rzeczy osobistych do pracy i z powrotem. Wielu chciic uniknqc 
niepotrzebnych w�dr6wek pracowalo i spa!o w pokojach biurowych. Ma 
to swoje uzasadnienie i w tym, iz w pierwszym okresie dzialalnosci nie 
by!o uregulowanych godzin pracy. Trwala ona zazwyczaj ca!ii dob� w za
leznosci od sytuacji. Dzia!alnosc operacyjna rozwija!a si� bardzo powoli, 
wi�kszosc bowiem pracownik6w nie posiadala nalezytego przygotowania 
teoretycznego. Byli to w zasadzie ludzie mlodzi, kt6rzy poza ch�ciii walki 
nie dysponowali nawet najskromniejszym przygotowaniem do wykonywa
nia tak powaznych zadan. Znaczna cz�sc pracownik6w WUBP nie posia
da!a pe!nego przygotowania og6lnego nawet z zakresu szko!y podstawo
wej. Do nielicznych nalezeli ci, kt6rzy mogli si� wykazac srednim 
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wyksztalceniem. Z wyksztalceniem wyzszym w tym okresie byl prawdo
podobnie tylko jeden pracownik - kierownik Wydzialu II Jakub G6rny. 
W tym stamie rzeczy szczeg6lnie wysoko byla ceniona pomoc, jakiej udzie
lali organom bezpieczer\stwa radzieccy specjalisci. 

Chroniczny niedob6r kadr zmuszal kierownictwo do przyjmowania 
ludzi bez stosowania ostrzejszych kryteri6w. W wyniku tego - jak juz 
wspominalismy - w szeregach organ6w bezpieczer\stwa znalezli si� 
takze ludzie niegodni, zdemoralizowani, a nawet przest�pcy gospodarczy. 
Zdarzaly si� wi�c wypadki naduzycia wladzy i przekroczenia zakresu 
wlasnych obowiqzk6w. Z tych tez powod6w zostali z szereg6w sluzby 
bezpieczer\stwa m. in. usuni�ci kierownicy PUBP z Olawy i Namyslowa. 

Na podstawie rozkazu z 20 XI 1945 r. (nr 75) ministra bezpieczer\stwa 
publicznego przeprowadzono we wszystkich plac6wkach UB na terenie 
calego wojew6dztwa kampani� weryfikacyjnq. Mia!a ona na celu usuni�
cie z nich element6w zdemoralizowanych i politycznie niepewnych. Re
zuitatem tej akcji by!o oczyszczenie szereg6w UB z Judzi do tej pracy nie 
nadajqcych si�, a tym samym zaostrzenie czujnosci kierownictwa w za
kresie doboru kadr. Oczyszczenie szereg6w dopomoglo dokonaniu si� kon
solidacji wewn�trznej organ6w bezpieczer\stwa, stworzylo korzystniejSZ'! 
sytuacj� do wzmozenia pracy politycznej wsr6d pracownik6w aparatu. 
Wynikiem nasilenia pracy politycznej bylo powolanie w wielu terenowych 
jednostkach UB organizacji partyjnych. W WUBP kom6rka PPR powola
na zostala do zycia juz 4 VII 1945 r. Poczqtkowo liczy!a ona 20 cz!onk6w. 
Na pierwszym zebraniu wybrano I sekretarzem PPR przy WUBP tow. 
W!adys!awa Kocika. Od pierwszej chwili swojego powstania wsp61praco
wala ona scisle z kierownictwem WUBP w rozwiqzywaniu istotnych dla 
pracy aparatu bezpieczer\stwa problem6w. M. in. zobowiqzano Wydzial 
Personalny WUBP do szybkiego uregulowania spraw osobowych, a przede 
wiszystkim do uzyskania w MBP zatwierdzenia wszystkich dotychczas 

pracujqcych os6b. Wydzial Kwaterunkowy zosta! zobowiqzany do lepszego 
przygotowania i zabezpieczenia mieszkar\ dla pracownik6w aparatu. 

Specyfika warunk6w Dolnego Slqska od pierwszej chwili rzutowa!a 
na dzia!alnosi: organ6w bezpieczer\stwa. Wielosi: zagadnier\, jakie nalezalo 
rozwiqzai:, zmusza!a kieroWlnictwo do wydzielania ze swego grona szeregu 
os6b z przeznaczeniem ich do pracy nieoperacyjnej. Zwyk!y dzier\ pracy 
trwa! bardzo d!ugo, bo od godz. 8 do 23, lub nawet dluzej, zaleznie od 
okolicznosci. Nie by!o w tym czasie dni wolnych od pracy. Jedynq realm1 
zdobyczq socjalnq by!a dwugodzinna przerwa obiadowa. Brakowalo w tym 
okresie bardzo wielu rzeczy, gl6wnie ciep!ej odziezy i broni. Tylko nie
liczni posiadali w!asnq bror\, z kt6r'! przyjechali na Dolny Slqsk. Pozo
stali zdobywali i'l w walce. W szczeg6lnie trudnej sytuacji znalaz!y si� 
niekt6re jednostki terenowe. Brak sprz�tu nie zwalnial ich od organizowa-
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nia operacji. Niejednokrotnie pracownicy UB przez wiele godzin mokli 
i marzli na deszczu i sniegu podczas organizowanych akcji. Brak dostate
cznej ilosci odziezy pogarszal stan ich zdrowia. Odpowiedzialna i trudna 
sluzba przy jednoczesnym zlym zabezpieczeniu materialnym - to podsta
wowe niedomagania rzutujqce na prac<; urz<;du w tym okresie. Wi<;kszosc 
pracownik6w UB otrzymala swoje pierwsze pobory dopiero we wrzesniu 
1945 r. W tej sytuacji jedynym sposobem zagwarantowania im wyzywie
nia bylo zorganizowanie w!asnej stol6wki. W pierwszym okresie stol6wki 
przygotowywaly posilki z zapas6w pozostawionych przez wycofujqce si� 
oddzialy. W okresie p6zniejszym w artykuly spozywcze zaopatrywaiy si<; 
one we wlasnych gospodarstwach rolnych. 

W listopadzie 1945 r. WUBP zostaje decyzjq wladz przeniesiony z Le
gnicy z powrotem da Wroclawia. Siedziba jego miescila si� przy ul. Kra
szewskiego, skqd w grudniu 1945 r. zostala przeniesiona na ul. Podwale. 
W zwiqzku z szybko post�pujqq akcjq osadniczq obok ludzi przybylych 
na Dolny Slqsk z zamiarem uczciwej pracy naplywali tu r6wniez osobnicy 
zdemoralizowani wojnq, ca w znacznym stopniu wplyn�lo na warunki 
bezpieczer\stwa. Uruchomienie przemyslu, jego odbudowa i rozbudowa 
wymagaly ad aparatu bezpieczer\stwa zwi�kszonego wysi!ku, lepszej orga
nizacji dzia!ania. Aby m6c tym wszystkim zadaniom podolac, organa bez
pieczer\stwa zmuszone byly dokonac szeregu zmian organizacyjnych. Na 
r<;k� tym przemianom szedl r6wniez rozkaz ministra bezpieczer\stwa pu
blicznego z 27 XI 1945 r. (nr 27), w mysl kt6rego nalezalo• dokonac zmian 
strukturalnych WUBP. Zmianie ulegly tez dotychczasowe metody i formy 
pracy aparatu bezpieczer\stwa. Byla ona ad tej chwili prowadzona pod 
kqtem aktualnych potrzeb politycznych. 

BILDUNG DER SICHERHEITSORGANE IN NIEDERSCHLESIEN 

Zum Schutz der Volksmacht wurde am 21. Juli 1944 das Ressort für öffentliche 

Sicherheit gebildet. Im April 1945 wurde eine Operationsgruppe des Amtes für 
Offentliche Sicherheit (UB) für Niederschlesien berufen. Zum Kommandanten wurde 

der ehemalige Kommandant der Volksarmee (AL) für den Bezirk Miech6w, Major 
Stanislaw Imiolek-Sliwa, ernannt. 

Die Operationsgruppe ist in der zweiten Hälfte Aprils 1945 in Niederschlesien 
angelangt. Da die Kämpfe in Wroclaw noch andauerten, hat sich die Gruppe 
vorerst in K&ty Wroclawskie aufgehalten. Von da aus wurden die Kreisämter für 

Öffentliche Sicherheit für die schon befreiten Kreise organisiert. 

Nach Beendigung der Kriegshandlungen (Mai 1945) wurde das inzwischen for
mierte Bezirksamt f. Öffentliche Sicherheit nach Wroclaw verlegt. Im Mai und Juni 
1945 wurde das Amt durch weitere Operationsgruppen verstärkt, die durch die 

Parteiinstanzen aus anderen Bezirken des Landes nach Niederschlesien geleitet 
wurden. Dadurch konnte die Organii,ierung der Kreisämter abgeschlossen werden, 
und die Sicherheitsorgane konnten 1ihre eigentlichen Aufgaben, den Kampf gegen 
den politischen Feind und die bewaffnete Untergrundbewegung aufnehmen. 
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HELENA PRZYTOCKA 

Z PIERWSZYCH LAT KLODZKA W POLSCE LUDOWEJ 

Celem artykulu jest zgromadzenie i usystematyzowanie podstawowych 

informacji dotycziicych wyzwolenia Klodzka, obj�cia wladzy przez ad

ministracj� polskii, procesu zasiedlenia miasta elementem polskim i wy

siedlenia ludnosci niemieckiej. W dotychczasowej li_teraturze historycznej 

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

niejszej brak. Artykul oparty jest przede wszystkim na zr6dlach archi

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

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

Wojew6dzkiego Wroclawskiego - Wydzial6w Administracyjno-Prawnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jednego strzalu, wycofujiic si� pospiesznie da Czech. 

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

zostalo wyzwolone bez walki. Nazajutrz wkroczyly da niego oddzialy 

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

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

wywiezieni tu na roboty przymusowe 1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nap!ywu polskich osadnikciw usuwano z zajmowanych stanowisk. Wobec 

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

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

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

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

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

Ur2qd Mieszkaniowy, Komunalna Kasa Oszcz�dnosci, Zawodowa Miejska 

Straz Pozarna, Szpital Miejski i Miejskie Zaklady Uzytecznosci Pub

licznej. 

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

miasta. Dotyczylo to zwlaszcza usuwania napis6w i emblemat6w nierniec

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

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

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

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

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

dzko. Ta ostatnia forma pozostala do dzis '"· 

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

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

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

budynki mieszkalne i przedsi�biorstwa uzytecznosci publicznej nie byly 

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

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

prowadzili inwentaryzacj� wspomnianych obiekt6w oraz zapoznawali si� 

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

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

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

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

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

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

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

nicy. 

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

niebezpieczna i wymagala odpowiedniej postawy moralnej. Nie kazdy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i niemieckiej. 

Organem bardzo pomocnym w zabezpieczaniu mienia miejskiego i D" 

chronie obiekt6w przemyslowych byla Miejska Straz Przemyslowa, kt6rq 

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

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

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

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

wca wkroczyly do Klodzka oddzialy Wojska Polskiego. Byly to oddzialy 

dywizji przeniesionej z Czechoslowacji celem ochrony granicy i udzie

lenia ludnosci pomocy w pracach rolnych. Polska Komenda Wojenna mie

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

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

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

rz,idu Miejskiego w pracach nad repolonizacjq miasta "· 

R6wnoczesnie z przejmowaniem obiekt6w i przedsiGbiorstw przydzie

lano pomieszczenia dla polskich biur i urzGd6w oraz mieszkania dla na

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

Mieszkaniowego, a p6zniej UrzGdU Mieszkaniowego przy Zarz,idzie Miej

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

braku wykwalifikowanych pracownik6w oraz podstaw prawno-admini

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

Od chwili przejGcia miasta sytuacja mieszkaniowa przedstawiala siG ka

tastrofalnie. Z powodu przeludnienia Klodzka uchodzcami niemieckimi 

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

skiego bylo uporz:idkowanie i oczyszczenie miasta. Tworzono druzyny 

robocze z obywateli niemieckich na zasadzie szarwarku. Liczyly one po 

50 os6b ''· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wanej akcji wysiedlenia Niemc6w byl stah1 przeszkodq w przeprowadzeniu 

zorganizowanej akcji osiedlenczej 23• 

Ludnosc Klodzka w pierwszych miesiqcach po wyzwoleniu szacowano 

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

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

kroczyl poziom przedwojenny, kt6ry wynosil 23 149 mieszkanc6w. Ilu

struje to tab. 1. 

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

Miesi�c• 
Liczba mieszkaI1.c6w 

og61em Niemcy Polacy 

Pa:Zdziernik 26 901 21846 5 055 

Listopad 27 591 21 377 6 214 

Grudzieil 28192 21341 6 851 

• Stan na koniec miesiqca. 

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

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

tlinie Klodtkiej wii,kszej liczby ludnosci niemieckiej oraz z naplywem 

ludnosci polskiej. Brak ewidencji ludnosci niemieckiej nie po

zwala! na podanie dokladnych danych. Stan ludnosci miejscowej 

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

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

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

i zameldowanych Polak6w. Niezameldowanie ,sii, calego szeregu pra

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

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

leniu polskiego osadnictwa. Zarzqd Miejski zajmujqcy sii, poczqtkowo 

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

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

800 os6b "· 

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

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

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

Oddzial Powiatowy PUR. Nabierala ona odtqd coraz bardziej charakteru 

zorganizowanego i planowego. Wyrazem tego byly pr6by ustalenia orien

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

g6w administracyjnych na czele z administratorami, kt6rzy mieli prze

prowadzic dokladny spis wszelkich obiekt6w o charakterze przemyslo

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

czebny mieszkanc6w. Mozliwosci osadnicze w miescie w drugiej polowie 

1945 r. ukazuje tab. 2 25• 

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

Miesi ijC • 

rnik 
Sierpien 
Pa:Zdzie 
Listopad 
Grudzie "

warsztnt6w 
rzemie.Slni-

czych 

188 

1 
190 

130 

1 135 

* Stan na koniec miesiqca. 

1 

Liczba wolnyc h 

1 1 

przedsiE:biorstw przedsiE:biorstw mieszkat1. 
przemyslowych handlowych 

20 146 

1 

brak 
47 98 " 

26 87 " 

34 38 " 

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

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

i przemyslowe. Natomiast nie bylo wolnych mieszkan. Wobec niemoznosci 

usuni�cia od razu ludnosci niemieckiej i koniecznosci osadzenia Polak6w 

wsr6d Niemc6w miasto bylo stosunkowo slabo zaludnione elementem 

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

szkan. Przy sciesnieniu Niemc6w mozna bylo pomiescic okolo 5000 Pola

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

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

rzemieslnik6w bylo 779, robotnik6w 226, pracownik6w umyslowych -

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

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

darstwa "· 

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

26 AP Wroclaw, PUR, 1409, Protok6J: konferencji pfzedstawicieli urz<:;dOw 
w sprawie osadnictwa miejskiego w dniu 15 IX 1945 r.j tamie, UWW/IX/59, s. 3, 
Wykaz osiedlellczy doiyczqcy osiedlonej IudnoSci wg rodzaju zaj�cia w powiecie 
klodzkim, wg stanu na dziel1. 30 XII 1945 r.; tamie, UWW/IX/59, s. 8, Wykaz 
osiedlel1.czy dotyczqcy gospodarstw rolnych na dziell 30 XII 1945 r. 
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Aby t,: sytuacj,: rozladowac, koniecznosci'l sta!o si,: wysiedlenie lud
nosci niemieckiej. Za radykalnym rozwiqzaniem problemu niemieckiego 

przemawia!a r6wniez wzmagajqca si,: dzialalnosc dywersyjna podziemia 

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

sabotazu gospodarczego - na 14 tygodni unieruchomi! jeden z trzech 

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

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

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

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

Na pocz11tku tego miesiqca sytuacja ludnosciowa w powiecie i miescie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wagony przeznaczone na pomieszczenia sanitarne oraz jeden na magazyn 

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

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

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

pociqgami sanitarnymi. 

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

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

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

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

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

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

w pierwszcj polowie 1946 r. 

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

Luty 99 16 000 

Marzec 99 10 000 

Kwiecieil 99 3 500 

Maj 92 3 500 

Czerwiec 103 3 577 

• Stan na koniec miesiqca. 

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

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

Tab. 4. Przebieg wysicdlania ludnoSci niemieckiej 

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

Miesi&c 

Luty 

Marzec 
Kwieciel'l. 

Maj 

Czerwiec Razem 

1 Liczba I 
Liczba wysiedlonych os6b 

transport6w z powiatu I z Klodzka 

4 627 738 

33 53 379 13 000 

8 833 7 177 

635 

42 67 474 20 915 

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

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

na punkt zborczy w Walbrzychu. W pazdzierniku w dw6ch transportach 

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

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

Polak6w i 241 Niemc6w. Po zakonczeniu akcji wysiedlenczej Polacy sta

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

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

stniejsze. Poprawil sie stan bezpieczenstwa na Ziemiach Odzyskanych, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . · 
I

Liczba osiedlonych Polak6w 
M1es1qc repatrianci I przesiedlell.cy 

rodzin I os6b I rodzin I os6b 

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

Razem 3 287 1 10 064 1056 3 663 

• Stan na koniec miesi�ca. 

1 
Razem liczba 

rodzin os6b 

55 203 
50 '86 
71 231 

1 475 4 300 
2 349 7 704 

343 1 093 

4 343 1 13 717 

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

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

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

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

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

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

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

Tab. 6. Osadnictwo rolne w gminie miejskiej Ktodzka 

na przelomie 1947/48 r. 

WielkoSC gospodarstw 

1 
Liczba / Obszar w ha 

do 2 ha 15 23 
2-10 ha 120 843 

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

Razem 153 1608 

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

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

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

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

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

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

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

Rodzaj zakcia 1 Llczba zatrud-1 
monych % 

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

Pracownicy umyslowi 3 234 31,5 

R6Zne zawody 2 535 24,6 

Rolnicy 603 5,8 

Razem 10 276 100,0 

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

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

Klodzko bylo typowym przykladem mozaiki ludnosciowej na Ziemiach 

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

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

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

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

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

niej reprezentowani byli repatrianci zza Bugu i przesiedlency z Polski 

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

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

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

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

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

Grupa ludnoSci Liczba os6b % 

Repatrianci 9 862 48,6 

Reemigranci 392 1,5 

Przesiedleilcy 8 238 40,1 

Urodzeni po wojnie w Klodzku 1 548 7,5 

Autochtoni 140 0,7 

Niemcy 241 1,1 

Czesi 45 0,2 

Inni 56 0,3 

Razem 20 522 100,0 

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

wlasciwosciami mowy, sposobem zycia, zwyczajami, tradycj11 historycznlj 

oraz doswiadczeniami wyniesionymi z ostatniej wojny i stosunkiem do 

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

sprzyjaly pocz11tkowo harmonijnemu wsp6Hyciu ludnosci. Bylo ono tym 

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

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

cie reformy rolnej i nacjonalizacji przemyslu, odbudowy gospodarki 

polskiej z ogromnych zniszczen wojennych. Osadnicy odczuwali niedosta

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

Przed wysiedleniem Niemc6w osadnicy polscy nie czuli si� calkiem 

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

miach zachodnich w latach 1939-1958 (Problemy rozwoju gospodarczego i demo
graficznego ... , s. 107). 



454 Helena Przytocka 

bezpieczni w Klodzku. · N�kaly ich nastroje niepewnosci eo do ostatecz

nego losu Ziem Odzyskanych. Czynnikiem przyspieszajqcym adaptacj� 

ich byla przede wszystkim og6lna stabilizacja polityczna i gospodarcza, 

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

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

wym i wyborach do Sejmu Ustawodawczego umozliwilo wladzy ludowej 

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

nosci w jedno polskie spoleczenstwo, zwiqzania tej ludnosci z Ziemiami 

Odzyskanymi i scislego zespolenia tych ziem z resztq Polski 35
. 

DIE ERSTEN TAGE IM BEFREITEN KLODZKO 

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

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

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

Verwaltung zu bewältigen hatte. Auf diesem Hintergrund wird die Entwicklung 

der Besiedlung, die Gründung politischer und gesellschaftlicher Organisationen, vor 

allem aber die gewaltige Arbeit und Anstrengung der neuen Bewohner dieses 

Gebietes beim Wiederaufbau der Betriebe und der Normalisierung der Lebens

bedingungen geschildert. 

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

1945-30 VI 1946, Wroclaw 1946, s. 37. 
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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-
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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. 
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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. 
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BOLESLA W POTYRALA 

KSZTALTOWANIE SIF; KADRY NAUCZYCIELSKIEJ 
LICEOW OGOLNOKSZTALC,\CYCH NA DOLNYM SL,\SKU 

Zmiana granic panstwa polskiego w 1945 r. z;apocz11tkowa!a silny ruch 
migracyjny ludnosci. Wywolala go bezposrednio okreslona sytuacja poli
tyczna. Wsp61dzialaly przy tym r6zne czynniki i motywy, m. in. i czyn
nik ekonomiczny, sprowadzajqcy si� do dqinosci do zapewnienia sobie 
jak najlepszych warunköw bytu. Ziemie zachodnie i p61nocne pomimo 
znacznych zniszczen wojennych stwarzaly duze moiliwosci zatrudnienia 
zar6wno w iniastach, jak i na wsi. Podj�ta przez wladz� ludow11 akcja 
zasiedlania i zagospodarowania tych ziem byla przedsi�wzi�ciem gigan
tycznym. Dwa byly zasadnicze zr6dla, z kt6rych czerpala akcja osadnicza. 
Pierwsze z nich tworzyla ludnosc polska repatriowana z bylych wschod
nich ziem buriuazyjnego panstwa polskiego, drugie zas ludnosc przesie
dlencza z wojew6dztw centralriych, gdzie mimo duiych strat wojennych 
i przeprowadzonej reformy rolnej problem przeludnienia istnial nadal 
w calej ostrosci. Na ziemie zachodnie i p61nocne r6wniei przybywali re
emigranci. W reszcie na odzyskanych terenach zachowa! si� pewien odse
tek ludnosci autochtonicznej. 

Repatriant6w z Malopolski Wschodniej i Wolynia zgodnie z ustalonym 
planem kierowano w zwartych grupach na teren Dolnego Slqska. W sto
sunku do przesiedle11c6w nie udalo si� zachowac w pelni zasady planowo
sci. Przeludnione wojew6dztwa poludniowe i centralne (kieleckie, kra
kowskie, rzeszowskie i !6dzkie), jak r6wniei sama Warszawa wysylaly 
znaczne ilosci osadniköw do wszystkich region6w ziem zachodnich i p61-
nocnych, z preferencjq Dolnego Slqska 1. 1 I 194'7 r. na Dolnym Sl11sku 
mieszkalo jui 1 384 000 os6b hidnosci polskiej, z czego na autochton6w 
i reemigrant6w 51,87°/o oraz na przesiedleli.c6w 47,62°/o 2• W latach nast�
pnych proporcje te ulegly zmianie. Przewa,g� wsr6d innych grup ludnos-

1 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy, Poznaii. 1966, s. 184. 
2 M. 01 e c h n o w i c z, Akcja zatudniania ziem zachodnich (Przeglc:1d Zachodni, 

1947, nr 3, s. 218). 
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ciowych, kt6re zlozyly si� na now11 spolecznosi: Dolnego Sl11ska, osi11gn�li 
przesiedlency. Rok 1948 zamkn,11 w zasadzie na Dolnym Sl11sku okres 
wielkich ruch6w ludnosciowych. Akcja wysiedlania ludnosci niemieckiej 
oraz repatriacja Polak6w zza Bugu zostaly zakonczone. Z Polski central
nej naplywaly r6wniez ostatnie fale osadnik6w. Nast11pilo uksztaltowanie 
si� struktury demograficznej ludnosci Dolnego Sl11ska, kt6re w nast�pnych 
latach uleglo niewielkim tylko zmianom. Przemawiaj11c na II Zjezdzie 
Przemyslowym Ziem Odzyskanych w 1948 r. Wladyslaw Gomulka stwier
dzal: Ziemie Odzyskane w swiadomosci wszystkich Polak6w zrosly si� 
z Polsk11 tak gl�boko i nierozerwalnie, jak gdyby nigdy w swej historii 
nie byly od niej oderwane. Nar6d polski wlozyl w te ziemie tyle pracy 
i energii, zapalu i poswi�cenia dla przywr6cenia ich polskosci, ze dzisiaj 
nawet ci, kt6rzy dla swoich cel6w politycznych chcieliby ponownie oddac 
je pod zab6r niemiecki, nie wierz11 w mozliwosi: urzeczywistnienia takich 
zamiar6w. Pi�c milion6w Polak6w zamieszkalych na Ziemiach Odzyska
nych z calym narodem polskim stworzylo nieodwracalny juz fakt histo
ryczny" 3

• 

Przemiany polityczno-spoleczne w Polsee po wyzwoleniu na jedno 
z czolowych miejsc wysun�ly problem rozbudowy oswiaty wszystkich 
szczebli i kierunk6w. W nowej sytuacji doniosle zadania stan�ly przed 
szkolnictwem srednim i wyzszym. Rozbudowany system oswiaty mial 
przygotowai: kadry wykwalifikawane konieczne dla adbudowuj11cego si� 
ze zniszczen wojny i okupacji kraju oraz da budowy sil wytw6rczych 
przyszlego spo!eczeristwa socjalistycznega. Wi11z11cy si� z realizacj11 tych 
zadan szybki rozw6j szkolnictwa spowadawal wielkie zapatrzebawanie 
na kadr� nauczycielsk11. 

Brak adpawiednich pamieszczen, sprz�tu, podr�cznik6w b11dz pomocy 
naukawych hamuje, ale nie uniemazliwia arganizacji pracesu nauczania 
i wychawania, natamiast brak nauczycieli staje si� dla razwaju szkalni
ctwa prawdziw11 katastraf11. Straty kadry pedagagicznej spawadawane 
wajn11 i akupacj11 byly bardw pawazne. Wytwarzyly si� ane w wyniku 
dzialania dw6ch czynnik6w. Jednym z nich byla fizyczne wyniszczanie 
naradu palskiega przez okupanta, a drugim - zahamawanie pracesu 
kszta!cenia nawych nauczycieli. Obak tega wielu daswiadczany,ch nauczy
cieli nie majqc w czasie okupacji moZliwoSci p:rowadzenia nauczania prze

szla da innych zawad6w. Na skutek dzialan wajennych i wyniszczaj11cega 
terraru akupanta stracila zycie akala 6 min abywateli palskich, wsröd 
nich m. in. panad 6000 naukawc6w, profesaröw i nauczycieli •. Grupa 
acalalych z akresu akupacji nauczycieli n_ie magla w pelni pakryi: wzra-

3 W. Gomulka, W walce o demokrocj� Ludowq, t. II, Warszawa 1967, s. 117. 
4 A. Ch a c k i e w·i c z, Kadry kwalifikowane, Warszawa 1960, s. 27. 
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staj,icego zapotrzebowania. Trudnosci kadrowe szczeg6lnie jaskrawo wy
st,ipi!y na ziemiach zachodnich i p6lnocnych. 

W sierpniu 1945 r. Ministerstwo Oswiaty powolalo tzw. Biuro Ziem 
Odzyskanych, kt6rego zadaniem bylo badanie i ustalanie potrzeb oswia
towych na tych ziemiach. Biuro przygotowywalo wnioski oraz koordyno
walo w ramach Ministerstwa Oswiaty prace prowadzone w zwi,izku 

. z organizacj,i szkolnictwa, oswiaty, administracji szkolnej oraz obsad,i 
personaln,i szk61 na Ziemiach Odzyskanych. Wiele miejsca w pracy tego 
Biura zajmowaly sprawy kadrowe. Wraz z rozwojem akcji osiedler\.czej 
na Dolny S!,isk naplywali nauczyciele wszystkich szczebli i typ6w szk61. 
Otwieraj,ic I Zjazd Inspektor6w Szkolnych we Wroclawiu 5 X 1945 r. 
kurator okr�gu szkolnego stwierdzal: ,,Powracamy na ziemi� sl,isk,i 
wtedy, gdy nar6d polski nie ma nadmiaru si!, gdy akcja osiedler\.cza nie 
moze liczyc na dostateczne srodki materialne, na planowe, spokojne rea
lizowanie poczynar\. o wielkich rozmiarach i jakze wielkiego znaczenia 
historycznego. Niech otuch'! i bodzcem b�dzie dla nas przeswiadczenie, 
ze tylko ad nas zalezy zwi,izanie tej ziemi na zawsze z Polsk,i. R6zne 
przyczyny sprowadzily nas tutaj. Przybywaj,i nauczyciele ze Wschodu, 
ze srodkowej Polski, cz�sciowo z s,isiednich wojew6dztw. Musimy si� 
poznac, zzyc, przez prac� wytworzyc typ pracownika oswiatowego na 
S!,isku" 5• 

1 X 1945 r. w g1mnazjach i liceach og6lnoksztalc,icych na Dolnym 
Sl,isku pracowalo 127 pelno zatrudnionych nauczycieli •. W sprawozdaniu 
da Ministerstwa Oswiaty z pazdziernika 1945 r. kurator donosi!, ze wako
walo jeszcze 58 etat6w nauczycielskich. Da 15 I 1946 r. liczba nauczycieli 
wzrosla juz da 288 7• W r6zny spos6b i r6znymi drogami trafiali polscy 
nauczyciele na teren Dolnego Sl,iska. W publikacji bilansuj,icej dorobek 
ziemi strzelir\.skiej w powojennym dziesi�cioleciu czytamy: ,,W 1945 roku 
nauczycieli bylo malo. Zygmunt Bielawski, i,auczyciel, po prostu zbieral 
nauczycieli w doslownym tego slowa znaczeniu. Bywalo, wychodzil na 
stacj� kolejow,i, gdy tutaj zatrzymywaly si� poci,igi z osadnikami, i spo
sr6d nich wyszukiwal nauczycieli, proponuj,ic im prac� w strzelir\.skim 
powiecie" 8• W innej zas publikacji: ,,Jeszcze nie wygasly calkowicie 
ogniska wojenne, a juz z centralnej Polski i spoza Bugu przybyl da 
miasta i powiatu jeleniog6rskiego - nauczyciel, kt6ry rozpocz,il organi
zacj� szkolnictwa polskiego ad podstaw. Praca byla nad wyraz ci�zka. 
Nalezalo szkol� organizowac, zbierac dzieci i mlodziez, przy braku najele-

5 „Dz. Urz. KOS \'Vroclaw", 194.5, nr 1, s. 32. 
11 Sprawozdanie Kuratora O. S. Wroclawskiego za rok szkolny 1945/46, Archi

wum KOS Wroclaw. 
7 Tamie. 
8 X lat Ziemi Strzeliftskiej, Strzelin 1950, s. 80. 
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mentarniejszych pomocy naukowych i sprz�tu. Brak bylo program6w 
i podr�cznik6w. To wszystko nauczyciel musial zdobywac wlasnym prze
myslem. Dobra wola i wysilek tych bezimiennych bohater6w stworzyly 
ramy dla rozwoju szkolnictwa na terenie miasta i powiatu" •. 

Kadra nauczycielska srednich szk61 og6lnokszta!c119ych na Dolnym 
Sl11sku ksztaltowala si� w wyniku proces6w migracyjnych. St11d tez miala 
podobnq struktur� pochodzenia terytorialnego jak i inne zawodowe grupy 
nowej spolecznosci dolnosl11skiej. Na podstawie przeprowadzonego bada
nia podari o prac�, kt6re skladali osiedlaj11cy si� na Dolnym S!11sku nau
czyciele 10, zdolano usta!ic, ze 1 X 1945 r. na og6ln11 liczb� 127 nauczycieli 
gimnazj6w i lice6w og6lnoksztalc11cych 34 bylo repatriantami, 24 prze
siedlericami z woj. poznariskiego, 16 przesiedlericami z woj. warszawskiego 
i Warszawy, 15 przesiedlericami z woj. kieleckiego, 13 przesiedlericami 
z woj. rzeszowskiego, 11 przesiedlericami z woj. krakowskiego, 7 przesie
dlericami z woj. !6dzkiego, odnosnie do 7 nie ustalono pochodzenia. 

Z powyzszych liczb wynika, ze prac� pionierskq w srednim szkolni
ctwie og6lnokszta!c11cym na Dolnym S!11sku podj�li przede wszystkim 
nauczyciele rekrutujqcy si� z akcji przesiedlericzej. 1 X 1945 r. stanowili 
oni 700/o og6lu zatrudnionych. W okresie od korica pazdziernika 1945 r. 
do 15 I 1946 r. do pracy przyj�to 193 nowych nauczycieli. R6wnolegle
z tym w wymienionym okresie z zajmowanych stanowisk odeszlo 32 
nauczycieli {byli oni uj�ci w statystyce na dzieri 1 X 1945). Wsr6d nowo, 
przyj�tych do pracy przewazali nauczyciele, kt6rzy rekrutowali si� z akcji 
repatriacyjnej. Bylo ich 117, czyli 60•/o w stosunku da og6lu nowo za
trudnionych. W ci11gu 1946 r. grupa nauczycieli repatriant6w powi�kszyla 
si� o dalszych 76 os6b 11• 

Zasadniczy proces ksztal:towania si� kadry nauczycielskiej gimnazj6w 
i lice6w og6lnokszta!c11cych na Dolnym Sl11sku przypada na lata 1945-
1948. W jej tworzeniu udzial wzi�ly dwie podstawowe z uwagi na po
chodzenie terytorialne grupy nauczycieli. W pierwszej fazie tego procesu 
na formowanie si� kadry pedagogicznej zlozyli si� przede wszystkim 
nauczyciele przesiedlericy. Na przelomie 1945/46 r. w miar� post<;powania 
repatriacji wzrastal odsetek nauczycieli repatriant6w. R6wnolegle z akcj4 
przesiedlericz11 i repatriacyjnq do kraju powraca!i nauczyciele z oboz6w 
niemieckich, z kt6rych wielu osiedlilo si� na Dolnym SI11sku i podj�lo· 
prac� w srednich szkolach og6lnoksztalc11cych. Wreszcie na przelomie-
1946/47 na teren Dolnego Sl11ska przybyla kolejna grupa nauczycieli re
patriant6w z ziem wschodnich. Nalezy przy tym podkreslic, ze organi-

• ,,Slijsk", R. III, 1948 s. 20. 
10 Podania o prac� nauczycieli w KOS Wroclaw, Archiwum KOS Wroclaw 

(obliczenia autora). 
11 TamZe. 
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zujqca si� na Dolnym Siqsku polska srednia szkola w kwestii kadrowej 
nie mogla szukai: chociazby czi,sciowego rozwi'!zania wsr6d ludnosci auto
chtonicznej. 

Zasiedlanie Dolnego Sl'!ska przez ludnosi: polskq nast�powalo poczqt-· 
kowo od p61nocy (powiaty: milicki, g6rowski, olesnicki, sycowski, trzeb
nicki i lubinski). Natomiast ludnosi: niemiecka oczekujqca na wysiedlenie 
skupila si" gl6wnie w poludniowej i poludniowo-zachodniej cz"sci wo
jew6dztwa. Pomimo ze ludnosc polska opanowywala Dolny Siqsk od 
p61nocy, nie tarn jednak nastqpila stabilizacja ludnosciowa. Ludnosc pol
ska zacz"la szybko przenosii: si� do poludniowych i poludniowo-zachod
nich powiat6w Dolnego Slqska. Gl6wnq przyczyn'! tego byl fakt, ze polu
dniowe okr"gi wojew6dztwa byly w o wiele mniejszym stopniu zniszczone
niz powiaty p61nocne i p61nocno-·zachodnie. Znalazlo to r6wniez sw6j 
wyraz w terytorialnym rozmieszczeniu nauczycieli lice6w og6lnoksztalcq
cych. Znaczny odsetek nauczycieli przesiedlenc6w, kt6rzy poczqtkowo, 
przybyli do powiat6w p61nocnych, skupil si" nast"pnie w poludniowych 
i poludniowo-zachodnich okr"gach wojew6dztwa. W tych okr"gach zna
lazlo si" blisko 650/o og6lu nauczycieli tej grupy. Natomiast nauczyciele
repatrianci, kt6rzy na Dolny Slqsk przybyli !roch� p6zniej, obsadzili licea 
og6lnoksztalc'!ce znajdujqce si" w p61nocnych i p61nocno-zachodnich po
wiatach woj. wroclawskiego. W 1948 r. blisko 800/o og61u nauczycieli 
repatriant6w pracowalo w liceach na tych terenach. 

Wsr6d spoleczenstwa Dolnego Siqska w· latach 1945-1948 przebiegaly 
dwa charakterystyczne procesy. Z jednej strony odbywalo si" intensywne,. 
przystosowywanie do nowych zmienionych warunk6w zycia, z drugiej 
zas strony uwidacznialy si" nastroje tymczasowosci. ,,W poczqtkowym 
okresie spolecznosc polska na ziemiach zachodnich byla w wysokim 
stopniu zdezorientowana i nie dziw, iz ludzie malej wiary poddawali sitc 
tzw. nastrojom tymczasowosci. »Siedzieli na walizkach« cz"sto nie da-. 
strzegajqc tego, iz uporczywa dzialalnosc organizatorska panstwa ludowe
go i pelna wyrzeczen praca coraz liczniejszych rzesz aktywist6w spole
cznych zaczyna stopniowo wprowadzac lad i porzljdek, normowai: stosun
ki wzajemne mi�dzy ludzmi, nadawal': sens indywidualny i spoleczny ich 
rozproszonym przedtem poczynaniom" •2. N astroje tymczasowosci udzie
lily si� r6wniez pewnej cz"sci nauczycieli, eo doprowadzilo z kolei do
wzmozonego ich ruchu. W latach szkolnych 1946/47 i 1947/48 dolnoslq
skie licea og6lnoksztalc'lce opusci!o odpowiednio: 67 i 84 nauczycieli "· 
Wielu sposr6d nich czynilo to bez uzyskania uprzedniej zgody wladz 
kuratoryjnych. W tej sytuacji Ministerstwo Oswiaty 19 III 1947 r. wydalo. 

12 Ziemie zachodnie w granicach Macierzy, Poznari 1966, s. 35. 
13 Podania o prac� nauczycieli w KOS Wroclaw za lata 1945--1948, Archiwum._ 

KOS Wroclaw (obliczenia autora). 
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specjalny okölnik, ktöry przypomina!: ,,Aby polozyc kres samowolnemu 
przesiedlaniu si<:- i odchodzeniu nauczycieli, Ministerstwo Oswiaty przy
pomina, ze przenoszenie si� nauczycieli winno odbywac si� zgodnie z prze
pisami pragmatyki nauczycielskiej. Niedopuszczalne jest przenoszenie si� 
nauczycieli na wlasm1 r�k� bez uzyskania zgody wladz szkolnych albo 
wbrew decyzji tychze w!adz, porzucanie pracy w jednym miejscu i obej-· 
mowanie pracy w innym, jak to si� dzieje szczegölnie na Ziemiach Od
zyskanych. Regulowanie ruchu sluzbowego musi miec charakter przemy
slany, zgodny z interesem calosci szkolnictwa. Dzika w�dröwka nauczy
cieli stwarza luki w personelu nauczycielskim na jednym terenie i prze
ladowanie na innym, wprowadzajqc ca!kowitq dezorganizacj� w pracy 
szkolnej" a. 

W 1948 r. zakonczona zosta!a zasadnicza akcja zasiedlania Dolnego 
Slqska. Rok ten röwniez mozna przyj11c za ostatni rok generalnego nap!y
wu nauczycieli z innych okr�göw na ten teren. W latach nast�pnych do 
zawodu nauczycielskiego coraz liczniej zacz�li wchodzic ludzie nowi -
absolwenci zak!adöw ksztalcenia nauczycieli i wyzszych uczelni Polski 
Ludowej. Rekrutowali si� oni w swej przewadze z ludnosci osiadlej na 
Dolnym Sl11sku, a wi�c byli scislej zwi11zani z nowym terenem zamieszka
nia. W roku szkolnym 1955/56 z ogölnej Jiczby 588 nauczycieli liceöw 
135 nauczycieli liceöw ogölnoksztaleqcych, czyli 320/o ogö!u zatrudnionych, 
prac� w szkolach podj�o po raz pierwszy w latach 1951-1955 "· W la
tach nast�pnych udzial ich szybko wzrastal, osi11gaj11c w roku szkolnym 
1963/64 blisko 750/o ogölu zatrudnionych w tym typie szkolnictwa. Wsröd 
nich zdecydowanii przewag� liczbow11 posiadali nauczyciele mieszkancy 
Dolnego Sliiska '". 

Ogölnie bior11c w latach 1945-1950 kadra nauczycieli Jiceöw ogölno
ksztalciicych na Dolnym Sl11sku tworzyla si� w wyniku naplywu na ten 
teren nauczycieli z innych okr�göw szkolnych oraz przesiedlencöw biidz 
repatriantöw. W latach 1950-1967 natomiast decyduj11cy wplyw na jej 
kszta!towanie mieli öwczesni absolwenci röznych typöw zakladöw ksztal
cenia nauczycieli i wyzszych uczelni. Dwie zasadnicze cechy röznily ich 
od nauczycieli z lat 1945-1950. Jedna z nich polegala na tym, ze wy
kszta!cenie i kwalifikacje do nauczania uzyskali w zakladach b11dz wyz
szych uczelniach Polski Ludowej, druga zas na tym, ze w swej przewad�e 
zaröwno oni, jak i ich najblizsi zamieszkiwali Dolny Slqsk od chwili 
wliiczenia go do Macierzy. 

u „Dz. Urz. KOS Wroclaw", 1947, nr 5, poz. 79. 
15 Arkusze organizacji roku szkolnego nadsylane do KOS Wroclawskiego przez 

dyrekcjt:: poszczeg61nych Lice6w Og6lnoksztalc�cych, 1955/56 i 1963/64 r., Archiwum 
KOS Wroclaw (obliczenia autora). 

18 TamZe. 
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Tab. 1. Stan kadry nauczycielskiej Srednich 
szköl ogölnoksztalc�c:ycb na Dolnym Slq:5ku w 

latach 1945-1967 11 

Rok szkolny 1 

Liczba nauczycieli · 

1 w tym 
Og6lem 

wojew6dz. 1 Wroclaw 

1 X 1945 127 

15 I 1946 288 

1 I 1947 265 

1949/50 '368 

1951/52 531 397 134 

1955/56 588 425 153 

1956/57 637 472 165 

1957/58 662 487 175 

1958/59 692 482 210 

1959/60 716 507 209 

1960/61 759 547 212 

1961/62 849 619 230 

1962/63 997 706 291 

477 

Proces osadniczy na Dolnym Sl<1sku w znacznej mierze determinowal 
w latach 1945-1948 og6lny kierunek rozwoju szkolnictwa na tym terenie. 
W latach nast�pnych wplyw na jego rozw6j mialy i inne czynniki, jak 
potrzeby gospodarcze, warunki demograficzne itp. R6wnolegle z tym szko
la, nauczyciele w og6le, a nauczyciele szk61 srednich w szczeg6lnosci, 
r6wniez bardzo silnie oddzialywala na wszystkie zachodz:ice przemiany. 

Nowe warunki stworzone w Polsee Ludowej zmienily spoleczno-zawo
dowq pozycj� nauczyciela. Wyznaczona ona jest przez zesp61 takich czyn
nik6w, jak staz jego pracy, stopieri wyksztalcenia, stan cywilny: wysokosc 
zarobk6w, warunki mieszkaniowe oraz zaangai:owanie spoleczno-po1itycz

ne. W rozwijajqcym si� spoleczeristwie socjalistycznym pozycja spoleczna 
i zawodowa nauczyciela nie moze byc staty_czna, ulega ona szybkim prze
mianom, kt6re sq spowodowane przez dwa zasadnicze procesy, a mianowi

cie przez rozw6j tego spoleczeristwa i szybkie uprzemyslowienie kraju. 
W warunkach ustroju socjalistycznego jednym z najistotniejszych czyn
nik6w wplywajqcych na pozycj� spoleczno-zawodowq nauczyciela jest 
jego zaangazowanie spoleczno-polityczne oraz wielka ranga nauki. Rz<1d 
Polski Ludowej uznajqc celowosc i potr,eb� stosowania bodzc6w maLerial
nych nie im przypisuje zasadniczq rol� wplywajqCq na takie lub inne 
dzialanie i post�powanie ludzi. Na IV Plenum KC PZPR Wladyslaw 

17 Sprawozdania Kuratora 0. S. Wroclawskiego za 1945/46, 1946/47 r. oraz 
Sprawozdania dyrekcji szk6l za lata 1949-1955, Archiwum KOS Wroclaw; .,Rocznik 
Stat. Woj. i M. Wrocl.", 1957, s. 104, 1958, s. 84 i 269, ,,Dolnosl.1ski Rocznik Staty
styczny", 1963, s. 211; ,,Rocznik Stat Szkoln.", 1944/45-1966/67, 1967/68. 

10 - Sob6tka 3/70 
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Gomulka stwierdza!: ,,Nie wdaj,ie si� w szezeg6!y, pragn� zaznaez-jc, ze 
kierownictwo partii uznaje eelowosc i potrzeb� stosowania bod.ze6w ma
terialnyeh. Jednoezesnie trzeba stwierdzic, ze ezynnikiem deeyduj,ieym 
o post�pie teehnicznym nie jest i nie moze byc pieni,idz. Post�pu teeh
nieznego nie mozna kupic za zadne pieni,idze. S,i w b!�dzie ei, kt6rzy 
przywi,izuj,i zbyt wielkie znaezenie do bod.ze6w materialnyeh zar6wno 
w tej, jak i w innyeh dziedzinaeh. Za pieni,idze mozna kupic prae� ez!o
wieka, nie mozna jednak kupic jego serea, ambieji zawodowej, ofiarnosci, 
uporezywosei i zapa!u. Za pieni,idze nie mozna nakazac ez!owiekowi my
slec kategoriami panstwa i narodu, ukszta!towac jego rzetelnego podej
seia i postawy wobee praey spo!eeznej. A wszystko to odgrywa wazn,i 
rol� w praey kazdego ez!owieka" 18• 

Od zarania istnienia Polski Ludowej kadra nauezyeielska ezynnie 
uezestniezy!a we wszystkieh przeobrazeniaeh polityeznyeh, kt6re zaeho-
dzi!y w naszym panstwie. W dniaeh Referendum (1946 r.) nauezyeiele 
gimnazj6w i liee6w og6lnokszta!c,ieyeh na Dolnym Sl,isku w!,iezyli si� 
do walki o zwyci�stwo idei g!oszonyeh przez Blok Stronnietw Demokraty
eznyeh. Dowodami ofiarnej praey polityeznej w tym okresie by!y listy 
z podzi�kowaniami za wsp6!prae� i obywatelsk,i postaw� nauezyeieli nad
sy!ane przez komitety PPR i PPS do dyrekeji poszezeg6lnyeh szk61 
i do w!adz oswiatowyeh. Listy komitet6w powiatowyeh i miejskieh PPR 
i PPS otrzyma!y dyrekeje gimnazj6w i 1iee6w og6lnokszta!c,1eyeh w Bo-· 
leslaweu, Klodzku, Syeowie, Legniey, Wa!brzyehu, G6rze Sl,iskiej i No
wej Rudzie 19_ Wysoee aktywny by! udzia! nauezyeieli dolnofü1skieh 
w akejaeh wyborezyeh do Sejmu i rad narodowyeh. Obywatelska postawa 
i dzia!alnosc spoleezna zjednywala im uznanie wsr6d ludnosei na Dol
nym Sl,islm, eo znajdywalo swoje odbicie w wysuwaniu kandydatur nau
ezyeieli do rad narodowyeh. W 1952 r. do rad tyeh wszystkieh szezebli 
na Dolnym Sl,isku wybrano 15 nauezyeieli liee6w og6lnokszta!c,ieyeh. 
W kolejnyeh wyboraeh do rad narodowyeh w 1957 r. wesz!o 48 nauezycie
li tego typu szk61, po wyboraeh zas przeprowadzonyeh w 1961 r. w radaeh 
narodowyeh zasiad!o 31 nauezyeieli liee6w og61nokszta!c,ieyeh 20. Rewolu
eja kulturalna, kt6ra by!a nast�pstwem zwyei�stwa w!adzy ludowej 
w Polsee, zmieni!a nie tylko pozyejG spoleezno-zawodow,i nauezyeieli, ale 
r6wniez postawi!a przed nimi nowe zadania. Nauezyeiele uzyskali szero
kie mozliwosei nie tylko poglE;biania swej wiedzy fachowej, leez r6wniez 
doskonalenia swojej postawy swiatopogl,idowej i ideologieznej. 

W ehwili wyzwolenia wszystkie gal�zie gospodarki narodowej od
ezuwa!y dotkliwy brak kadry wykwalifikowanej. Trudnosei kadrowe 

u; Materialy IV Plenum KC PZPR, Warszawa 1960, s. 47. 
18 Archiwum KOS Wroclaw. 
20 Materialy ZO ZNP we Wroclawiu. 
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wyst11pi!y r6wniez na odcinku oswiaty, w wyniku czego w szkolnictwie 
dolnosl11skim znalezli si� tez ludzie przypadkowi, nie posiadaj11cy pelnych 
kwalifikacji do nauczania. Poziom kwalifikacji nauczycieli w srednim 
szkolnictwie og6lnokszta!c11cym na Dolnym Sl11sku ilustruje tab. 2. 

Tab. 2. Nauczyciele niekwalifikowani w 
Jiceach ogOlnoksztalc,lcych na Dolnym 

Sll;\sku u 

Rok szkolny Liczba % 

1945/46 38 30 

1949/50 97 27 

1951/52 122 31 

1952/53 126 32 

1953/54 128 33 

1954/55 118 28 

1955/56 86 20 

1956/57 66 14 

1957/58 37 8 

1958/59 37 

1959/60 29 

1960/61 25 

Widoczny nieustanny spadek liczby nauczycieli niekwalifikowanych 
po 1955 r. wynika! przede wszystkim z faktu, ze wyzsze uczelnie zacz�ly 
dostarczac na rynek pracy coraz wi�cej swoich absolwent6w. Z drugiej 
zas strony zmniejszanie si� odsetka nauczycieli niekwalifikowanych wy
nikalo z wprowadzenia tzw. egzamin6w uproszczonych. 

Do 1962 r. istnia!o szereg przepis6w, kt6re regulowa!y sprawy kwa
lifikacji nauczycieli. Wi�kszosc z nich wydana zostala przez ustawodaw
stwo Polski burzuazyjnej. Po wyzwoleniu z uwagi na potrzeby biei,ice 

doraznie korygowano te zarz,idzenia. 12 IV 1962 r. Ministerstwo Oswiaty 
wydalo rozporz,idzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawc6w 
szk61 oraz plac6wek oswiatowo-wychowawczych. W kwestii sredniego 
szkolnictwa og6lnoksztalc,icego rozporz11dzenie Ministerstwa Oswiaty 
wskazywa!o: ,,Kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w liceach 
og6lnokszta!c,icych posiada osoba, kt6ra w zakresie specjalnosci odpowia
daj,icej jednemu z przedmiot6w nauczania w liceum ukonczyla: 1. studia 
wyzsze magisterskie ze specjalnosci,i pedagogiczn11 i 2. studia wyzsze 
magisterskie bez specjalnosci pedagogicznej i studium pedagogiczne lub 
kurs pedagogiczny" 22. 

21 Sprawozdania KOS Wroclaw za rok szkolny 1945/46; Sprawozdania Wydz. 
0Swiaty i KOS Wroclaw „Ruch slui;bowy nauczycieli'\ Archiwum KOS Wroclaw. 

22 „Dz. Urz. Min. 0Sw.", nr 32, poz. 160. 
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Wzrost liczby nauczycieli kwalifikowanych w liceach og61noksztalc'!
cych na Dolnym Sl,isku nie oznaczal bynajmniej tego, ze wszyscy nauczy
ciele tej grupy posiadali wyksztalcenie wyzsze. 

Tab. 3. Wyksztalcenie nauczycieli liceöw ogölnoksztalcclcych woj. wroclawskiego �, 
-

Wyszczegölnienie 

Liczba nauczycieli ogö-

lern 
W tym absolwenci: 

uniwersytet6w 

WSP 

innych wyi:szych u 
WSWF 

innych 2" 

r. szk. 1951/62 og6· I m••·I ko-
lern c�y- bie-

znl ty 

397 223 174 

151 82 69 
- - -

- - -

16 12 4 
230 129 101 

r. szk. 1955/56 og6-J m••·J ko-
lern c�y- bie-

zni ty 

419 230 189 

147 80 67 
87 52 35 

3 1 2 
19 14 5 

163 83 80 

r. szk. 1959/60 og6· 
I 

m••·J ko-
lern C�Y;-- ble-

Zn! ty 

504 295 209 

208 122 86 
139 83 56 

4 1 3 

r. szk. 1963/64 og6-I m••·J ko-
lern c�y- ble-

znl ty 

842 443 399 

304 157 147 
205 106 99 

13 3 10 
48 32 16

1 76 51 25 
106 57 48 244 126 118 

Nieustannemu wzrostowi liczby nauczycieli w liceach w latach 1951-
1963 towarzyszyl wzrost liczby nauczycieli, kt6rzy legitymowali si� 
wyzszym wyksztalceniem. Przyjmuj11c rok szkolny 1951/52 za 100°/o, 
otrzymamy, ze liczba nauczycieli z wyzszym wyksztalceniem w liceach 
og61noksztalc,icych w woj. wroclawskim wzrosla w 1963/64 r. do 352%, 
a w liceach miasta Wroclawia odpowiednio do 3800/o. 

Tab. 4. Wyksztalcenie nauczycieli liceöw ogölnoksztalcclcycb miasta. Wroclawia !6 

Wyszczeg6lnienie 

Liczba nauczycieli og6-

lern 
W tym absolwenci: 

uniwersytet6w 
WSP 

innych wy:iszych 
WSWF 

innych 

r. szk. 1951/52 r. szk. 1955/56 

og6-I m••·I ko-1 og6-J m••·J ko-
lern c�y- ble- lern c�y- bie· 

zni ty zni ty 

134 70 64 153 66 87 

69 39 30 85 33 52 
- - - 13 7 6 
- - - 2 2 -

8 6 2 13 9 4 
57 25 32 40 15 25 

r. szk. 1959/60 

og6-I m••·I ko· 
lern c�y- ble-

znl ty 

208 95 113 

140 60 80 
15 7 8 

4 2 2 
18 9 9 
31 17 14 

r. szk. 1963/64 

og6-I m••·I k.o-
lern ci�i- bt1;-

371 145 226 

241 88 153 
28 10 18 
12 4 8 
36 18 18 
54 25 29 

23 Politechniki, Wy:isze Szkoly Rolnicze, Wyisze Szkoly Ekonomiczne. 
24 Nauczyciele, ktörzy nie posiadali wyksztalcenia wyiszego lub mieli je nie 

ukofl.czone. W grupie tej znajdowali si� r6wniei nauczyciele po zloionym egzami
nie uproszczonym, kt6ry dawal im pelne kwalifikacje do nauczania w liceach. 

2s Arkusze organizacji roku szkolnego ... , 1951/52, 1955/56, 1959/60 i 1963/64 r., 
Archiwum KOS Wroclaw. 

28 TamZe. 
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Wraz ze wzrostem og6lnej liczby nauczycieli, kt6rzy posiadali wyzsze 
wykszta!cenie, zwi,:kszal si,: r6wniez ich odsetek w og6lnym zatrudnieniu, 
czego dowodz'l liczby tab. 5. 

Tab. 5. Udzial nauczycieli z wyZszym wy

ksztalceniem w ogölnym zatrudnieniu w li

ceach ogölnok5.dalcq.cych Dolnego Sl<\,ska 

(w •/o)27 

Rok szkolny 1 Wojewöd,-1 Wroclaw 
two 

1951/52 41,8 57,4 

· 1955/56 61,2 73,8 

1959/60 79,2 85,3 

1963/64 71,l 85,4 

W grupie nauczycieli lice6w og6lnoksztak'lcych, kt6rzy posiadali wyz
sze wykszta!cenie, znajdowali si,: absolwenci uniwersytet6w, wyzszych 
szk6l pedagogicznych, wyzszych szk61 wychowania fizycznego oraz absol
wenci innych wyzszych uczelni. W liceach wojew6dztwa i miasta Wro
clawia w latach 1951-1963 najliczniejsZq grup,: .wsr6d nauczycieli z wyz
szym wykszta!ceniem stanowili absolwenci uniwersytet6w. Nalezy przy 
tym zwr6cic uwa� na fakt, ze absolwenci ci w stosunku do og61u za
trudnionych nauczycieli z wyzszym wykszta!ceniem stanowili wi�kszy 
odsetek w liceach og6lnokszta!cqcych miasta W roclawia niz w szkolach 
srednich og6lnokszta!cqcych, kt6re znajdowaly si,: na terenie innych po
wiat6w Dolnego Slqska. R6wnolegle z tym liczba absolwent6w uniwersy
tet6w w liceach Wroclawia w latach 1951-1963 ulegla potrojeniu, gdy 
w liceach na terenie powiat6w wzrost jej byl tylko dwukrotny. 

Tab. 6. Odsetck absolwentöw uniwersyte

töw w stosunku do nauczycicli posiadaj<\,

cych wy'Zszc wyksztalcenie 2s 

Rok szkolny 1 Wojewödz-1 Wroclaw 
two 

1961/52 38,2 
1 

51,5 

1955/56 35,2 

1 

55,5 

1959/60 41,5 67,5 

1963/64 36,1 64,9 

Swiadczy to, ze absolwenci uniwersytet6w najch,:tniej podejmowali 
prac,: w liceach miasta Wroclawia. We Wroclawiu pomimo braku mieszkan 

21 TamZe. 
28 TamZe. 
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-i trudnosci w uzyskaniu godzin nadliczbowych popyt na prac� nauczy
ci�lskii absolwent6w uniwersytet6w by! bardzo duzy. Nap!yw coraz to 
wi�kszej Jiczby nowych absolwent6w tych uczelni powodowa! w kon
sekwencji dalsze zmniejszanie si� mozliwosci otrzymania dodatkowych 
godzin, kt6re byly zamieniane na etaty dla nowych nauczycieli. Pomimo 
tych ograniczen absolwenci uniwersytet6w woleli „czyste etaty" w lice
ach Wroc!awia niz mozliwosci wi�kszego zarobku poza tym miastem. 
Ch�c zatrzymania si� za wszelkii cen� w szko!ach duzych miast, przy 
braku odpowiedniej liczby godzin nadliczbowych, powodowala znaczne 
trudnosci materialne. Diiziic do polepszenia swych warunk6w nauczyciele 
ci szukali cz�sto dodatkowego zarobku poza szkolnictwem. Wielkie mia
sta dostarczaly wi�cej takich mozliwosci. Stopniowe nasycanie rynku 
pracy duzych osrodk6w odpowiedniq ilosciq sil kwalifikowanych spowo
dowa!o koniecznosc podejmowania pracy na prowincji, wskutek czego 
znaczny odsetek absolwent6w wyzszych uczelni - w tym r6wniez uni
wersytet6w - podjii! pra·c� w liceach znajdujiicych si� w malych mia
stach. Widoczny prze!bm w tej sprawie nastiipi! dopiero po 1960 r. 
W zmianach pogl11d6w na problem podejmowania pracy w osrodkach 
mniejszych odegra! rol� inny jeszcze czynnik. Tendencja do skupiania si� 
w duzych osrodkach miejskich wynika!a z osiqgalnych przywilej6w, 
jakie te osrodki w pewnych okolicznosciach mogly oferowac. Procesy 
demokratyzacji i decentralizacji, kt6re ogarniaj,i nasz kraj, sprzyjaj,i 
powstawaniu nowych diizen. Realizacja ich nie zawsze staje. si� mozliwa 
obecnie w duzych osrodkach miejskich. Opr6cz tego w miar� likwidacji 
dysproporcji kulturalnych i rozwoju masowych �rodk6w informacji za
czynaj,i powstawac nowe wartosci, kt6re zmieniajii dawne poj�cie pro
wincji. Najcz�sciej zacz�to i'I utozsamiac ze srodowiskiem o wyraznej 
strukturze· agrarnej. Na Dolnym S!iisku nie wyst�pujq typowo agrarne 
powiaty lub miejscowosci, w kt6rych znajdowa!yby si� licea og6lnoksztal
ciice. 

W skali woj. wroc!awskiego w zakresie terytorialnego rozmieszczenia 
absolwent6w uniwersytet6w w roku szkolnym 1959/60 istnialy jeszcze 
dosc istotne r6znice 29. W uk!adzie tym mozna by!o wyodr�bnic kilka 
grup powiat6w. W 6 powiatach absolwenci uniwersytet6w w roku szkol
nym 1959/60 stanowili ponad 500/o og6!u zatrudniony'ch nauczycieli lice-
6w 30• W dalszych 5 powiatach i 2 miastach stanowi,icych powiaty miej
skie stosunek ten zamyka! si� w granicach 40-50•/o og6!u zatrudnio
nych 31, natomiast na terenach pozostalych powiat6w udzia! nauczycieli 

29 Tam:Ze. 
30 Licea og6lnoksztalcq.cych powiat6w: zgorzeleckiego, lubil1.skiego, oleSnickiego, 

olawskiego, noworudzkiego, jeleniog6r:skiego. 

:,1 Licea og6lnoksztalci:\ce powiat6w: lubaii.skiego, Swidnickiego, strzeliilskiego, 

klodzkiego i bystrzyckiego oraz miast Legnicy i Wafürzycha. 
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z wyksztalceniem uniwersyteckim nie przekraczal 400/o og61u zatrudnio
nych. W najbardziej niekorzystnej sytuacji w tym ukladzie znajdowaly 
si� licea og6lnoksztalcqce w nast�pujqcych powiatach: boleslawieckim, 
jaworskim, lw6weckim, sycowskim, trzebnickim, wolowskim i milickim. 
W roku szkolnym 1959/60 nauczyciele z wyksztalceniem uniwersyteckim 
nie przekraczali tarn bowiem 300/o og61u zatrudnionych 32• 

Na Dolnym Slqsku obok absolwent6w Uniwersytetu Wroc!awskiego 
im. B. Bieruta pracowali absolwenci innych uczelni tego typu. 

Tab. 7. Absolwenci poszczegölnych uniwersytetöw w liceach ogölnoksztalc.1icych 
na Dolnym $I<}sku as 

Uniwer
sytety 

w roclaw 
Krak6w 

oznaft 
Warszawa 
p 

L 
L 

ublin 
· 6dz 
Toruft 

w6w L 
w ilno 
inne 
Razem 

1 

r. szk. 1951/52 

1 

r. szk. 1965/56 

1 

r. szk. 1959/60 

1 

r. szk. 1963/64 

woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc- woje- 1 Wroc-
w6dztwo I law w6dztwo law w6dztwo law wödztwo law 

20 23 44 50 92 92 157 186 
37 10 26 5 28 3 33 5 
19 12 7 5 13 12 15 9 

6 9 5 8 10 8 17 7 
- - 6 - 8 1 13 3 
- - - - 5 - 13 -

- - 2 - 2 - 7 2 
58 15 29 4 26 6 19 8 
- - 4 - 2 - 2 -

11 - 24 13 22 18 28 21 

151 69 147 85 208 140 1 304 241 

W latach 1951-1963 zmianie ulegal wklad poszczeg6lnych uczelni 
w dzielo ksztaltowania si� kadry nauczycielskiej lice6w og6lnoksztalc'!
cych na Dolnym Slqsku. W latach 1945-1951 dominujqCq pozycj� w tym 
ukladzie - poza miastem Wroclawiem - zajmowaly dwie uczelnie: 
Uniwersytet Lwowski i Krakowski. W latach nast�pnych proporcje w 
tym zakresie ulegly zmianie. Przewag� w zatrudnieniu zdobyli absolwenci 
Uniwersytetu Wroclawskiego. Uwidaczniac si� ona zacz�!a szczeg6lnie 
wyraznie po 1959/60 r. W miar� uplywu czasu (zahamowanie repatriacji, 
wzrost wieku nauczycieli) zmniejszeniu ulegnie odsetek absolwent6w 
Uniwersytetu Lwowskiego, w zwiqzku z czym drugie eo do wielkosci 
miejsce w ksztaltowaniu kadry nauczycielskiej lice6w og6lnoksztalc<1-
cych na Dolnym Slqsku zajmie uczelnia krakowska (na terenie powiat6w) 
i uczelnia poznanska (we Wroclawiu). 

W zatrudnieniu absolwent6w uniwersytet6w w liceach og61nokszta!-

32 Arkusze organizacji roku szkolnego ... , 195'1/52, 1955/56, 1959/60 i 1963/64 r., 
Archiwum KOS Wroclaw. 

33 Tamie. 
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cqcych na Dolnym Slqsku wyr6znic nalezy dwa zasadnicze okresy. Pierw
szy z nich obejmowal lata 1945-1951. W okresie tym w liceach 
dominuj!jC'! pozycj� zajmowali nauczyciele b�d'!CY absolwentami trzech 
uczelni: lwowskiej, krakowskiej i poznanskiej. Absolwenci uczelni lwow
skiej opanowali w zasadzie licea w p61nocnej i zachodniej cz�sci Dolnego 
Slqska·. Na wymienionych terenach skupil si� r6wniez znaczny odsetek 
absolwent6w uczelni poznanskiej, jednakze po 1951 r. strumien ich kie
rowac si� zaczql w zasadzie do zachodnich powiat6w woj. wr_oclawskiego. 
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellonskiego skupili si� gl6wnie w polu
dniowej cz�sci Dolnego Slqska. Po 1951 r. zdecydowany wplyw na ksztal
towanie si� kadry nauczycieli z wyksztalceniem uniwersyteckim zdobywac 
zacz�li absolwenci Uniwersytetu Wroclawskiego. R6wnolegle z tym wzra
stal r6wniez udzial uczelni krakowskiej. 

Drugq co do wielkosci grup� nauczycieli posiadajqcych wyi:sze wy
ksztalcenie stanowili absolwenci wyzszych szk61 pedagogicznych. Szybki 
wzrost liczby absolwent6w w liceach og6lnoksztalcqcych na Dolnym Sl,i
sku wystqpil po 1955 r. W poszczeg6lnych latach stanowili oni: 20,7°/o 
(1955/56 r.), 27,50/o (1959/60 r.) i 24,30/o (1963/64 r.) og61u zatrudnionych 
nauczycieli na terenie woj. wroclawskiego. W liceach miasta Wroclawia 
absolwenci WSP tworzyli nieznaczny tylko odsetek og6lu zatrudnionych. 
W liceach og6lnoksztalcqcych Dolnego Slqska prac� podj�li absolwenci 
kilku uczelni tego typu. W 1955/56 r. trzy uczelnie, a mianowicie opolska 
(wroclawska), 16dzka i krakowska, posiadaly w liceach znaczn!j liczb� 
swych absolwent6w. W latach nast�pnych zdecydowanq przewag� w tym 
ukladzie zaj�li absolwenci uczelni opolskiej i krakowskiej. Z rozdzielnika 
zatrudnienia absolwent6w WSP w latach 1959-1963, kt6ry sporzqdzilo 
Ministerstwo Oswiaty dla rektor6w tych uczelni, wynika, ze na Dolny 
Slqsk najwi�ksz,i liczb� swoich absolwent6w mialy dostarczyc WSP 
z Opola i Katowic. Uczelnia krakowska miala skierowac zasadniczy stru
mien swoich absolwent6w na teren wojew6dztw wschodnich. Wbrew 
zalozeniom cytowanego rozdzielnika na Dolnym Slqsku znalazlo si� wi�cej 
absolwent6w WSP z Krakowa niz wedlug planu z WSP w K.atowicach. 

Prowadzqc akcj� zmierzajqC!j do poprawy sytuacji kadrowej w szkol
nictwie poprzez dqzenie do zatrudniania jak najwi�kszej liczby nauczycieli 
z wyksztalceniem wyzszym, wladze oswiatowe organizowaly na szerok'! 
skal� doksztalcanie czynnych juz nauczy,cieli. 7 VII 1951 r. Ministerstwo 
Oswiaty powolalo do zycia Centralny Osrodek Doskonalenia Kadr Oswia
towych. Podlegaly mu zorganizowane w wojew6dztwach i powiatach od
powiednie osrodki doskonalenia kadr oswiatowych. W 1960 r. nastqpila 
reorganizacja systemu doksztalcania i doskonalenia tych kadr. 1 IX 1961 r. 
rozpocz�ly prac� osrodki metodyczne. Rol� i zadania tych plac6wek 
sprecyzowalo Ministerstwo Oswiaty w nast�pujqcym sformulowaniu. 
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Tab. 8. Absolwenci poszczegölnych WSP -iatrudnieni w liceach 

ogölnoksztalcctcych na Dolnym SI-t,sku 3.1 

WSP 1 r. szk. 1955/561 r. szk. 1959/601 r. szk. 1963/64 

Wroclaw 11 14 13 
.Opole 9 24 56 
L6di 16 14 14 
Warszawa 9 
Krak6w 12 25 49 
Katowice 6 11 

Gdailsk 6 13 
nie ustalone 22 34 44 

Razem 87 139 205 

485 

„Zadania osrodk6w metodycznych ustalone w wytycznych wydanych 

przez COM w 1960 roku zostaly znacznie rozszerzone w wyniku uchwaly 
VII Plenum KC. Doszly zadania nowe, wynikajqce z potrzeby wsp61dzia
lania osrodk6w z administracj'l szkoln'l i zakladami lksztalcenia nauczy

cieli w zakresie doksztakania nauczycieli oraz z konieczno.Sci zaznajomie

nia nauczycieli z planami i programami nauczania 8-letniej szkoly, 
z nowymi metodami nauczania. W pracy osrodk6w powinny byc uwzgl�

dnione jak najszerzej zadania wychowawcze szkoly i ich realizacja w toku 

pracy szkolnej i pozaszkolnej oraz zadania i srodki zmierzajqce do pod

niesienia poziomu i wynik6w nauczaniau 35. 

Podstawowym elementem powodzenia kaidej akcji zmierzajqcej do
doksztalcania i doskonalenia zawodowego jest wyrobienie wsr6d danej 
grupy ludzi swiadomosci potrzeby samoksztalcenia. Uswiadomienie sobie 

przez nauczycieli potrzeby podnoszenia swojej pracy na wyiszy poziom 

- to czynnik, kt6ry doprowadzic moie do rzeczywistych efekt6w w pracy 
nad doskonaleniem kadr nauczycielskich. Jednakie samo tylko uswiado
mienie konieczno.Sci samoksztakenia nie rozwiqie problemu. Zloi:yC si� 

na to moie kilka czynnik6w. Wydaje si�, ze im mniej b�dzie mial na

uczyciel trosk w zakresie zaspokojenia potrzeb materialnych, tym lepsza 
powstac moie u niego postawa samoksztalceniowa. Jednakie sam czynnik 
materialny nie rozwiqie jeszcze tego problemu. Waine znaczenie w tej 
akcji ma r6wniei atmosfera panuj,ica pod tym wzgl�dem w danej szkole. 
W reszcie nie bez wplywu na wzrost tendencj i samoksztalceniowych 
wsr6d nauczycieli moie byc pomoc i opieka poszczeg6lnych wyiszych 
uczelni. 

3,1 !fam:Ze. 

35 W. T u l o d z i e c k i, Podstawowe zadania w zakresie ksztalcenia, doksztalca

nia i doskonatenia zawodowego �auczycieli w latach 1961-1965 (Nowa Szkola, 1961, 
nr 6, s. 10 - dodatek). 
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Obok wielu innych czynnik6w wiek w zawodzie nauczycielskim odgry
wa wcale nieposledniq rol�. Nazbyt mloda struktura wieku nauczycieli 
nie jest dla szkolnictwa szczeg6lnie szcz�sliwym rozwiqzaniem, chociazby 
z powodu malego zasobu doswiadczenia pedagogicznego tak niezb�dnego 
w zawodzie nauczycielskim. Zbyt stara struktura wieku nauczycieli dla 
wladz oswiatowych jest sygnalem nadchod2qcych trudnosci w obsadzie 
stanowisk nauczycielskich. Struktur� wieku nauczycieli lice6w og6lno
ksztalcqcych we Wroclawiu i na Dolnym Sl&sku podaje tab. 9. 

Tab. 9. Struktura wieku nauczycieli Jiceöw ogölnoksztalc,\cych 36 

Liczba nauczycieli 

Rok szkolny 
da 30 lat 1 31-40 lat 1 

41-50 Jat 1 51 i wi�cej lat 

�;;_ 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-1 woje- 1 Wroc-
w6dztwo law w6dztwo law wödztwo law w6dztwo law 

-·

1946/47 1 14 21 17 23 43 32 26 24 

1952/53 

1 

28 41 2J 23 34 21 18 13 

1955/56 44 38 15 21 33 25 8 16 

1959/60 36 35 32 20 12 19 19 26 

1963/64 28 31 44 . 35 13 16 15 18 

W strukturze wieku nauczycieli lice6w og6lnoksztalc&cych na Dolnym 
Slqsku w latach 1945-1963 zachodzily znaczne zmiany. W latach 1945-
1950 dominujqCq pozycj� w zatrudnieniu zar6wno w liceach nauczaj')cych 
w powiatach, jak i we Wroclawiu zajmowaly osoby w wieku powyzej 
40 lat. Stanowily one w liceach wojew6dztwa 69°/o og61u zatrudnionych 
nauczycieli, a w liceach Wroclawia tylko 560/o. W latach 1945-1950 
szybki rozw6j szkolnictwa wszystkich szczebli wymagal wciqz nowego 
naplywu sil nauczycielskich. Zaklady kszta!cenia nauczycieli i wyzsze 
uczelnie nie mogly jeszcze w tym okresie w pelni pokryc wzrastajqcego 
zapotrzebowania. W tych warunkach z koniecznosci musiala nast&pic 
aktywizacja zawodowa nauczycieli w wieku emerytalnym. Po 1950 r. 
sytuacja kadrowa zacz�la ulegac poprawie, eo pozwala!o stopniowo rezy
gnowai: z uslug nauczycieli, kt6rzy przekroczyli ju:i; wiek emerytalny. 
Przenoszenie nauczycieli na emerytur� wywolywalo wiele zadraznieli. 
i rozgoryczenia. N auczycie Je niech�tnie przechodzili w stan nieczynny, 
traktujqc to przeniesienie jako wlasn<J krzywd� i niewdzi�cznosc ze strony 
wladz oswiatowych. Niech�c do przechodzenia na emerytur� powodowa! 
niski ekwiwalent rent. Wielu sposr6d nauczycieli zatrzymywalo okreslonq 
przepisami emerytalnymi liczb� godzin w szkole. Planowa akcja kierowa
na wys!uzonych wiekiem nauczycieli na emerytur� jest w szkolnictwie 

36 Sprawozdania KOS Wroclawza 1945/46, 1946/47 i 1947/48 r., Arkusze organi

zacyjne szk61 za lata 1955/56, 1959/60 i 1963/64, Archiwum KOS Wroclaw (obliczenia 
autora). 
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rzeczq koniecznq. Nauczanie i wychowanie wymaga przeciez od nauczy
ciela nie tylko okreslonej sumy wiadomosci i umiej"tnosci ich przekazy
wania. Praca pedagogiczna w szkole absorbuje ponadto wiele energii 
i znacznie szybciej niz inne zawody wyczerpuje organizm. Z drugiej zas 
strony starszy wiek rodzi u nauczyciela utarte · szablony i rutyn<, w na
uczaniu, powoduj'!C cz"sto niech"c do zmiany wyrobionych nawyk6w 
pedagogiczno-wychowawczych. 

W ukladzie struktury kadry nauczycielskiej powazne znaczenie po
siada staz pracy. W roku szkolnym 1955/56 dominujlJC'! pozycj<, w zatrud
nieniu w liceach zajmowali nauczyciele ze stazem pracy 1-3 lat. Stanowili 
oni blisko 30°/o og61u zatrudnionych. W latach nast"pnych udzial ich 
w og6lnym zatrudnieniu nieustannie si" zmienial. W latach 1959/60 -
1963/64 dominuj&c& pozycj" w zatrudnieniu w liceach zaj"li nauczyciele 
ze staiem pracy 3-9 lat. 

Tab. 10. Nauczyciele liceöw ogölnoksztalc:\cych na Dolnym SI�sku w latach 
1955-1963 wedlug staiu pracy 37 

Lata pracy 

1-3 
3-9 
9-15 

15-25 
25 i wi�cej 

Razem 

l 
r. szk. 1955/56 

wojew6dz-1 Wroc
two law 

163 43 
110 38 
32 11 

62 28 
52 27 

419 1 147 

1 
r. szk. 1959/60 

1 
r. szk. 1963/64 

wojew6dz-1 Wroc- wojew6dz-1 Wroc-
two law two law 

122 29 199 72 
187 68 273 98 
81 39 191 73 
67 19 100 55 
47 39 79 45 

504 1 194 842 1 343 

W zatrudnieniu nauczycieli zachodz& nieustanne zmiany, kt6re wyni
kaj& przede wszystkim ze zwolnieri, przeniesieri, urlop6w i nowych przy
j<,c. W latach 1945/1950 wolne miejsca w szkolach srednich og6lnoksztal
c11cych na Dolnym Si11sku powstawaly w ·wyniku rozwoju szkolniclwa 
tego typu oraz wskutek szerokiej fluktuacji kadry nauczycielskiej. W la
tach 1950-1958 byly one przede wszystkim rezultatem fluktuacji. W la
tach 1959-1965 g16wne zr6dlo wolnych miejsc pracy w liceach s.tanowila 
dalsza rozbudowa szkolnictwa tego typu. Wplyn11l na to wyz demografi
czny mlodzieiy w wieku szkoly sredniej. W szkolnictwie plynnosc kadry 
nauczycielskiej jest zjawiskiem szczeg6lnie niepozqdanym, o ile nie dotyczy 
wymiany gorszych nauczycieli na lepszych. Praca w szkole wymaga od 
nauczyciela maksymalnego opanowania nie tylko dydaktyki, lecz r6wni

0

ez 
nabycia umiej"tnosci wychowawczych. Umiej"tnosci te posiadac mog11 
jedynie nauczyciele, kt6rzy sq zwiqzani ze szko!11 odpowiednim stazem 

31 TamZe. 
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pracy, oraz ci, kt6rzy majq opanowane fachowe podstawy teoretyczne 
pedagogiki, psychologii czy socjologii. Nalezy przy tym podkreslic, ze 
kaida szkola ma specyficzne problemy wychowawcze, kt6re sq niepowta
rzalne w swoich szczeg61ach w innej jednostce tego typu. Poznanie 
okreslonego srodowiska uczniowskiego ma szczeg6lne znaczenie dla pracy 
dydaktyczno-wychowawczej kaidego nauczyciela. Problem ten jest nie
zwykle zlozony i trudny do opanowania nawet przez doswiadczonych 
pedagog6w. Dogliabne jego poznanie wymaga przede wszystkim dluiszego 
czasu, w zwiqzku z czym zbyt wielka plynnosc kadr utrudniac musi pro
cesy dydaktyczno-wychowawcze w poszczeg6lnych szkolach. Plynnosc 
kadry pedagogicznej ksztaltowala siia odmiennie w r6znych szkolach, 
r6ina r6wniez byla jej dynamika. Niezaleinie jednak od tego zachodzil 
r6wnoczesnie inny bardzo istotny proces, kt6ry naleiy okreslic mianem 
stabilizacji kadry nauczycielskiej w liceach og6lnoksztalcqych. 

Stabilizacja kadry nauczycielskiej wynikala z og6lnej stabilizacji zycia 
spolecznego, gospodarczego i politycznego na ziemiach zachodnich i p61-
nocnych. Znaczny wplyw na ten proces wywarlo umacnianie siia wladzy 
ludowej w Polsee. Obok tego powainym czynnikiem, kt6ry oslabil nastro
je tymczasowosci, bylo powstanie NRD i uznanie przez to panstwo 
w ukladzie zgorzeleckim istniejqcej i ustalonej granicy na Odrze i Nysie. 
W procesach integracyjnych wyjqtkowo doniosl'l rolia odegrala szkola 
i nauczyciel. Zadna kategoria pracownik6w nie przyczynila si<a w tej 
mierze eo nauczyciel do zespolenia ludnosci tych ziem wok61 wsp6lnych 
ideal6w, do zniwelowania uprzedzen i r6inic utrudniajqcych poczqtkowo 
zgodne wsp6!iycie r6znych srodowisk i grup spolecznych. 

Tab. 11. Stabilizacja kadry nauczycielskic,i liceöw ogölnoksztalcl:l,cych 
na Dolnym Slijsku aa 

Wyszczeg61nienie 

Stan na 1 IX 1955 r. 
Pozostali w tych samych liceach 

od 1 IX 1955 do 1 IX 1959 r. 

Stan na 1 IX 1959 r. 
Pozostali w tych samych liceach 

od 1 IX 1959 do 1 IX 1963 r. 

og6lem 

419 

253 

504 

342 

Liczba nauczycieli 

1 
w tym 

m�Zczy.Zni I kobiety 

230 

143 

295 

198 

189 

110 

209 

144 

Wraz z og6lm1 stabilizacjq ludnosci, eo zaczialo uwidaczniac siia na 
Dolnym $lqsku po 1950 r., stabilizowala si<a r6wniei kadra nauczycielska. 

3s Arkusze organizacji roku szkolnego .. , 19G5/56, 1959/60 i 1963/64 r., Archiwum 
KOS Wroclaw. 
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W wykazanych powyzej latach uwidocznil si,; w tym zakresie staly po

st,;p. W latach 1955-1959 osüjgn<jl on 60,20/o og6lu zatrudnionych na

uczycieli Jice6w og6lnoksztalc<1cych w dniu 1 IX 1955 r., w nast,;pnym zas 

okresie (1959-1963) wzr6sl do 67,1 0/o og61u zatrudnionych z dnia 1 IX 

1959 r. Wsr6d grupy nauczycieli odznaczaj<jcych si,; duzq stabilnosciq 

znajdowali sit; i tacy, kt6rzy przez 17 i 18 lat (1945, 1946-1963) pozosta

wali niezmiennie w tych samych liceach. 

Szczeg6lny charakter zawodu nauczycielskiego, jak tez odmienna orga

nizacja pracy w szkolach i plac6wkach oswiatowo-wychowawczych wy-

magaly odmiennego uregulowania prawa pracy sluzby nauczycielskiej. 

Problemy te zostaly uregulowane ustawq z 27 IV 1956 r. Ustawa ta 

formuluje pragmatyk,; sluzbowq, okreslajqc ponadto specjalne uprawnie

nia nauczycieli, wynikajqce z charakteru ich pracy i jej spolecznego zna

czenia. Zmierza ona do realizacji postulatu stabilizacji kadr nauczyciel6kich 

i trwalosci stosunku sluzbowego. Ponadto ustawa przewidywala nadawanie 

specjalnych odznaczen dla nauczycieli, jak honorowy tytul „Zasluzony 

Nauczyciel PRL" oraz „Medal Edukacji Narodowej". Artykul 3 ustawy, 

m6wiqcy o zadaniach nauczycieli, glosil: ,,Zadaniem nauczyciela jest 
wychowywac dzieci i mlodziez na ideowych, wyksztalconych i kullural

nych obywateli, patriot6w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oddanych 

sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju". 

Polityka oswiatowa Polski Ludowej ma charakter klasowy. Wyraza 

ona interesy ludzi pracy. Celem jej jest przygotowanie zar6wno mlodego 

pokolenia, jak i obywateli doroslych do budowania socjalizmu. W zwiqzku 

z tym zaklada ona udzial szerokich mas spoleczenstwa w procesie naucza

nia i podwyzszania kwalifikacji. Na ziemiach zachodnich i p61nocnych 

szkola realizowala nie tylko te og6lne zalozenia polityki oswiatowej pan

stwa, lecz r6wniez wlqczyla si� do akcji zasiedlania tych ziem, a nast�

pnie do ksztaltowania z wielce zr6znicowanego elementu mlodziezy po

chodzqcej z r6znych stron Polski nowych obywateli ludowego panstwa, 

scisle zwiqzanych ze swoim terenem zamieszkania. Czynila to w trud
nych warunkach, poniewaz prac,; zaczynala od podsfaw. Znaczny wklad 

w to dzielo wniesli nauczyciele, kt6rzy przybywali na te tereny w latach 

1945-1948. W latach nast,;pnych praca szkoly i nauczyciela nie pozosta

wala bez wplywu na proces integracji tych zmian z Macierzq. 

DIE GESTALTUNG DER LEHRERKADER DER ALLGEMEINBILDENDEN 

OBERSCHULEN IN NIEDERSCHLESIEN 

Der Artikel behandelt die einzelnen Etappen der Organisierung des Mittelschul

wesens und die Entwicklung der Lehrerkader in Niederschlesien in der Nach

kriegszeit. Ferner werden die Aufgaben und die Rolle dieser Schulen geschildert, 

wobei insbesondere auf ihre Verdienste im Integrierungsprnzess der Westgebiete 

hingewiesen wird. 
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JOZEF SZOCKI 

BIBLIOTEKI PUBLICZNE DOLNEGO SLl\SKA 1945-1968. 
NAJWA2:NIEJSZE fROBLEMY UPOWSZECHNIENIA KSL\2:KI 

Okres ostatnich 25 lat jest niewqtpliwie jednym z najbardziej boga
tych w przemiany we wszystkich dziedzinach zycia spolecznego. Wiele 
tych przemian w ten czy inny spos6b wü1ze si� z ziemiami zachodnimi 
i p61nocnymi, kt6rych odzyskanie zdeterminowalo nie ty lko nowy kszta! t 
geopolityczny granic Polski, ale takze wywola!o swoje pi�tno na ca!osci 
zycia wewn�trznego. W pierwszych latach po wojnie przed polskim na
rodem, wykrwawionym i zniszczonym gospodarczo podczas okupacji 
i dzialan wojennych, stan�!o olbrzymie zadanie zaludnienia, odbudowy 
i rozbudowy ziem odzyskanych po wielowiekowej niewoli, zintegrowania 
ich z resztq kraju 1• Okolicznosci historyczne: koniecznosc dzwigni�cia 
kraju ze stanu olbrzymich zniszczen, niewiara panstw zachodnich w zdol
nosc narodu polskiego do odbudowy tych ziem, rewizjonizm zachodnionie
miecki rojqcy o likwidacji granicy na Odrze i Nysie, zmusza!y do dokona
nia wielkiej pracy, i to w kr6tk.im czasie oraz w niezwykle trudnych wa
runkach. 

Powojenne spoleczenstwo Dolnego Siqska uformowa!o si� z ludnosci 
w duzym stopniu naplywowej 2. Rozwijajqcy si� przemysl, duze warsztaly 
pracy, rodzqce si� zycie kulturalne, wsp6lnie rozwiqzywane problemy 
gospodarcze i spoleczne, kt6re ros!y w miar� odbudowy kraju - wszystko 

1 XX lat Wroclawia, Wroclawski Komitet Frontu JednoSci Narodu, Wroclaw 
1965; Trudne dni; t. 1-11, Wroclaw 1960; Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, 

\.Varszawa 1961; S. Z ab i e l l o, 0 rzqd i granice, Warszawa 1965. 
2 S. Ban a s i a k, Dzialaino.§C osadnicza Paii.stwowego Urzl?du Repatriacyjnego 

na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznaii 1963; Z. Dulczew ski, 
Spoleczne aspekty migracji na ziemiach zachodnich, Poznail. 1964; P. R y b i c k i, 
0 podstawach migracji na Ziemie Odzyskane, (Slqsk, 1948, nr 8-10); I. Tu r n au, 
Studia nad strukturq ludno.§ciowq polskiego Wrnclawia, PoznaJl 1960; J. Z i 61 k o w

s k i, PrzeobraZenia demograficzne i spoleczne na ziemiach zachodnich (Kultura 

i Spoleczeii.stwo, 1959, nr 2); K. Z y g u 1 s k i, Repatrianci na ziemiach zachodnich. 
Studium socjologiczne, Poznaii. 1962. 
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to integrowalo naplywowe masy ludzkie, przeobrazalo ich obyczaje i po
glqdy. Dolny Slqsk stal si� wielkim tyglem, w kt6rym dokonywaly si� 
przeksztalcenia strukturalne na skal� dotqd nie spotykanq, dokonywal si� 
spoleczny awans licznych grup ludzkich, slowem, wykuwalo si� nowe 
spolecze,nstwo '· 

Pierwsze lata Polski Ludowej - to okres klasowej walki o wladz�, 
zbrojnych starc z reakcjq '· Decydujqce znaczenie dla charakteru prze
mian kulturalnych i dla ich ukierunkowania mialo zwiqzanie od poczqtku 
calosci socjalistycznego budownictwa ustrojowego, w tym i kulturalnego, 
z ruchami masowymi, z politycznym aktywizowaniem mas, z kierownirzy

mi funkcjami w tym procesie politycznych organizacji ruchu robotniczego. 
Wymienione wyzej przemiany polityczne, gospodarcze i spoleczne skla
dajq si� na genez� wsp61czesnej kultury polskiej 5• 

W pewnym stopniu jednolite spoleczenstwo powstalo na Dolnym 
Slqsku w spos6b bardzo szybki, w ciqgu kilkunastu wlasciwie powojen
nych lat i stanowi z tego powodu specyficzny zesp6l, charakterystyczny 
dla burzliwej epoki przemian powojennych 6• Trudno powiedziec, o ile 
jest to przyklad typowy i o ile powszechny. Wydaje si� jednak, ze pod
stawowe elementy mechanizmu rozwoju kulturalnego Dolnego Slqska: 
r6znokierunkowosc form oddzialywania kulturalnego, zywiolowosc wcho
dzenia w zycie nowoczesnych form przekazu kul turalnego i ksztaltowanie 
si� swiadomego odbiorcy tych nowych form, sq w jakims stponiu zjawi
skami powszechnymi dla calego kraju, o r6znym tylko stopniu ich nasile
nia. Mielismy do czynienia z takimi zjawiskami, jak nieprzezwyciGzone 
relikty starego stylu zycia i gwaltowne wchodzenie nowego, konflikty 
wewnqtrz srodowiska i wewnqtrz rodzin, nacisk kulturalny nowego typu. 
Natomiast rzecz znamienna dla Wroclawia, rzadko spotykana gdzie in
dziej, to stala ambicja Uniwensytetu ksztaltowania zycia kulturalnego 

3 W. M a r k  i e w i c z, Przeobra.Zenia Swiadomotci narodowej reemigrant6w pol
skich z Francji, Poznall. 1960; S. No w a k o w s k i, Przeobra.Zenia spoleczne i adap
tacje reemigrant6w w Polsee (MySl Wsp6lczesna, 1950, nr 7); t e n Z e, Wi�Z spoleczna 
na ziemiach zachodnich (Kultura i Spoleczer'lstwo, 1960, nr 3); P. R y b i c k i, Pra
cesy spoleczne (Rocznik Ziem Zachodnich i Pölnocnych, 1946); R. Tu r s k i, 
Dynamika przemian spolecznych w Polsee, Warszawa 1961; J. Z i 6 l k o w s k i, 
Socjologiczne aspekty przemian ludnoSciowych na ziemach zachodnich (Ruch Praw
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1963, nr 2); K. Z y g u l s k i, Wielki tygiel 
integracji (Rocznik Ziem Zachodnich i Polnocnych, 1962); t e n Z e, Procesy integracji 
spolecznej na ziemiach zachodnich i p6lnocnych. Egzamin trzech pokoleri. (Polska, 

1964, nr 9) 

4 Z najnowszych dziej6w Polski 1939-1947, Warszawa 1961. 
s Zarys historii polskiego ru.chu. robotniczego 1944-i947, Warszawa 1961. 
u K. Z y g u l s k i, Procesy integracji spolecznej na ziemiach zachodnich i pol

nocnych (Przemiany spoleczne w Polsee Ludowej. Studia pod redakcjc} Adama 
Sarapaty, Warszawa 1965). 
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Dolnego Sl11ska. Zjawisko charakterystyczne od chwili wyzwolenia tego 
regionu 7• 

Scisla wsp61praca Uniwersytetu ze srodowiskiem literackim obfito
wala w konstruktywne konsekwencje. St11d wyrazna tendencja przeciw
stawienia si,: ciasnemu partykularyzmowi i d11zenie do uczestniczenia 
w tworzeniu kultury og61nokrajowej. Przykladem „Zeszyty Wroclawskie" 
wydawane przez wroclawskie srodowisko literackie we wsp61pracy z ka
tedrq historii literatury Uniwersytetu. »Zeszyty Wroclawskie« - pisal 
Tadeusz Mikulski - maj'! ambicj,: i cheq reprezentowac atrakcyjnosc:, 
sily i zasoby kultury polskiej w jej wysokich wartosciach humanistycz
nych. Czynic: tak we Wroclawiu - to znaczy spelniac: obowi11zek pisarski 
w skali ... bardzo rozleglej" 8. A ostatnio „Odra" - jedno z ciekawszych 
i dobrze redagowanych pism tego typu w kraj u. Szeroki wachlarz po
ruszanych na jego lamach problem6w obejmuje najistotniejsze kwestie 
kulturalne, spoleczne, polityczne zar6wno kraju, jak i regionu. Przykladem 
s11 takze inicjatywy kulturalne wykraczaj11ce poza region i cz,:sto obejmu
jljce caly kraj {zjazdy pisarzy ziem zachodnich i p61nocnych, Teatralny 
Festiwal Sztuk Wsp61czesnych, Wroclawski Festiwal Muzyki Wsp61czes
nej). 

Wraz z rozwojem i przeksztalceniem Dolnego Sl11ska nast,:powal roz
w6j bibliotek. Juz w pierwszych miesi11cach po wojnie dzialaly prywatne 
wypozyczalnie ksi11zek. W 1946 r. zanotowano ich 28. Liczyly one ponad 
16 000 totn6w. Przy organizacjach politycznych i wi,:kszych zakladach 
pracy powstaly w tym czasie biblioteki o charakterze spolecznym. 
W 1946 r. bylo ich 59. Lqcznie obejmowaly prawie 13 000 tom6w. Pierw
sze biblioteki publiczne zostaly utworzone w Klodzku, Boleslawcu, Wal
brzychu oraz Wroc!awiu, i to juz w 1945 r.' W sumie stanowi!o to jednak 
niewiele i nie moglo zaspokoic wielkiego glodu ksi11zki, jaki w6wczas 
istnial na Dolnym Sl11sku. Juz 23 X 1945 r. ,,Pionier" w artykule pt. 
Ludzie czekajq na ksiqiki pisal: ,,Zupelny brak ksi11zek powoduje gl6d 
duchowy, wobec kt6rego dla niekt6rych codzienne braki w pozywieniu 
wydajq si,: o wiele znosniejsze ksiqzki nalezaloby sprowadzic tu naj
pr,:dzej. Niech to nie b,:d11 na razie fascynujqce nowosci, kt6rych zreszt11 
brak w og6le, niech to b�d'! komplety Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, 
Zeromskiego. Przeczyta je ch�tnie jeszcze raz inteligent, a rolnik czy 
chlop z Wolynia, jesli nie czyta!, po raz pierwszy . . Zanim zaczniemy 
organizowac koncerty i wystawy, sprowadzmy ksi11zki, urz<jdzmy na-

7 Nauka polska wc Wroclawiu w latach 1945-1965 i jej znac2enie spoleczne, 

Wroclaw 1965; Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, Wroclaw 1959. 
8 Cyt, za Z. Ku bik o Ws k im, Wroclaw litreacki, Wroclaw 1962. s. 11. 
9 R. Z a w ad z k i, Rozwöj i dzialalnoSC pubUcz.nych bibliotek powszechnych 

na Dolnym Slqsku w latach 1945-1964, Wroclaw 1967. 

11 - Sobötka 3/70 
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pr�dee ezytelnie i wypozyezalnie dla szerszego og61:u. Ludzie tu o tym 
marzii, ludzie tu na to ezekajq, nieehze nie ezekajii zbyt d!l\go" '°. 

Przelomowym wydarzeniem bylo wydanie w 1946 r. przez Prezydium 
KRN dekretu o bibliotekaeh i opieee nad zbiorami biblioteeznymi 11 _ 

Dekret ten by! wyrazem troski ludowego panstwa o rozw6j bibliotekar
stwa i ezytelnietwa. Nak!adal on na samorziidy terenowe obowiiizek two
rzenia bibliotek publieznyeh. Lata 1947-1949 to okres wzmozonej praey 
nad organizaejq bibliotek publieznych i rozwojem ezytelnietwa na Dolnym 
Sliisku. Na koniee 1949 r. byly juz 352 biblioteki. Liezyly one ponad 
430 000 wolumin6w i ponad 35 000 ezytelnik6w. Nast�pne lata to dalszy 
rozw6j sieei bibliotek 12• 

Po 1956 r. obserwujemy na Dolnym Sh1sku burzliwii rozbudow� srod
k6w masowej informaeji: radia, filmu, telewizji i prasy. Demokratyzaeji 
kultury stanowiiieej podstaw� przemian, jakie dokonaly si� w Polsee 
Ludowej, sprzyjal niewiitpliwie rozw6j instytueji poslugujqeyeh si� srod
kami masowego przekazu. Telewizja, radio i film umozliwiajii w skali 
masowej staly kontakt ze sztukii. Dia szerokieh kr�g6w odbiore6w sztuka 
przestala obeenie byc luksusem. Rozpowszeehniane przy pomoey tyeh 
srodk6w tresei kultury nabierajq jednak nowyeh, okreslonyeh eeeh, de
terminowanyeh wlasnie przez samii teehnik� przenoszenia. Dominaeja 
we wsp6!czesnej kulturze masowej obrazu i s!uehowiska stwarza sytuaej�. 
ze r6wniez w postawaeh odbiore6w kultury dominuje typ sluehajiieego 
ezy ogliidajiieego. Powoduje to wi�e istotne zmiany postaw w stosunlku 
do sztuki oraz zmiany w sposobaeh jej przezywania. 

W zwiiizku z tym powstaje problem, w jakim stopniu rozw6j nowyeh 
srodk6w wplywa na ograniezenie tradyeyjnyeh form oddzia!ywania kul
turalnego, a zatem ksiiizki i tym samym biblioteki. Zagadnienie to bylo 
i jest przedmiotem wielu badar\ i dyskusji. W _rozwoju srodk6w masowej 
komunikacji widzi si� przede wszystkim zagrozenie dla ezytelnietwa ksiii
zki. Obeenie jednak (potwierdzaj& to badania) zdajemy sobie spraw�. ze 
niezaleznie od wyboru takieh ezy innyeh form upowszeehnienia kultury 
i zdeterminowanyeh przez ten wyb6r dominujiieyeh postaw kulturowyeh 
ezyteinietwo ksiiizki, tym samym odwiedzanie bibliotek, pozostanie tii 
swoistii, niezastqpionq form,i kontaktu z kulturii, odgrywajqeq wazrn1 
rol� w ksztaltowaniu osobowosei wsp6!czesnego ezlowfeka. I nie nie wska
zuje, aby sytuaeja pod tym wzgl�dem zmienia!a si�. Dlatego tez populary
zaeja czytelnietwa weale nie lrqei ubieg!owieeznq starzyznq, przeeiwnie, 
w r6wn�j mierze ze wsp6!czesnymi osi11gni�ciami teehnieznymi (telewizja, 

10 „Pionier", 1945, nr 49, s. 3. 
11 „Dziennik Uslaw", 1946, nr 26, poz. 163. 
12 Zawadzk i, op. cit. 
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film, radio) decyduje o nowoczesnosci i dynamice kultury 13• Jednoczesnie 
z rozwojem srodk6w masowego przekazu musi wi�c pogl�biac si� i posze
rzac przymierze z ksiqik'l coraz liczniejszych grup ludzkich. Chodzi tu 
o preferowanie przez biblioteki czynnego uczestnictwa w zyciu kultural
nym (wszelkiego rodzaju konkursy czytelnicze, recytatorskie, teatrzyki, 
dyskusje itp.), a wi�c preferowanie kontaktu z czytanym tekstem, kiero
wanie uwagi czytelnik6w na tresci r6znorodne, r6inorodne pod wzgl�dem 
poziomu, a nie okreslone tylko potrzebq czy modnym gustem. 

Biblioteki towarzyszyly wiernie zyciu i pracy spoleczei\stwa. Braly 
czynny udzial we wszystkich wazniejszych przedsi�wzi�ciach kultural
nych, oswiatowych, takze politycznych, inicjowanych i podejmowanych 
w okresie ostatnich 25 lat. Czy to chodzilo o likwidacj� analfabetyzmu, 
czy o rozw6j oswiaty i kultury na wsi, czy tez o upowszechnienie sztuki 
teatralnej, plastyki lub muzyki, zawsze jednq z pierwszych plac6wek bio
,qcyc·h udzial w tych pracach byla biblioteka. Z plac6wki wypozyczajqcej 
ksiqzki i rejestrujqcej czytelnik6w przeksztalcila si� w doradc� i orga
nizatora zycia kulturalnego. W wielu miastach i miasteczkach, a szcze
g6lnie na wsi, biblioteki stanowiq gl6wne i najwazniejsze osrodki kultury. 

W ciqgu ostatnich 5 lat w wojew6dztwie wroclawskim i samym Wro
clawiu nastqpil znaczny rozw6j sieci bibliotek i tym samym czytelnictwa. 

W dniu 31 XII 1968 r. w woj. wroclawskim istnialy 523 biblioteki 
(w 1964 r. 500), we Wroclawiu 84 (w 1964 r. odpowiednio 66). Jesli chodzi 
o punkty biblioteczne, mielismy ich na terenie wojew6dztwa 1949 (przed 
czterema laty 1551), a w miescie 27 (odpowiednio 25). Na Dolnym Slqsku 
dziala wi�c og61em 607 bibliotek (o 41 wi�cej niz w 1964 r.) i 1976 pun
kt6w bibliotecznych (prawie o 400 wi�cej). Dose znacznie wzrosla tu licz
ba oddzial6w i filii dla dzieci, mianowicie z 50 w 1964 r. da 72 w 1968 r." 
Trzeba tutaj podkreslic duze osiqgni�cie w zakresie tworzenia wiejskich 
punkt6w bibliotecznych. Jest to realizacja hasla wysuni�t�go w programie 
rozwoju iycia kulturalno-oswiatowego na Dolnym Slqsku przyj�tym 
przez Wydzial Kultury WRN na lata 1965-1970 ", a brzmiqcego: ,,W kaz
dej wsi punkt biblioteczny". Obecnie mamy na wsi dolnoslqskiej 1777
punkt6w bibliotecznych 16. Niekt6re wi�c powiaty zrealizowaly juz owo 
haslo. Mozna dzis przyjqc, ie ten postulat zostanie zrealizowany w pelni 
w 1970 r. 

· 1a J. s z o c k i, Literatura pi�kna a ksztaltowanie podstaw (W Swietle bada1l. 
prowadzonyoh w bibliotekach pu.bLicznych Wroclawia) (Nowe Drogi, 1968, nr 3). 

14 J. S z o c k i, Biblioteki publiczne wojewödztwa wroclawskiego i miasta Wro

clawia w 1968 r. (wedlug sprawozda1t statystycznych) (Materialy Metodyczne, 1969, 

nr 1). 
1s Program rozwoju kuU11.ry w wojewödztwic wroclawskim w Latach 1966-1970� 

Wroclaw 1965/66. 
1n s z o c k i, Bibliateki publiczne ... 
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Ksi�gozbiory publicznych bibliotek powszechnych wzrosly w 1968 r. 
w por6wnaniu do 1964 r. na terenie woj. wroc!awskiego o 586 771 wolu
min6w, natomiast we Wroc!awiu o 278 068 wolumin6w; procentowo szyb
ciej wzrasta!y we Wroc!awiu niz w wojew6dztwie. 0 ile w 1964 r. w woj. 
wroc!awskim na jednego mieszkanca przypadalo srednio 1,26, na jednego 
czytelnika 7,7 ksiqzki, a we Wroc!awiu odpowiednio 1,0 i 5,8, to w 1968 r. 
liczby w tym wzgl�dzie ksztaltowaly si� nast�pujqco: woj. wroc!awskie 
- 1,52 i 7,1, Wroc!aw l11cznie z ksi�gozbiorem ·WiMBP - 1,43 i 6,8. W woj. 
wroc!awskim najnizsze wskaznihl ksützki na 1 mieszkanca wyst�puj11 
w Legnicy (1,01), Boles!awcu (1,06), Swidnicy (1,07), Zgorzelcu (1,21) 
i we Wroc!awiu w dzielnicy Sr6dmiescie (0,93). Natomiast najwyzszym 
wskaznikiem w tej mierze mog„ si� poszczycic: we Wroc!awiu dzielnica 
Psie Pole (2,26), a takze powiaty Syc6w (2,14), Strzelin (2,11), Legnica 
(2,11) i Walbrzych (2,10). Wzr6sl powaznie procent literatury niebeletry
stycznej. Od 1964 r. do konca 1968 r. przybylo jej na terenie wojew6dztwa 
160 258 wolumin6w, a we Wroc!awiu 86 387. A wi�c i tym ra�em ksi�
gozbi6r niebeletrystyczny r6sl proporcjonalnie szybciej we Wroc!awiu 
niz w wojew6dztwie 11. 

W ostatnich latach znacznie wzrosla liczba czytelnik6w. I tak jesli 
w 1964 r. w woj. wroclawskim bylo 306 462 czytelnik6w (15,70/o spo
leczenstwa), a we Wroc!awiu 79 945 (170/o mieszkanc6w), to w 1968 r. 
odpowiednio 429 969 (21,50/o) i 111 906 (22,80/o). Najwi�ksze procenty 
w tej mierze notuj„ Nowa Ruda (31,2), dzielnica Psie Pole we Wrocla
wiu (30,0) i pow. Swidnica (29,1), a najnizsze - miasta Legnica (16,2) 
i Wa!brzych (17,3) oraz Dzierzoni6w (17,5) i Z11bkowice (17,9). Zmienia 
si� struktura czytelnik6w. Liczba czytelnik6w w wieku do lat 14 wpraw
dzie powoli, ale zmniejsza si�. Wzrasta liczba czytelnik6w w wieku 
15-20 lat, a grupa czytelnik6w w wieku powyzej 20 lat pozostaje przez 
dluzszy czas prawie w tym samym stosunku do innych 18• 

Z roku na rok zwi�ksza si� systematycznie liczba wypozyczen. 
W 1968 r. notowalismy w por6wnaniu do 1964 r. w woj. wroclawskim 
wi�cej o 1 817 455 wypozyczen, a we Wroc!awiu o 879 318. Obserwujemy 
niepokoj11ce zjawisko zmniejszania si� liczb wypozyczen przypadajqcych 
na 1 czytelnika. I tak jesli w 1964 r. w wojew6dztwie 1 czytelnik wy
po.i:yczy! srednio w roku 21,4 ksüj.i:ki, a we Wroclawiu 25,1, w 1968 r. 
odpowiednie liczby wyniosly w wojew6dztwie 19,8, we Wroclawiu 24,2. 
W zwi11zku z tym zachodzi koniecznosc podj�cia badan tego zjawiska. 
Nale.i:y ustalic przyczyny tego stanu rzeczy, aby mo.i:na by�o wypracowac 
srodki przeciwstawienia si� mu. W roku ubieg!ym najwyzsze wskazniki 

17 Tam.Ze. 

1s Tam:Ze. 
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wypozyczer\. notowaly miasta Jelenia G6ra (30,7) i Legnica (27,9), wroc
lawskie dzielnice Psie Pole (26,3) i Stare Miasto (25,3), najnizsze zas 
Zgorzelec (13,7), Dzierzoni6w (14,3), Jawor (15,4), Swidnica (15,6) i Zqb
kowice (15,7) 19. Struktura wypozyczer\. zmienia si� korzystnie, aczkol
wiek powoli. Zwi�ksza si� liczba wypozyczer\. literatury niebeletrystycz
nej. 

Wiele jest przyczyn, kt6re warunkujq stan czytelnictwa w poszcze
g61nych powiatach. Pewnym powiatom latwiej jest uzyskac wysoki 
wskaznik czytelnictwa, inne byc moze nigdy go nie osiqgnq. Dlatego 
tez nie mozna oceniac biblioteki tylko wedlug osiqgni�tego procentu czy
telnictwa, trzeba brac pod uwag� i inne przyczyny, kt6re skladajq si� na 
to zjawisko. 

Przyczynami duzej wagi wp!ywajqcymi na stan czytelnictwa S'!: spo
s6b uzupelniania ksi�go,zbior6w, sqsiedztwo bibliotek innych typ6w, re
monty powodujqce zamkni�cie bibliotek przez dluzszy czas itp. Podczas 
oceny stanu czytelnictwa w poszczeg6lnych powiatach nalezy zapewne 
brac pod uwag� i te sprawy. 

Z material6w badawczych, jakimi dysponujq Studia Bibliotekoznawcze 
uniwersytet6w warszawskiego i wroclawskiego oraz Instytutu Ksiqzki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, wynika, ze czytelnicy szukaj'! 
w ksiqzkach, zwlaszcza z zakresu literatury pi,:knej, walor6w swiatopo
glqdowych, moralnych, intelektualnych i zawodowych. Jesli chodzi o wa
lory swiatopoglqdowe, to przede wszystkim tematy spoleczno•poliiyc;ne 
Sq przedmiotem zainteresowania czytelnik6w. One w ich oczach zyskujq 
na znaczeniu. Z zakresu etycznej problematyki jeden problem szczeg61-
nie absorbuje czytelnik6w, a mianowicie, jak post,:powac, aby dzialanie 
bylo moralnie dobre. Niemniej szerokie S'! zainteresowania intelektualne, 
kt6rych zaspokojenia szuka si,: w kontekscie ksiqzki. Wszystko to w su
mie unaocznia nam, jak duza odpowiedzialnosc w tym zakresie spada 
na biblioteki 20_ 

Badania inicjowane przez biblioteki wykazujq, ze ksiqzka nie ma do
st,:pu do wielu wiejskich i robotniczych dom6w. Tak wi,:c pi,:kny obraz 
czytelnictwa rejestrowany w bibliotecznych kartotekach w konfrontacji 
z tymi badaniami dowodzi, ze na wsi i wsr6d rodzin robotniczych znaj
dujq si,: tylko pewne grupy, kt6re nawiqza!y trwa!e przymierze z ksi,iz
k,i. Nie moze on nam zatem przeslaniac istniej,icych w tej mierze dys
proporcji. Biblioteki potlejmuj,i wszelkie przedsi�wzi,:cia wyzwalajqce 
i podsycajqce czytelnictwo wlasnie wsr6d srodowisk robotniczych i wiej
skich, nie zaniedbujqc, rzecz zrozumia!a, rosnqcych d9zer\. czytelniczych 

19 TamZe. 
20 J. S z o c k i, Czytelnictwo i Lektura ludzi doroslych, Wroclaw 1968. 
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inteligencji. Jesli chodzi o t,: ostatni& grup,: spo!ecznq, obserwujemy 

wsr6d niej dosi: wyrazne zjawisko gromadzenia domowych bibliotek. 

Jnteresujiice sii w swietle badan korelacje mi,:dzy posiadaniem w!asnych 

ksi,:gozbior6w a korzystaniem z bibliotek publicznych. Ot6z posiadanie 

w!asnych bibliotek nie hamuje cz,:stotliwosci wypozyczen. Wr,:cz prze

ciwnie, wraz ze wzrostem ilosci ksiiizek we wlasnej bibliotece domowej 

rosnie systematycznie aktywnosc czytelnicza i odwrotnie. Wraz z osiq

ganieni wyzszej cz,:stotliwosci wypozyczen dokonywanych w bibliotekach 

publicznych wzrasta procent posiadajiicych wlasne ksi,:gozbiory. W osta

tecznych rachunku jednak podstawowym czynnikiem ksztaltujiicym za

r6wno cz,:stotliwosi: wypozyczen, jak i wielkosi: wlasnych ksi,:gozbior6w 

<lomowych jest wyksztalcenie, a wi,:c zdolnosi: percepcyjna d6br kultu

ralnych. Im wyzsze wyksztalcenie, tym wi,:ksza aktywnosc czytelnicza 

i wi,:ksze ksi,:gozbiory domowe. 21 

Jednii z najbardziej charakterystycznych cech rozwoju naszego )uaju 

jest dynamika wyzszych studi6w, w tym tez zaocznych. I tak np. jesli 

w roku akademickim 1960/61 bylo prawie 166 000 student6w, w tym 

42 000 zaocznych i eksternistycznych, to w 1967/68 odpowiednio 287 000 

i 77 000 22• Do 1980 r. przewidywany jest szesciokrotny wzrost tej Jiczby. 

Charakterystyczny dla ostatnich Jat jest wzrost liczby student6w zaocz

nych zamieszkalych w miastach i miasteczkach oddalonych od srodowisk 

akademickich. Sluchaczy studi6w zaocznych spotykamy takie na wsi. 

W tej sytuacji rodzi si,: olbrzymie zapotrzebowanie na podr,:czniki uni

wersyteckie, monografie, slowem, na ksiiizki naukowe w miejscu zamiesz

kania sluchaczy studi6w zaocznych, a wi,:c w miastach powiatowych, 

miasteczkach, osiedlach, gromadach. Dochodzi jeszcze dzialal,nosi: poli

techniki telewizyjnej, popularnosc r6znego rodzaju seminari6w, kurs6w 

· i konferencji szkoleniowych. W zakladach, instytucjach i organizacjach 

spolecznych sii liczni fachowcy, kt6rzy mimo ukonczenia studi6w wyz

szych systematycznie muszi, sledzii: rozw6j swych dziedzin. Stwarza to 

caly krqg zagadnien, jakie nalezy rozwiiizai:, aby tym wszystkim ludziom 

zapewnic ksiiizk,: naukowq. Biblioteki naukowe znajdujqce si,: w osrod

kach uniwersyteckich i nastawione na udost,:pnienie ksi,:gozbioru w miej

scu swojego dzialania nie mogii tych potrzeb zaspokoic. Stiid koniecznosc 

poszukiwan i rozwiiizan, kt6rych nie mozna odkladac na p6zniej; jest to 

bowiem zadanie najbardziej pilne. 

Wsr6d niekt6rych student6w zaocznych zamieszkujiicych Wroclaw, 

Walbrzych, Klodzko i Jeleniii Gör,: wroclawska Wojew6dzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna w 1968 roku przeprowadzila ankiet,: opracowarni 

21 TamZe. 
22 „Maly Rocznik Statystyczny", 1969, s. 250 (tab. 14). 



Biblioteki publiczne Dolnego Slqska (1945-1968) 499 

przez Bibliotek� Uniwersyteckq na temat zaopatrzenia w podr�czniki. 
Az 60•/o respondent6w narzekalo na ich brak. Z tej liczby 16°/o zaopatruje 
si� w nie w bibliotekach naukowych, a az 40°/o zwracalo si� po nie do 
bibliotek publicznych. Oczywiscie najgorzej przedstawia si� zaopatrzenie 
w lektur� student6w mieszkajqcych na wsi, osiedlu i malym miescie. 
Prawie wszyscy oni majq trudnosci w zdobyciu potrzebnej ksiqzki nau
kowej. 

Piszqc o tych sprawach, trudno nie wspomniec o bibliotekach technicz
nych i zwi11zkowych, kt6re S'! przeciez najblizej pracownik6w studiuj,i
cych zaocznie. -Narzuca si� pytanie, jak one reagujq na potrzeby studen
t6w zaocznych. Trzeba tu wyraznie stwierdzic, ze bibliotek technicznych 
jest niewiele. Znajdujq si� one w wi�kszych zakladach, a takie zaklady 
skupione S'! w wi�kszych osrodkach miejskich. Biblioteki zwi11zkowe zas 
gromadzq literatur� pi�knq. Z tych wzgl�d6w biblioteki techniczne 
i zwi11zkowe nie sq w stanie przej11c zaopatrzenia zaocznych student6w 
w ksi11zk� naukowq. 

Prace bibliotek publicznych w tym wzgl�dzie id'! dwoma kierunkami. 
Pierwszy - to pr6by tworzenia wlasnych ksi�gozbior6w naukowych. 
Na to mogly pozwolic sobie tylko wi�ksze biblioteki, i to przewaznie 
mieszcz11ce si� w wi�kszych miastach. Nawet .i w tych bibliotekach zakup 
ksiqzek naukowych odbywal si� niesystematycznie ze wzgl�du na brak 
srodk6w finansowych. Odgrywal tutaj rol� takze inny pow6d. 0 litera
tur� np. z zakresu elektroniki czy ergonomii przez dluzszy czas nikt sie 
nie dopytuje. W6wczas biblioteka nie kupuje. Ai w koncu okaze si�. ze 
kilka pozycji jest koniecznych. Podejmowane przez biblioteki powiatowe 
czy wi�ksze miejskie pr6by systematycznego gromadzenia ksiqzek nau
kowych z okreslonych dziedzin bqdz nie zdaly egzaminu w og6le, b,idz 
okazaly si� niewystarczajqce. Drugi spos6b zaopatrzenia w potrzebne 
ksi11zki naukowe stosowany przez biblioteki publiczne - to wypozyczenia 
mi�dzybiblioteczne. Pozwalajq one teoretycznie na otrzymanie kazdej 
ksi11zki naukowej, jaka znajduje si<i w kraju. Ze wzgl<idu na wygod� 
ten spos6b stal si� powszechnie uzywany. Trudno wyobrazic sobie reali
zacj<i tych zadan bez dalszego rozwoju sieci bibliotek. Mamy w kraju 
8 343 biblioteki publiczne. Do tego dochodzi prawie 30 000 punkt6w biblio
tecznych. A wi�c sporo. 

Oczywiscie biblioteka bibliotece nier6wna. Obok czytelni czy wypo
zyczalni posiadaj11cych odpowiednie lokale sporo jest jeszcze malych pla
c6wek mieszcz11cych si<i w jednym, na og6l ciasnym pokoju. W dalszym 
ci11gu zbyt malo jest czytelni. Wprawdzie ten stan z roku na rok ulega 
poprawie, lecz daleki jest od doskonalosci. I dlatego staje si� konieczne 
polepszenie sytuacji lokalowej bibliotek. Dzialanie dopinguj11ce do tego 
spoczywa w pierwszej kolejnosci na bibliotekarzach, dzialaczach skupio-
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nych wok6l bibliotek, kt6rzy formuluj,ic odpowiednie wnioski pod adre
sem wladz s,i w stanie umiescic w planach popraw,: sytuacji lokalowej 
bibliotek. I dla tych cel6w jest konieczne dokladne zbadanie istniejqcej 

sieci bibliotecznej, aby na podstawie wynik6w tej analizy i potrzeb wy
plywaj11cych z demograficznego rozwoju regionu mozna bylo formulowac 

sluszne wnioski. 

Problem „poprawy" sieci bibliotek to jedno. Niemniej wazny wplyw 
na rozw6j upowszechnienia czytelnictwa maj11 ksi,:gozbiory biblioteczne. 
Liczby ilustrujqce zaopatrzenie bibliotek w ksiqzki w wielu powiatach 
nie zadowalajq. Istniej11 dosc powazne w tym wzgl,:dzie dysproporcje mi,:
dzy bibliotekami. Sq takie, kt6re dysponuj11 bardzo skromnymi srodkami 
na zakup ksiqzek. Muszq wi,:c .byc podejmowane wszelkie starania o regu
larny doplyw ksi11zek. Rzecz si,: nie sprowadza tylko da pienii,dzy. Chodzi 
tu o okreslonq polityk,: zakupu. Poniewaz niemozliwe jest kupienie do 
bibliotek wszystkich wazniejszych pozycji wydawanych w kraju, st11d 
ksi,:gozbi6r musi byc racjonalnie dobierany dla poszczeg6lnych plac6wek. 
Takze konieczna jest scislejsza wsp6!praca z ksi,:garniami. J est to tym 
bardziej konieczne, ze ksi"gozbiory biblioteczne muszq byc ciqgle aktu
aliwwane. I tutaj pragn" dotknqc sprawy zwi11zanej z bibliotecznymi 
ksi"gozbiorami, sprawy - trzeba przyznac - drazliwej. Sensownie uzu
pelnianym ksi"gozbiorom bibliotek musi towarzyszyc systematyczna se

lekcja. A z tym w naszych bibliotekach nie jest najlepiej. Falszywy l"k 
przed odpowiedzialnosciq za usuni"te ksiqzki, d!ugie zastanawianie si" 

nad kazdym proponowanym do usuni"cia tytulem, bo a nuz moze si" 
jeszcze przydac - wszystko to w sumie paralizuje prac,; nad selekcj11 

ksi"gozbior6w. Natomiast wiele bibliotek juz dzisiaj nie moze pomiescic 
nowo kupowanych ksiqzek i nie ma widoku na poszerzenie ich pomie
szczen. Ponadto jest sporo ksiqzek, po kt6re nikt od dawna nie si,:ga. 

Niepokoj11co wyglqda sprawa kadr bibliotecznych. Plac6wki gromadz
kie nie majq odpowiednio przygotowanych pracownik6w. Ponad 500/o kie
rownik6w bibliotek gromadzkich posiada tylko podstawowe wyksztalcenie. 
Tu tez notujemy najwi,:kszq plynnosc kadr. W bibliotekach powiatowych 
nadal brakuje pracownik6w ze srednim i wyzszym wyksztalceniem biblio

tekarskim. Te przyklady negatywne wystarcz11, aby zaniepokoic i szukac 
odpowiedzi na pytanie, czy to, eo dzis oferuje si,: przeci,:tnemu czytelni

kowi w bibliotece, odpowiada jego wymogom, jego - jakze zr6znicowa
nym - zainteresowaniom. 

Cokolwiek powiedzialoby si" krytycznie o kwalifikacjach bibliotekarzy, 

nie ulega wqtpliwosci, ze obecnie sytuacja kadrowa jest bez por6wnania 

lepsza, niz mozna by!o si" tego spodziewac 4 lata temu. Samo skwitowanie 
tego byloby jednak r6wnoznaczne z od!ozeniem sprawy ad acta. Oczy
wiscie, jest to nie do pomyslenia. Dlatego tez w pierwszej kolejnosci 
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sami bibliotekarze muszq zaj,ic si� tym problemem. Narzuca si� postulat, 

aby wi�cej bibliotekarzy podj�!o zaoczne studia bibliotekarskie na · wyz
szych uczelniach. Postulat jak najbardziej realny. Musi byc jednak obli
gatoryjnie egzekwowany. Takze wi�cej bibliotekarzy musi brac udzial 
w innych formach szkolenia bibliotekarskiego, gdyz tylko taki spos6b 
pozwoli polepszyc kwalifikacje kadry bibliotecznej. 

W dalszym ci,igu czeka na rozwiqzanie sprawa wyposazenia bibliotek 
w niezb�dne urzqdzenia techniczne. W dzisiejszej rzeczywistosci liczy si� 
bowiem czas i mozliwosc uzyskania szybkiej informacji. Natomiast w na
szych bibliotekach spotykamy niewiele popularnych urz<jdzen technicz
nych do powielania tekst6w, urz>1dzen pozwalajqcych bibliotekom sku
teczniej pracowac. W dalszym ciqgu obserwujemy anachroniczne r�czne 
sporzqdzanie i powielanie opis6w katalogowych itp. Czytelnictwo wesz!o 
przeciez w etap, w kt6rym o jego rozwoju w coraz wi�kszym stopniu 
decydowac b�dzie zaplecze organizacyjno-techniczne, a wi�c technizacja 
zmudnych prac bibliotecznych (karty porforowane, zapisy fotograficzne, 
fotokom6rki), kszta!towanie wlasciwej organizacji pracy, wzrost wydaj

nosci pracy i pelne wykorzystanie wszystkich dost�pnych aparat6w 
audiowizualnych. Wszystkie te czynniki stajq si� sprawq godn'I najwyzszej 
uwagi. 

Biblioteki mimo najlepszych ch�ci nie S'I w stanie zrealizowac tak 
ambitnego programu. Zachodzi zatem koniecznosc nawi>1zania przez nie 

scislej wsp6lpracy z innymi plac6wkami i instytucjami kultury oraz 
organizacjami spolecznymi, albowiem dzi,:ki temu b�d'I mogly podo!ac 
trudnym zadaniom. Wysuwa si,: wi,:c na czo!o jako warunek sprawa 
zespo!owego dzialania - w sensie scislejszego powiqzania dzialalnosci 
bibliotek w obr,:bie wlasnej sieci i powiqzania dzialalnosci instytucji r6z

nych typ6w. Chodzi tu przede wszystkim o ustalenie zasad udost,:pnienia 
i specjalizacji zbior6w bibliotecznych, uregulowanie i zwi,:kszenie wypo
zyczen mi,:dzybiblioteczny.ch, zaprowadzenie regionalnych i specjalistycz
nych katalog6w centralnych, tworzenie silniejszych bibliotek poprzez l<j
czenie slabszych. Jesli chodzi o t,: ostatni'I spraw,:, wystarczy powie
dziec, ze mamy obecnie w kraju okolo 50 000 bibliotek r6znych typ6w 23• 
Wsröd tych bibliotek sporo jest konkurencyjnych, dublujqcych si,: i w do
datku cherlawych. W miejsce tych slabych kom6rek lepiej jest miec 
silne, z prawdziwego zdarzenia biblioteki, na miar� aktualnych potrzeb 
spolecznych. St>1d zachodzqca niekiedy potrzeba lqczenia plac6wek. 

Druga droga realizacji zasady zespolonego dzialania - to wzajemna 
wsp61praca mi,:dzy bibliotekami a domami kultury, klubami, swietlicami, 
muzeami, plac6wkami oswiaty dla doroslych, kinami, organizacjami mlo-

23 TamZe, s. 261 (tab. 3). 
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dziezowymi, spo!ecznymi itp. Notujemy juz pewne przyk!ady tak wlasnie 

poj�tego dzia!ania. Chodzi o to, aby taki spos6b dzialania stal si� po

wszechny. 

Trzecia r6wnie wazna droga realizacji zasady zespo!owego dzia

!ania - to wsp6!praca z czytelnikami w ramach k6! przyjaci61 bibliotek. 

Chodzi tu przede wszystkim o ozywienie i pog!�bienie dzialalnosci juz 

istniejqcych k61 i . tworzenie nowych. Zwi�kszy to efektywnosc pracy 

biblioteki. 

Udzial cz!owieka w zyciu kulturalnym jest funkcjq jego czasu wolnego 

po pracy ". Model wykorzystania tego czasu rozpada si� w zasadzie na 

dobra materialne i niematerialne. W rz�dzie tych ostatnich mieszczq si� 

dobra kulturalne. Czas wolny bez dost�pu do pewnej ilosci d6br mate

rialnych i niematerialnych jest - jak wiadomo - czasem jalowym. Ja

lowosc ta jest zas bardziej. niebezpieczna w6wczas, gdy struktura tych 

dw6ch rodzaj6w d6br jest niewlasciwa, niz gdy ich zasoby S'! niedosta

teczne. Jest nie do przyj�cia stan dosytu materialnego bez kultury i od

wrotnie. Trudno w tej chwili formulowac, jaki b�dzie model wykorzysta
nia czasu wolnego w przyszlosci. Niemniej staje si� pewne, ze czas wolny 
po pracy b�dzie si� zwi�ksza! i stqd nabierajq znaczenia wszelkie dobra 

materialne i niematerialne, kt6re mogq stac si� przedmiotem konsumpcji" 

przez czlowieka, albowiem czas wolny jest czasem konsumpcji. W miar� 

tego, jak zanikac b�dzie irracjonalny stosunek ludzi do rzeczy, w kt6rym 

cz�sto rzec:Zy zdobywajq panowanie nad ludzmi, konsumpcja b�dzie racjo

nalizowana, a czas wolny coraz optymalniej wykorzystany. I w tym 

szczeg6lna rola przypada dla sztuki, plac6wek upowszechniajqcych kul

tur�. bibliotek. 

DAS BIBLIOTHEKSWESEN IN NIEDERSCHLESIEN 

Die vergangenen 25 Jahre sind zweifellos eine Zeit der grössten Umgestaltun

gen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unseres Landes. 

Das polnische Niederschlesien ist fast ausschliesslich aus der eingewanderten 

Bevölkerung entstanden. Die sich entwickelnde Industrie, die grossen Betriebe, das 

aufblühende kulturelle Leben, die gemeinsame Bewältigung von wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Problemen, die sich im Aufbauprozess des Landes ergaben -

all das führte zur Integration der eingewanderten Menschenmassen sowie zur 

Umgestaltung ihrer Sitten und Anschauungen. 

Was das Bibliothekswesen anbelangt, so war für dessen Entwicklung das Dekret 

über die Bibliotheken und den Schutz von Bibliothekssammlungen aus dem Jahre 

1946 von entscheidender Bedeutung. Das Dekret war Ausdruck der Sorge des 

Volksstaates für das Bibliothekswesen. 

u J. D a n  e c k  i, Czas wolny - mity i potrzeby, Warszawa 1967. 
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In den Jahren 1947-1949 wurden die öffentlichen Bibliotheken in Niederschle
sien neuorganisiert. Am 31. XII. 1968 gab es im Bezirk Wroclaw bereits 523 Biblio
theken (1964 - 500), in Wroclaw 83 (1964 - 66). Auf einen Bewohner des Bezirks 
fielen 1,52 Bücher zu, in der Stadt Wroclaw, zusammen mit der Sammlung der 

Bezirks- und Stadtbibliothek - 1,43. 21,5°/o der Bewohner des Bezirks und 22,2°/u 

der Bewohner von Wroclaw werden zur Leserschaft der öffentlichen Bibliotheken 
gezält. 
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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.). 



Rolnictwo dolnoSlqskie w Iatach 1945-1970 517 

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. 
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J. Ma c ü r e k, CESKE ZEMJ;; A SLOVENSKO (1620-1750). STUDIE Z DtJIN 
POLITYCKYCH, HOSPODARSKYCH A INTERETNICKYCH VSTAHÜ (Uniwersita 
J. E. Purkyne, Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica -
Spisy University J. E. Purkyne v Brne, E'ilosofickä Fakulta 147), Brno 1969, s. 340. 

Jednym z wainych problem6w historii naszych poludniowych Sc\Siadöw S<\ dzieje 
wzajemnych kontakt6w Czech6w i S1owak6w. Problem ten posiada ju:Z: wprawdzie 
szereg syntetycznych opracowari 1, niemniej istnieje potrzeba dalszych studi6w 
monograficznych, kt6re pogl�büt i uSciSlfl, a niejednokrotnie skorygujq dotychczaso
we poglc:ldY, Studia takie publikowal miE:dzy innymi znany historyk brneTlski, wy
bitny znawca zagadniell Europy Srodkowej i poludniowo-wschodniej, J. Macürek 2• 

Omawiana tu ksic1Zka jest publikacjc\ szczeg6lnego rodzaju. Sklada si� bowiem 
z dw6ch r6Znych cz�Sci: opracowania po.Swi�conego niekt6rym zagadnieniom stosun
k6w czesko-slowackich w latach 1620--1750 oraz zal::tczonych jako aneks material6w 
Zr6dlowych. Stosunek objE:toSciowy obu czE:Sci przedStawia si� w ten spos6b, Ze 
opracowanie zajmuje s. 7-79, a materialy ir6dlowe s. 83-314. 

Na wst�pie ksiqZki Autor podkreSla bliskie pokrewieDstwo etniczne i zwic1zki 
lqczc1ce Czech6w i Slowak6w. Zwic1zki tego typu - jego zdaniem - spotyka si� bar
dzo rzadko mi�dzy r6Znymi wsp6lnotami etnicznymi. Nast<::pnie stwierdza, ie okres, 
kt6rym si� zajmuje, jest stosunkowo najslabiej i najmniej röwnomiernie z interesu
jqcego go punktu widzenia przebadany. Dlatego teZ om6wieniu niekt6rych wymaga
jqcych oSwietlenia zagadnieD poSwiE:cil t� pracE:. Ksiqi:.ka zostala przygotowana na 
podstawie bogatej literatury, Zf6del drukowanych 1j szerokch studi6w Zr6dlowych 
w archiwach czeskich, slowackich, w�gierskich i polskich (Cieszyn). 

Rozdzial I opracowania poSwi�cono sytuacji politycznej i jej odbiciu we wza
jemnych stosunkach C'zech6w i S1owak6w. Jest to rozdzial nieslychanie krötki, 
liczqcy zaledwie cztery strony, a to zapewne dlatego, ie sprawy te Sei najbardziej 
znane, a taki:.e chyba z tego powodu, ii:. stosunki polityczne Slowacji z Czechami Silc 
trudne do odröi:.nienia od szerszych stosunköw w�giersko-czeskich. Istotna treSC 
tego rozdzialu sprowadza si� do wskazania na wspölne pröby organizowania obrony 
i utrzymywania kontaktu w niespokojnych latach wojny trzydziestoletniej mi�dzy 
miastami i niekt6rymi panami Moraw i Slqska Cieszyilskiego z jednej, a Slowacji 
z drugiej strony. Wskazano tei na lqcznoSC ruchöw ludowych Moraw i wschodniej 
Slowacji. Nie w tym zresztq rozdziale le:iy glöwny ci�iar pracy. 

1 Zob. m. in.: A. P r aZ.ik, CeSi a siovcici, Praha 1929; B. V a r s i k, 0 vzltjom
nych vzt'ahoch Cechov a Stovdkov, Bratislava 1964; J. N o v  o t n Y, CeSi a SLo
v6.ci, Praha 1968. 

2 J. Ma c ü r e k, z problematiky vztahü moravsko-slovenskiJch (Historica slo
vaca, VI-VII, 1948, s. 154-161); J. M,a cür e k, M. R ejn u s, Ceske zeme a Slo
vensko we stoleti pfed Biiou horou, Praha 1959. 
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O wiele bardziej bogaty jest rozdzial II, dotyczqcy problematyki gospodarczej. 
Autor przedstawia w nirn w nowatorski spos6b kontakty miE:dzy wiejskq i miejskq 
ludnoSciq Slowacji a Moraw i Slt1ska Cieszyriskiego. Tak np. przedstawiono za
gadnienie spor6w granicznych miE:dzy majijtkami feudalnymi. Dotychczas powsta
wanie ich tlumaczono na og61 ekspansjc1 pan6w, gdy natomiast - zdaniem J. Ma
cllrka - duiq rolE: odgrywala tu ekspansja gospodarcza ludu. Rozdzial ten wnosi 
tei wiele interesujqcych ustaleri dotyczqcych rzemiosla, a w szczeg6ln0Sci zaleZno
Sci cech6w szeregu miast morawskich od slowackiego rynku zbytu, osiedlania siE: 
rzemieS1nik6w czeskich i morawskich w Slowacji, przyjmowania S1owak6w na naukE: 
rzemiosla w cechach miast czeskich itd. Cechij handlu mi�dzy Czechami a Slowacjq 
byla przewaga wywozu z Czech gotöwych wyrob6w rzemiosla, a importu ze Slowa
cji niemal wylqcznie produkt6w rolnych i zwierz�cych, nie tyle zbo:ia, ile bydla, 
owiec, sk6r i niekt6rych artykul6w :iywnoSciowych (wina, owoc6w, masla, oleju 
itp.) Szeroko stosowany byi: kredyt, przy czym wiadomo.Sci o udzielaniu go kupcom 
slowackim przez kupc6w czeskich jest wiecej nii: podobnych 'informacji o kredycie 
mieszczan slowackich dla kupc6w czeskich. 

Rozdzial III traktuje o fluktuacji ludnoSci mi�dzy ziemiami czeskimi a Slowa
Cjij, przy czym ziemie czeskie sq reprezentowane przede wszystkim przez Morawy 
i Slijsk Cieszyfi.ski. J. Macürek omawia w nim emigracj� na Slowacj� anabaptyst6w 
oraz innych r6:inowierc6w z Moraw i Czech w epoce po Bialej Görze, po.Swi�cajqc 
wiele uwagi braciom czeskim. Dochodzi przy tym do wniosku, :ie we fluktuacji do 
polowy XVII w. przewai:aly w�dr6wki inteligencji, a cz�Sciowo rzemieS1nik6w i kup
c6w z Czech i Moraw na Slowacj�. natomiast w latach 1650-1750 dominowal dwu
stronny ruch ludnoSci wiejskiej, mianowicie z Moraw i Slqska Cieszyllskiego na 
Slowacj� i ze Sfowacji na Morawy. Zaröwno na Slowacji, jak i na Morawach 
element naplywowy ulzgal szybkiej asymilacji. 

Rozdzial IV przedstawia problem poczucia jednoSci czechoslowackiej w tym 
okresie i poczucia odr�bnej SwiadomoSci narodowej obu narodöw, ze skoncentrowa
niem uwagi na Slowakach. Autor podkreSla mocno, :ie SwiadomoSC jednoSci Czech6w 
i S1owak6w formowala si� na skutek wielkiej intensywnoSci kontak6tw obu ludöw, 
,,kt6rych odpowiednika nie znajdziemy mif!dzy innymi narodami Europy Srodko
wej" 3• Dochodzi przy tym do nieco mo:ie zbyt ·aa1eko posuni�tego wniosku, :ie
w wyniku tych kontakt6w ,,wytwarzala siE: - dawno przed rokiem 1918 i bez 
wzglE:du na pailstwowe oraz polityczne formy :iycia - rzeczywista historia czecho
slowacka" 4. 

W podsumowaniu cz�Sci opisowej podkreSlono, i:e w omawianej tu epoce, gdy 
Czesi i Slowacy znale:ili siE: w ramach jednej wielonarodowoSciowej monarchii 
habsburskiej, ich stare wzajemne kontakty ulegly dalszemu pogl�bieniu. PodkreSlono 
tei: roh� j�zyka czeskiego w Slowacji nie tylko jako j�zyka koScielnego, a]e taki.e 
urz�dowego, ui:ywanego w urz�dowaniu na co dziell taki:e przez reprezentant6w 
ludu. Orginalne jest tutaj twierdzenie J. Macllrka, i:e l'zeszczyzna nie hamowala, 
ale przeciwnie, ulatwiala rozw6j slowackiego jE:zyka literackiego. Od slowakizowa
nej czeszczyzny przechodzono stopniowo do pisania w czystym j�zyku slowackim. 
Pokazujc\C elementy lqczqce oba ludy Autor podkreSla jednak zarazem, Ze w tymi:e 
czasie rozwijaly si� jednoczeSnie odrf!bne kultury czeska i slowacka, prowadzqc 
mimo istniejqcego poczucia lijcznoSci do wyksztalcania si� coraz bardziej wyra.Znej 
dyferencjacji mi�dzy Czechami i Slowakami i coraz wyrai:niejszego rysowania si� 

8 J. M a c  ü r e k, Ceske zeme a Slovensko (1620-1750), s. 69. 
4 Tam:ie, s. 70. 
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granicy etnicznej miE:dzy Morawami a Slowacjq oraz miE:dzy Cieszyllskiem a Slo
wacjq. 

W tym miejscu chcialbym zaznaczyC, Ze recenzenta polskiego nie zadowala w 
pelni traktowanie przez Autora $1qska Cieszyllskiego. Zwraca On wprawdzie uwagE: 
w ksiqi:ce na wystE:powanie w Cieszyriskiem jE:zyka i ludnoSci polskiej, ale zarazem 
traktuje je, generalnie biorqc, lqcznie z Morawami jako obszar styku narodowoSci 
czeskiej ze Slowakami. Wydaje siE:, Ze jeSli uwzgh:dniono $lqsk Cieszyllski, nale:Za
loby siE: nieco szerzej zajqC sprawami kontakt6w czesko-polsko-slowackich w rejonie 
stykowym trzech wystE:pujqcych tu element6w etnicznych. Nie jest to jednak 
z punktu widzenia caloSci ksiqzki sprawa najwa:Zniejsza. 

Zalqczony bogaty zbi6r material6w .fr6dlowych zawiera teksty list6w i doku
ment6w r6Znorodnej tre.Sci (politycznej, gospodarczej, spolecznej) oraz zestawienia 
nazwisk S1owak6w w metrykach Slubnych Moraw oraz Morawian i Cieszyniak6w 
w podobnych metrykach Slowacji. Ksü:1,ZkE: zamykajct: streszczenie w j�zyku niemie
ckim oraz indeksy - osobowy, miejscowo.Sci i rzeczowy. 

CaloSC stanowi pczycjE: warto.Sciowq i p0Zyteczm1. Dla Polak6w praca J. Ma
cürka jest interesujqca nie tylko d1atego, Ze traktuje o dziejach najbli:Zszych nam 
sctsiad6w spoza Karpat i Sudet6w, ale taki:e dlatego, Ze zawiera szereg informacji 
dotyczqcych Zywiolu polskiego na Sh1sku Cieszyriskim. Idea przewodnia ksici:Zki, 
pokazanie tradycji wiE:Zi miE:dzy Czechami i Slowakami, jest w chwili obecnej, gdy 
stosunkii miE:dzy tymi narodami ksztaltujq si� na nowych podstawach, jak najbar
dziej aktualna. 

Roman Heck 

M. Pater, RUCH POLSKI NA GÖRNYM SL,\SKU W LATACH 1879-1893, 
Wroclaw 1969, ss. 326. 

Praca M. Patera jest jednq z nielicznych wydanych w ostatnich latach wi�k
szych monografii poSwiE:conych ruchowi polskiemu na G6rnym Slqsku przelomu 
XIX i XX w. 1 Sam ten fakt wskazuje, jak malo mamy obszerniejszych opracowari 
tej problematyki, mimo i:e opublikowano ju:Z wiele artykul6w, a nawet ksic1.Zek 
poSwi�conych szczeg61owym zagadnieniom historii politycznej, gospodarczej, spo
lecznej i historii prawa tego okresu. Ka:Zdy historyk Slc1ska i zaboru pruskiego 
powita z radoSciq monografiE: Patera, tym bardziej i.e okres, kt6rym zajql siE: 
Autor, stanowi rzeczywiScie waZny etap na drodze ksztaltowania siE: politycznego 
ruchu polskiego. W latach tych trudno jui. m6wiC o istnieniu ruchu o charakterze 
wylc1cznie j�zykowo-religijnym, a nie jest to jeszcze ruch narodowo-polityczny. 
Jednak ju:Z w sprawie chronologicznego zakresu pracy moi:na zglosiC pod adresem 
Autora pewnc1 wqtpliwoSC. Wydaje siE:, Ze koniec etapu nast�pujqcego po Kultur
kampfie przypada nie na 1893, ale na 1901 r., kiedy to na arenE: polityczm\ $.lqska 
wkracza narodowa demokracja. Rok 1893, aczkolwiek bardzo ciekawy z powodu 
ostrego starcia Polak6w z patronuj�cq im dotychczas partiq Centrum, nie stanowi 
korica polskiej zaleZnoSci politycznej, nie jest dowodem wyksztakenia siE: czysto 
polskiego ruchu politycznego. Dlatego te:Z nale:Zy i:alowaC, Ze nadmiar materialöw 
i ramy obj�toSciowe ksiqzki nie pozwolily Autorowi doprowadziC swych studiöw 
do 1901 r. 

1 WlaSciwie moiemy jc1 por6wnywaC: jedynie z monografic1 M. 0 r z e c h o w
s k i e g o, Narodowa demokracja na G6rnym Slqsku (do 1918 roku), Wroclaw
Warszawa-Krak6w 1965. 
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Pater wykorzystal w swej pracy olbrzymi zas6b fr6del zgromadzonych nie tylko 

w archiwach polskich (z powiatowymi wh1cznie), ale i w gl6wnych archiwach NRD 
(Merseburg, Poczdam). Nie ograniczal si� do polskiej i centrowej prasy Slc1ska, ale 
sil':gmil do gazet innych dzielnic Polski, zwlaszcza Wielkopolski. Skutkiem tego oce
ny poszczeg6lnych zjawisk, st1dY czy wnioski, oparte na gruntownych (czasem moZe 
nawet zbyt obszernych) podstawach, trudno b�dzie w przyszloSci zakwestionowaC. 
Wymieniaj&c konkretne przyklady trafnych uwag czy sqd6w wydaje siE:, Ze Autor 
slusznie w bardzo ostro:Zny spos6b zinterpretowal radykalizm „Gazety G6rnoS1qs
kiej", wskazujqc r6wnieZ na motywy ambicjonalne jej wydawc6w, obiektywnie 
szkodliwe zwalczanie Miarki, niedostosowanie pisma do warunk6w Slqskich. Jak 
najbardziej przekonywajqco Autor zwraca uwag�. Ze teologiczna koncepcja narodu 
miala dla „Katolika" znaczenie agitacyjne. Warte zapami�tania jest spostrzeZenie 
„konspiracyjnego" sposobu pisania gazet Slc1skich, eo powoduje, Ze pisma te naleiy 
oceniaC nie tylko na podstawie tego, eo pisaly, ale i tego, czego pisaC nie mogly. 
Bardzo traf nie podkreSla Pater, Ze ruch polski na $1qsku rozwinql si� przede wszy
stkim jako ruch Iudowy, w kt6rym nie naleZy przeceniaC element6w narodowych. 

Monografia Patera zajmuje si� r6Znymi formami ruchu polskiego. W spos6b 
caloSciowy i sumienny przedstawia rozw6j prasy, organizacji gospodarczych, kultu
ralnych, bibliotek itp. Dla historyka interesuj9cego si� tym okresem bedzie wprost 
niezb�dna przy ustalaniu wielu fakt6w, dat czy liczb. Zestawienia liczbowe towa
rzystw polskich czy bibliotek, dane dotyczc1ce nakladu gazet w poszczeg6lnych 
latach podnoszc1 w tym wzgl�dzie warto.SC pracy. 

Jednak recenzentowi wydaje si�. Ze najciekawsze w omawianej ksic1Zce Sc\ roz
waZania natury og6Iniejszej, zaliczanie do ,;wst�pu" (mimo Ze liczq one przeszlo 
100 stron druku!). Wyjc1tkowo interesujqca jest tu analiza czynnik6w hamujc1cych 
ksztaltowanie si� polskiej SwiadomoSci narodowej i sprzyjajc1cych temu procesowi. 
Autor podaje liczne przyklady, jak cz�sto wyjScie ze swojego Srodowiska, awans 
spoleczny czy zwykle uleganie modzie prowadzily do germanizacji. R6wnoczeSnie 
przekonywajc1co wykazuje, Ze bariera j�zykowa istniejqca mi�dzy ludern polskim 
a organizacjami, instytucjami, urz�dami niemieckimi oraz dyskryminacja ludnoSci 
polskiej na kaZdym polu sprzyjaly, zwlaszcza od koilca lat osiemdziesic1tych, rozwo
jowi polskich klas Srednich, organizacji i prasy. Nie mniej warto.Sciowa jest analiza 
udzialu poszczeg6lnych grup spolecznych w ruchu polskim na Slc1sku. Wbrew 
przyj�tym poglqdom Pater udowadnia, Ze nie drobnomieszczailstwo, ale robotnicy 
byli nosicielami ruchu polskiego na najniZszych szczeblach, najbierniejszc1 natomiast 

postaw� przyjmowali bogaci chlopi. Te wszystkie ustalenia wydajq si� najtrwal
szym osiqgni�ciem pracy, B�dc\ one aktualne i w6wczas

1 
gdy dalsze badania zwery

fikujq szczeg6ly dotyczc1ce prasy, liczby organizacji polskich itp. 
Przy niezaprzeczalnych osiqgni�ciach pracy recenzent nie moZe siE: powstrzymaC 

od pewnych wqtpliwoSci w kwestiach nie tylko szczeg6lowych, ale i zasadniczych. 
Przede wszystkim zbyt malo precyzyjne i niekonsekwentn:ie stosowane sq kryteria, 
wedlug kt6rych Autor wyodrt;;bnia ruch polski. Gdy chodzi o pras�. wqtpliwoSci 
raczej nie ma, gdyZ rozr6Znienie gazet polskich od niemieckich nie nastri;:cza wil;i:k
szych trudnoSci. Przy organizacjach jednak sytuacja jest o wiele bardziej skompli
kowana i Autorowi nie udalo si� tu unikmtC pewnego pomieszania. Wydaje si�, 
Ze zbyt CZE:sto zaliczal on do ruchu polskiego zwic1zki i towarzystwa dwujl;i:zyczne, 
grupujqce obok Polak6w r6wnieZ Niemcövi, nie majqce niezaprzeczalnie polskiego 
charakteru. Faktem jest, Ze towarzystwa te, niejednokrotnie popierane przez prasE: 
polskc1, w pewnych okreSlonych wypadkach spelnialy rolE: pozytywmi z narodowego 
punktu widzenia, dopuszczajqc w dzialalnoSci swej uZywanie jl;i:zyka ojczystego 
czlonk6w, ale mimo to trudno o wielu z nich m6wiC jako o towarzystwach polskich. 
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Czy autor nie zasugerowal sie doniesieniami policyjnymi, kt6re cz�sto „na wyrost" 
podejrzewaly te organizacje o dzialalnoSC polskij? Przeciei na tej samej zasadzie 
ksi�Zy oskari.anych przez pras� polskq o germanizacj� umieszczano na listach 
duchowiellstwa „sprzyjajqcego ruchowi polskiemu"! 

Prawda, Ze r6Zne organizowane przez ksi�Zy towarzystwa robotnicze, zwiqzki 
czeladzi katolickiej, niekt6re kasyna, k6lka towarzyskie coraz bardziej klarowaly 
sie jako polskie, ale to teZ mimo wszystko nie daje podstaw do zaliczania ich bez 
zastrze:Zel1 do towarzystw polskich. Do najbardziej wqtpliwych sp0Sr6d wymie
nionych w ksiqZce zaliczylbym: Zwiqzek ChrzeScij al1skich Robotnik6w w Kr6lewskiej 
Hucie, ktörego przewodniczqcym byl pr:leciwnik ruchu polskiego ks. Lukaszczyk 
(vel Lukaszczyk), Katolicki Zwiqzek Ludowy w Brzezinie, kt6ry poslugiwal sie 
zar6wno j�zykiem polskim, jak i niemieckim, a prenumerowal obok gazet polskich 
r6wnieZ niemieckie, czy Stowarzyszenie $w. Izydora, w kt6rego zarzqdzie zasiadali 
wrodzy Polakom przyw6dcy Centrum, tacy jak Ballestrem i Huene. Autor nie 
udowodnil przekonywajqco ich polskiego charakteru. Pewne zdziwienie budzi fakt, 
Ze dzialalnoSC niemieckich organizacji germanizacyjnych, takich jak Kriegervereiny, 
om6wiono w rozdziale „Polski ruch organizacyjny" (s. 241), a nie w podrozdziale 
wst�pu poSwi�conym polityce germanizacyjnej. 

Zasadniczq sprawc1, z kt6rej przedstawieniem nie bardzo moina si� zgodziC, 
jest problem udzialu innych dzielnic Polski, glöwnie Poznal1sk,iego i Pomorza, 
w rozwoju ruchu polskiego na Sl&sku. M. Pater stoi zasadniczo na stanowisku, 
Ze podstawowq rol� w tym ruchu odegrali sami Slqzacy, i tu nie moZna nie przyznaC 
mu racji. Ale przyjqwszy to zaloZenie pominql on w wielu wypadkach rol� licznych 
przybysz6w z innych dzielnic. UwaZny czytelnik odniesie wraZenie, ie ma da czy
nienia z przemilczaniem pewnych fakt6w, a prz.ecieZ na pewno nie takie bylo 
zamierzenie Autora. Nie wspomnial on np. jak wielkie znaczenie w tworzeniu pol
skiego drobnomieszczal1stwa i inteligencji na Slqsku mial naplyw ludzi z \Vielko
polski i Pomorza. Czytelnika enigmatycznie informuje (s. 39) o osiedlaniu si� 
r6inych przedstawicieli polskiego drobnomieszczal1stwa, nie wspominaj�c ani slo
wem, sk�d oni przybyli, gdy natomiast policja pruska opracowywala w tym samym 
czasie cale listy kupc6w, rzemieS1nik6w, lekarzy i adwokat6w, kt6rzy przyw�drowali 
z Poznailskiego. 0 roli tych Iudzi Autor wspomina (iopiero przy kollcu ksiqiki, 
i to w spos6b bardzo og6lny (s. 26t,;. Tak samo wydaje si�, Ze M. Pater nie docenil 
dzialaJnoSci poznaflskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, o kt6rego roli na 
Slqsku ostatnio nieco pisano 2, 

Moi:na mjeC wqtpliwo.Sci, czy sluszne sq wnioski rzutujqce na powszechnoSC 
polskiej SwiadomoSci narodowej w kollcu omawianego okresu. Ryzykowne jest 
zwlaszcza zaloZenie, Ze liczba czytelnik6w prasy polskiej pokrywala siE: z liczbq 
ludzi biorqcych czynny udzial w ruchu polskim (s. 299). Z powyZszego moina by 
wnioskowaC, ie chodzi tu o tych samych ludzi. A przecieZ szereg cytowanych przez 
Autora przyklad6w szczeg6lowych przemawia przeciw tej tezie. Wiadomo, Ze wielu 
$lc4zak6w siE:galo po gazetc; polskq tylko dlatego, i:e n:ie znalo dostatecznie j�zyka 
niemieckiego. Cz�sto byli oni dalecy ad polskiej SwiadomoSci narodowej, eo powo
dowalo duie trudnoSci w rozwoju ruchu polskiego jeszcze na poczqtku XX w. 

Nieostro:Zne wydaje si� takZe stwierdzenie, Ze tylko „obiektywne warunki spo
leczno-ekonomiczne" sprzyjaly germanizacji (s. 99). Niedocenianie polityki germa
nizacyjnej tlumaczyC moina jedynie reakcjq na literaturE:, ktöra znaczenie jej prze
ceniala. Ale przecieZ nie ulega wqtpliwoSci, Ze skoncentrowanie metod germaniza-

2 J. W r 6 b 1 e w s k i, Z dziej6w bibliotek ludowych na G6rnym Slqsku XIX
XX w. (Przeglqd Historyczno-0.Swiatowy, 1967, nr 2, s. 261-292). 
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cyjnych, nacisk zar6wno oficjalny, jak i nieoficjalny mialy swoje znaczenie. Wielu 
ludzi ulegalo naciskowi, gdy niemiecki pracodawca wyrzucal ich z pracy za gloso
wanie na kandydata katolickiego, gdy proboszcz usuwal Spiew polski wprowadzajcic 
niemiecki, gdy landrat sklanial do zapisywania siE: do Kriegervereinu itp. W opinii 
ludzi 6wczesnych, prasy polskiej tego okresu intensyfikowanie sieci towarzystw 
niemieckich, bibliotek germanizacyjnych, a przede wszystkim obowiqzek ucz�szcza
nia do szkoly niemieckiej czynily powai:ne szkody polskiemu stanowi posiadania. 
Dlatego teZ jedm\ z najwaZniejszych akcji po I wojnie Swiatowej byla walka o szko-
1� polskij podejmowana przez licznych dzialaczy polskich. 

Ze sprawq powszechnoSci polskiej SwiadomoSci narodowej lqczy siE": jeszcze kwe
stia metody. Recenzentowi cz�sto wydawalo si�, Ze mimo wszelkich zastrzei:eri 
Autor przywiqzuje zbyt dui:q wag� do znaczenia trödlowego korespondencji praso
wych. Czy moi.na je w praktyce traktowaC jako miernik odczuC wi�kszej liczby 
SI-1zak6w? Przeciei. pisali je ludzie najbardziej uSwiadomieni narodowo, najwi�cej 
wyksztalceni, wyrastajqcy ponad przeci�tnoSC. Dia kai:dego badacza tych lat ude
rzajqce sq cz�ste skargi korespondentöw na oboj�tnoSC j�zykowq, brak zainteresowa
nia problemami narodowymi, ruchem polskim wsp6lmieszkaric6w danej wioski czy 
osady. Powszechne sq one jeszcze w poczc1tkach XX w. JeS1i do tego dodamy, i.e 
ponad wszelkq wc1tpliwo§C powai.na cz�§C tych „list6w do redakcji" wychodzila 
spod pi6ra redaktora gazety polskiej, kt6ry chcial dydaktycznie oddzialywaC na 
czytelnik6w, to wartoSC :Z.r6dlowa korespondencji dla problemu Swiadomo.Sci narodo
wej pokai.e si� nam w bardzo wc1tpliwym Swietle. A moi.na mieC obawy, czy Autor 
zawsze o tym pamiE":tal (por. s. 59, 63, 66, 78). 

Opr6cz tych uwag og6lnych nasuwa si� jeszcze kilka uwag szczeg6lowych. 
Zdaniem recenzenta, nie wielce, ale malo prawdopodobne jest, aby na 6000 egzem
plarzy nakladu „Katolika'' w 1881 r. ai 4000 rozpowszechnialo bezplatnie duchowiefl
stwo. Szkoda, i.e Autor nie wypowiedzial si�. kto wlaSciwie byl jego zdaniem -
gl6wnq postaciq w „Nowinach Raciborskich", zwlaszcza i.e w ostatnich latach toczy
ia si� na ten temat ostra polemika, a sprawa chyba dojrzala do rozstrzygniE;C a. 
W zupelnie innym Swietle widzieliby.Smy rol� MaCkowskiego w „Nowinach" i sto
sunki mi�dzy „Nowinami" a „Katolikiem", gdyby wspomnieC, i.e MaCkowski w 
1891 r. kupil pierwszq z tych gazet za pieniqdze drugiej. Wydaje si� poza tym, i.e 
Autor zbyt slabo wydobyl r6i.nice programu i metod dzialania poszczeg6lnych ga
zet w rniar� zmiany ich wydawc6w czy gl6wnych redaktor6w. Dotyczy to r6wniez 
,,Katolika" i „Nqwin". 

Wst�p do rozdzialu „Organizacje gospodarcze" omawia problemy dotyczqce 
wszystkich organizacji polskich, a wi�c r6wniei; kulturalno-o.Swiatowych. Ocena 
konsum6w jest chyba zbyt pozytywna w Swietle danych tabel na s. 200 i innych 
opracowail 4• Nie wspomniano o tym1 :ie Zwicizek Wzajemnej Pomocy jako najlicz
niejsza organizacja polska na Slqsku odegral szczeg6lnie duZq rolE: w wychowaniu 
narodowym Srodowiska robotniczego. Nieporozumieniem wydaje si� uznanie Towa
rzystwa Literackiego za realizacj� idei utworzenia „G6rn0Sl9skiego zwüizku dla 
utrzymania polskiej mowy" (s. 238). Jak przekonywaj-1co wykazaly ostatnie prace, 
Towarzystwo Literackie, kt6re powstalo ad hoc dla przej�cia biblioteki polskiej 

3 My.SI� tu gl6wnie o pracach: J. G 1 e n s k, Jan Karoi MaCkowski jako reda
ktor ,,Nowin Raciborskich", Opole 1966; J. Gr u s  z k a, Pierwsze lata dzialalno.§ci 
narodowej dr J6zefa Rostka w Raciborzu (1885-1890). (Studia i Materialy z Dziej6w 
Slqska, t. VIII, 1967, s. 296-323), oraz o p6zniejszej polemice obu autor6w. 

4 Zarys historii polskiego ruchu sp6ldzielczego, pod red. S. Inglota, cz. I, War
szawa 1966, s. 59-60. 
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2 Rumunii, przez szereg lat nie odgrywalo i:adnej roli w iyciu Slqska 5. Szkoda, 
Ze nie wspomniano o znaczeniu wydawnictw Slqskich (gl6wnie „Katolika" i Miarki) 
w rozpawszechnianiu literatury polskiej, choC pisze si� o roli wydawnictw poza
Slqskich w tym wzglf;dzie (s. 254). Rozdzial „Narastanie opozycji wobec Centrum" 
zaczyna si� od wzmianki o przem6wieniu ks. Franka i w dui:ym stopniu do niego 
nawiqzuje, a1e nigdzie nie moi:na zna1e:ZC, eo Frank w6wczas powiedziat, skutkiem 
czego poczqtek rozdzialu nie jest w pelni jasny. 

Kol1czqc, musimy z calym naciskiem podkreSliC, ie wszystkie wymienione 
tu wqtpliwoSci nie mogq · podwaiyC wartoSci omawianej ksiqiki, tym bardziej ie 
wiele naszych uwag trzeba uwaiaC za dyskusyjne. Pewne jest, ie do ksiqiki Patera 
kaidy historyk $lqska XIX w. b�dzie musial zagl�dnqC. 

Marek Czapliii.ski 

J. GI e n s k, ,,NOWINY RACIBORSKIE" W LATACH 1889-1904. SZKIC MONO
GRAFICZNY, Katowice 1970, Instytut Sisski w Opolu, s. 350. 

K�üiika J. Glenska stanowi nieco skr6conq wersjE: jego pracy doktorskiej bro
nionej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroclawskiego. Jest to pierwsza 
szerzej zakrojona monografia polskiej gazety g6rnoS1c}skiej z przelomu XIX i XX w. 
Czytelnik nie powinien siE: kierowaC skromnym podtytulem „szkic monograficzny", 
gdyi w pracy znajdzie rozwaiania o prawie wszystkich problemach lc}Czc}cych si� 
z pojE:ciem „historii gazety", od genezy i tw6rc6w pisma poprzez wydawc6w, redak
tor6w, dzialalnoSC politycznc}, publicystycznq, spolecznq, literack<:}, do tak technicz
nych kwestii, jak warsztat dziennikarski, naklad, kolportai i administracja gazety. 
Uzupelnieniem monografii sq wykazy zachowanych rocznik6w i numer6w „Nowin" 
(s. 14) oraz ich redaktor6w, wydawc6w i drukarzy (s. 334-336). 

Trochi:: trudniej zorientowaC si� w podstawie :Zr6dlowej pracy, gdyi zabraklo 
w niej miejsca na zestawienie wyzyskanych material6w. Odnosi siE: jednak wraie
nie, ie poza skromn<l literaturq tych problem6w Autor zasadniczo wykorzystal jako 
podstawowy zesp6l Zr6del zachowane roczniki „Nowin Raciborskich"' oraz akta Re
jencji Opolskiej z Archiwum Pafl.stwowego we Wroclawiu. Do innych gazet Autor 
najwyraZniej siE:gal wyrywkowo, eo odbija si�, niestety, na charakterystyce i ocenie 
pisma raciborskiego. Zakres chronologiczny pracy (do 1904 r.) budzi zastrzeienia 
mimo pr6b przekonania czytelnika o slusznoSci tej koncepcji. MonografiE: gazety 
urywa si� faktycznie w polowie

1 
w dziesiE:C lat po sprzedaniu jej przez MaCkow

skiego, a w trzy lata po formalnym przejE:ciu jej przez wydawnictwo „Katolika". 
Wychodzqcq dziS monografii:: musimy uznaC za powaine rozszerzenie wydanego 

cztery lata temu komunikatu Instytutu Siqskiego, poSwü:conego MaCkowskiemu jako 
redaktorowi „Nowin Raciborskich". Nowe S<:} np. rozdzialy o roll pisma na polu 
informacji i ksztalcenia, w walce o ji::zyk i kulturE: narodowq, o roli literatury w ga-
7ecie czy o niekt6rych kwestiach technicznych pisma. Rozdzialy, kt6re poprzednio 
znajdowaly sii:: w komunikacie, zosta!y teraz powaZnie przerobione i uzupelnione, 
choC trzeba z g6ry stwierdziC, ie gl6wne tezy obu prac sq te same mimo powainej 
i przekonywaj<:}cej krytyki, z jakq siE: kiedyS spotkaly. Tak wiE:c o ile par� lat 
temu w kr6tkim om6wieniu podnosilem: ,,l\llimo wielu walor6w komunikat razi 
cz�sto zbyt wielkimi uproszczeniami, niedostatecznq znajomoSciq "owczesnych sto
sunk6w Slqskich, pominiE:ciem wielu wainych Zr6del" 1, dziS prawie ti:: samq ocenE: 

5 W. J a  b 1 o 11 s k a, Biblioteka Polska w Rumunii i jej wplyw na powstanie 
Towarzystwa Przyjaci6l Nauk na Slqsku (Roczniki Biblioteczne, 1960, s. 471-520). 

1 „Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka'', XXII, 1967, nr 3, s. 433. 

14 - Sob6tka 3/70 
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musialbym jako historyk wystawiC monografii „Nowin". Brak opracowail innych 
gazet Slqskich i brak historycznego wyksztalcenia Autora Sc:\ najwyrai.niej Zrödlem 
wielu niedomagatl pracy. Przyj�ty przez Glenska uklad konstrukcyjny uniemoi.li
wil mu przeprowadzenie systematycznej analizy ideologii „Nowin" i ich rozwoju 
politycznego, prowadzi tei. do wielu powt6rzeil 2• Daleki od przyj�tych obyczaj6w 
naukowych jest spos6b traktowania literatury i irödel. J�zyk pracy w wielu mieJ
scach bardziej przypomina polemik� prasow� nii: rozpraw� naukowq. 

Zacznijmy od konstrukcji. Przyj�ty w ksüii:ce uklad robi wrai:enie „slui.ebnego" 
w stosunku do tez, kt6re chce udowodniC. Wskutek tego elementöw ideologii gazety 
musimy szukaC w paru r6Znych rozdzialach (III, IV, VI, VII, VIII). Ani program 

narodowy gazety, ani pogl9dy spoleczne pisma, ani jej stosunek do Centrum nie sq 
przedstawione w sposöb wyczerpuj9cy. Z tych samych powod6w pobieinie zostal 

przedstawiony rozw6j polityczny „Nowin", eo nie pozwala na pelne zrozumienie 
problemu. Typowym przykladem mog9 byC wybory 1893 r. Autor nie wspomnial 

tu o rozlamie w Centrum na tle stosunku do nowego powi�kszenia wojska, o rozla
mie, ktöry spowodowal przeciwstawienie si� ludu Sl9skim przyw6dcom tej partii. 

Bez tego tla trudno zrozumieC 6wczesn9 postaw� polskich redaktor6w, powodzenie 
przeprowadzonej przez nich akcji. Nast�pstwem braku wzmianki o stosunku „No
win" do wybor6w 1894 r. jest pomini�cie problemu spolecznego adresata pisma. 

Wybory te bowiem rozgrywaly si� na tle antagonizmu chlopsko-obszarniczego i po
stawa gazety wobec nich wyrainie by wskazywala, kto jest jej czytelnikiem. Autor 
natomiast zadowala siE: zarejestrowaniem, Ze przeszlo polow� czytelnik6w „Nowin" 
stanowili ludzie nie zwi9zani z rolnictwem (s. 269). 

Autor6w, kt6rzy reprezentuj9 inne pogl9dy, Glensk traktuje w spos6b wybitnie 
deprecjonujqcy. Jak inaczej mo:Zna zrozumieC wzmiank�. Ze F. Jankowski „Dorzuca 

od siebie kilka »rewelacyjnych« szczeg616w", czy i:e prace J6zefa Gruszki przyczy

niaj9 siE: do „podtrzymania mit6w o Rostku" (s. 302-303). Nie sprzyja powai:nemu 
tonowi pracy szafowanie przesadnymi ocenami bez dostatecznych dowod6w (,,hanie
bne wyst9pienie Napieralskiego", s. 86), co robi wrai:enie czerpania slownictwa z 6w
czesnych polemik. 

ZnajomoSC historii Polski i Niemiec, 6wczesnych reali6w S19skich przedstawia 
wiele do i.yczenia. Tak np. Autor datuje powstanie narodowej demokracji w zaborze 
rosyjskim na 1886 r. (s. 28), gdy w ka:Zdym skrypcie moi.na znaleiC, Ze w 1887 r. 
powstala Liga Polska, a do endecji bylo jeszcze daleko. Bezkrytycznie referuj9c 

poglqd gazety na wynik wybor6w 1893 r., Glensk pisze (s. 74), Ze centrowcy zwy
ci�Zyli przy pomocy liberal6w (!) i dzi�ki niedostatecznemu uSwiadomieniu Mora
wian (dlaczego nie Czech6w?). Jak moi.na m6wiC, Ze zwolennicy ruchu ugodowego 
w Poznaii.skiem byli w tym czasie „zapatrzeni w iluzoryczne nadzieje przyjaini pol
sko-niemieckiej" (s. 75)? Czy spotyka si� kiedykolwiek w historii poj�cie „osi Berlin 
-Petersburg", a je.Sliby nawet, to czy w tym czasie bylo tylko „chwilowe" jej za
lamanie (tam:Ze)? Kiedy indziej Autor pisze, :le centrowcy utracili mandaty na rzecz 

liberal6w (s. 78), gdy natomiast rzekomi ich przedstawiciele to: konserwatysta i wol
nokonserwatysta 3• W okr�gu pszczy11sko-rybnickim nie bylo w 1895 r. wybor6w 
,,SciSlejszych" (s. 83), lecz uzupelniajqce. Nie Eckert proponowal w6wczas kandy
datur� Napieralskiego, gdy:Z - jak Autor sam pisze na s. 116 - nie bylo go wOw-

2 Np, sprawa petycji duchowieii.stwa (s. 125 i 197). Poza tym faktycznym powt6-
rzeniem jest wykaz zachowanych i zagubionych numer6w „Nowin" (s. 14 i 296). 

3 Z. S u r  m a n, Wyniki wybor6w do pruskiego konstytucyjnego zgromadzenia 
narodowego i izby poslow sejmu pruskiego na Slqs1cu w latach 1848-1918 (Studia 
i Materialy z Dziej6w Slqska, t. VII, Wroclaw 1966, s. 135). 
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czas na miejscu, lecz Koraszewski 4. Bl�dnie interpretuje Glensk wplywy socjalde
mokrat6w w Raciborskiem (s. 97). Stosunkowo mala liczba glosöw oddanych na 

Bebla w 1893 r. wynika z faktu, Ze jego kontrkandydatem byl Robota, spadek liczby 

glos6w przy kandydowaniu Löbego w 1903 r. byl zwiijzany z wystawieniem polskich 

kandydatöw i agitacjq narodowc\, w 1907 r. natomiast w calych Niemczech socjaliSci 
ponieSli kl�sk� s. Trudno möwiC o zdobyciu przez Centrum wi�kszoSci w parlamen

cie w 1885 r., skoro w wyborach odbytych rok wczeSniej zyskalo ono tylko jeden 
mandat, a dysponowalo lqcznie 99 mandatami na 397 6. Czytelnik nie zrozumie, 

dlaczego doszlo do petycji o „przywolanie" zakonu jezuitöw (s. 197). Nie wiadomo, 

pod czyje obrady dostala si� petycja duchowieiJ.stwa do ministra oSwiaty w sprawie 
nauki religii i j�zyka polskiego w szkole (s. 198). Czy rzeczywiScie dlatego spotkalo 

jq fiasko, ie pod te obrady dostala si� zbyt p6ino? W iadnym podr�czniku hislorii 
nie znajdziemy wzmianki o sojuszu niemiecko-rosyjskim z 1894 r. (s. 196). Prawdo
podobnie Autorowi chodzilo po prostu o uklad handlowy, ktöry mial bardzo skromny 
wplyw na polepszenie atmosfery miE:dzy Niemcami a Rosjq 7• 

W wielu wypadkach waikie twierdzenia Autora (wymieni� tylko przykladowo 
s. 54, 55, 56, 72, 87, 125, 158, 168, 199) nie sq udokumentowane konkrelnym materia
lem, opierajt4 si� na „Nowinach", ale bez podania numer6w i dat. A chodzi tu cz�

sto o sprawy sporne, kontrowersyjne. Tak np. J. Glensk pisze, ie „Nowiny" uchy
laly si� od pisania panegiryk6w na czeSC tzw. ,,ctobrych ksi�iy", a tymczasem notatki 
tego typu znajdujq si� w numerach z 4 V, 12 VI, 17 IX 1889, 25 II, 28 II, 17 III 
1891 r. Warto wspomnieC i o tym, ie w pracy zabraklo odsylaczy przy nieraz po
kainych cytatach (przykladowo s. 161, 166, 176, 183-184, 193-194). 

Zasadnicze tezy Autora budzq powaine wqtpliwoSci, a sposöb ich dowodzenia 

nie przekonuje czytelnika. 
Glensk broni swojej wysuni�tej przed 4 laty tezy, ie wbrew poglqdom wi�kszo

Sci badaczy inicjatorem i tw6rcij pisma raciborskiego byl nie dr J6zef Rostek, lecz 
Jan Karol MaCkowski. Nie daje on wiary MaCkowskiemu, kl6ry w paru wersjach 
swoich wspomniefl przypisuje utworzenie „Nowin" rodowitemu Slf.}.zakowi, lecz 
twierdzi, ie MaCkowski musial tak pisaC. Nie wierzy on dalej wsp61towarzyszowi 
walki MaCkowskiego - Koraszewskiemu, nie wierzy znanemu historykowi Slci
skiemu Emilowi Szramkowi, znajqcemu osobiScie wielu bohater6w 6wczesnych 
wydarzeii. Bardziej go przekonuje wiersz Konstantego Kowola oraz relacja Parczew
skiego, ktöry möwi zresztq tylko o redaktorstwie MaCkowskiego. Tak samo bardzo 
pracochlonny wyw6d Autora ma udowodniC, ie gl6wnym „motorem" radykalizmu 
narodowego „Nowin" byl MaCkowski, a Rostek nie odegral w piSmie powainiej
szej roli. Glensk poSrednio sugeruje, ie Napieralski 2walczal, jak m6gl, MaCkowskie
go (s. 65) i ie nawet po odejSciu tego radykalnego redaktora byl zbyt ostroiny, 
aby „w zaogniony potyczkami narodowymi teren raciborski rzuciC powainq s..im�·· 
(s. 81). Tymczasem dr Roman Szymaflski, doskonale zorientowany w stosunkach 

Slqskich jako osobisty przyjaciel wielu tamtejszych redaktor6w, pisal w swyrn 
„Or�downiku" 8 IX 1895 r.: ,,>1Nowiny« zaS zaloiyl znany obywatel Raciborza, nadal 
im z g6ry wybitny narodowy charakter. »Nowiny« zacz�ly walk� z Niemcami, 
Centrum, »Katolikiem«. Walka zakol1.czyla si� na tym, ie tw6rca »Nowin« wystawil 
Po kilku latach wlasne dzielo na sprzedai. }1Nowiny« dostaly si� w r�ce p. MaCko
wskiego na wlasnoSC, i to w ten sposöb, ie »Katolik« zaloiyl znaczny kapital p. MaC:
kowskiemu na kupienie »Nowin«. Spraw� t� znamy dokladnie, bo wydawca »Or�do-

4 Por. "Dziennik PoznaiJ.ski", 4 IX 1895. 
5 Por. J. K r a s  u s k i, Historia Rzeszy Niemieckie3 1871-1945, Poznal1. 1969, s. 66. 
'Tamie. 
7 Deutsche Geschichte, t. II, Berlin 1965, s. 646. 
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wnika« odegral przy tym interesie rolE: str�czarza[!]. Pan MaCkowski, nt::kany kara
mi i wi�zieniami, obstaC si� [!] nie mögl, odsprzedal »Katolikowi« swoje pismo, 
na kt6rego hipotece >iKatolik« mial jui: sw6j kapital. »Katolik« nie zamknc}l 
»Nowin,« ale poslal do nich swego kilkaletniego(!] redaktora p. Eckerta, kt6ry obec
nie odsiaduje wiE:zienie". 

Powy:iszy cytat wyjaSnia chyba wystarczajc:1co rol� Rostka, postaw«: wobec 
,,Nowin" Napieralskiego, jak r6wnie.i. spornq_ kwesti�, w jakL"n stopniu „Nowiny·• 
w Iatach 1894-1901 byJy wlasnoSciq Eckerta. Ciekawym przyczynkiem do „intere
sowno.Sci" Napieralskiego (,,kt6ry wcale nie byl zainteresowany egzystowaniem »No
win Raciborskich« i >,Gazety Opolskiej «" - jak m6wi Autor na s. 331} jest fakt, :le 
jego koncern wydawal „Nowiny'' mimo stalego deficytu jeszcze przez wiele lat, 
a Koraszewskiego wspomagal finansowo, eo Glensk w innym miejscu sam przy
znaje s. Wracajq.c jeszcze do roli Rostka w „Nowinach", Autor nie chce zauwaZyC, 
Ze stosunki mi�dzy „Katolikiem'" a „Nowinami"' byly najgorsze w polowie 1891 r., 
kiedy to MaCkowskiego w og6Ie na $lq.sku nie bylo, a polityk� ,,Nowin'' dyktowal 
Rostek e. Bardzo nieprzekonywajq.ce sq. dowody Autora· na rzecz radykalizmu spole
cznego MaCkowskiego. ,,SzerokoSC spojrzenia" tego redaktora rzekomo widaC w jego 
artykulach antymilitarystycznych, lecz artykuly takie pisaly wszystkie gazety Slc4-
skie w zwiq.zku z narastaj&cymi wydatkami na zbrojenia (np. ,,Katolik" 31 I 1890, 
11' V, 4 VII, 27 VII 1893). 

Tak jak kiedyS w komunikacie, tak i teraz Glensk uparcie twierdzi, Ze MaCkow
ski „sympatyzowal z socjalistami" (s. 96), lecz nawet same cytowane przez Autora 
artykuly „Nowinu ludzq.co przypominajq spoleczny program Centrum czy „Katolika", 
a nielicznych rzekomo wypowiedzi antysocjalistycznych na lamach „Nowin" moZna 
podaC wi�cej przyklad6w (,,Nowiny" z 24 II 1893 itp.}. 

Pertraktacje redaktor6w po)skich z poslami centrowymi w Berlinie w 1897 r. 
nie byly spowodowane tym, ie „Napieralski zbyt wysoko cenil blichtr towarzyskich 
spotkati.", ale i dlatego, Ze inicjatywa wyszla od posl6w centrowych i spraw� le
piej bylo om6wiC z dala od wrogich ust�pstwom przyw6dc6w Slqskiego Centrum 11'. 

Zbyt pochopnie Autor pisze, i.e dzi�ki MaCkowskiemu wyslano w marcu 1892 r. 
petycjE: do Koppa o przywr6cenie polskiej nauki w szkole (s. 125), gdyi. w akcji tej 
braly udzial r6wnieZ inne gazety Slclskie (por. ,,Katolik" H XII, 18 XII 1891, 1 IV 
1892). Monografia Glenska nie przekonuje czytelnika, Ze „Nowiny" w zakresie walki 
o jE:ZYk wysunE:lY si� na czolo 6wczesnej prasy polskiej (s. 168), gdyZ i inne gazety 
Prawie w kai.dym numerze zajmowaly si� tq sprawq, tt;pily wynaradawianie Pola
k6w, sugerowaly. bojkot kupc6w niemieckich czy organizowaly konkursy list6w 
dzieci�cych (w tym samym czasie co pismo raciborskie!) u. Nieporozumieniem jest 
przekonanie, ie wlaSnie slowo „Niemiec" w „Nowinacri." tylko pisano dla oSmiesze
nia malq literq. Pisownia ta jest stosowana w6wczas powszechnie dla wszystkich 
narodowoSci, eo moina udowodniC pierwszq. lepszq broszurq czy gazetq. 

Kor'lczqc, musimy stwierdziC, ie rnimo niewqtpliwych walor6w praca Glenska 
z punktu widzenia historycznego budzi powaine wqtpliwoSci. Szkoda, Ze Autor nie 
korzystal szerzej z konsultacj i pod tym wzgl�dem. 

8 Prospekt Sp6lki „Katolika" z 1912 r. 
e „Or�downik", 5 IX 1891. 

Marek Czapliilski 

10 Archiwum Archidiecezjalne we Wroclawiu, Nachlass Neisse 5, Letocha i Gor
nig do Neissego 27 IV 1897. 

11 M. P a t e r, Ruch polski na G6niym Stqsku. w latach 1879-1893, Wroclaw 
1969, s. 161-172, 194. 
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F. F ö r s t e r, SENFTENBERG ER REVIER 1890-1914. ZUR GESCHICHTE DER 

NIEDERLAUSITZER BRAUNKOHLENINDUSTRIE VOM FALL DES SOZIALI

STENGESETZES BIS ZUM AUSBRUCH DES ERSTEN WELTKRIEGES (Spisy In

stituta za serbski ludospyt, 37), Ludowe Nakladnistwo Domowina, Budy.Sin 1968, 

ss. 328+ 17 ryc. + 5 mapek. 

G6rnictwo w�gla brunatnego w dziejach l:..ui.yc pod koniec XIX w. i na po

CZc\tku nast�pnego stuleoia odgrywalo jui. de.SC istotml rol�. Swymi poczqtkami 

si�galo ono jednak czas6w wcze.Sniejszych, chociai. niezbyt odleglych, i tym sa

mym zaliczalo sie do najmlodszych d21ial6w kopalnictwa. Bylo wiec pozbawione 

tradycji, kt6rymi mogle chlubiC si� g6rnictwo wegla kamiennego czy g6rnictwo wy

dobycia rud. Fakt ten posiadal okre.Slone znaczenie. Z jednej strony zalogi kopall1 

nalei.aly do stosunkowo mlodych, z drugiej - nie wyodrebnialy sit;;: w wi�kszym 

stopniu (mimo czynionych pr6b) od pozostalych oddzial6w proletariatu. Mialo to 

istotny wplyw na ksztaltowanie sie walki klasowej omawianego Zagh;,bia. 

Studium F. Förstera sklada s,ie ze wstepu, 4 rozdzial6w, zakoilczenia i aneksu. 

Poprzedza je kr6tka prz�dmowa wybitnego znawcy przedmiotu z o.Srodka g6rniczego 

Freiberg w NRD E. Wächtlera. Autor przedstawia swojq mySl jasno, bez niedo

m6wie6. Pisze z duiym zaangai.owaniem. Konstrukcja pracy jest przejrzysta i nie 

budzi zastrzeie6. Czytanie tekstu utrudnia natomiast umieszczenie przypis6w na 

kol1cu ksic1Zki. Prace wzbogaca w znakomity spos6b aneks w postaci zalqczonych 

faksimili6w ciekawszych dokument6w i mapek. W zasadzie rozprawa pozwala 

SledziC ksztaltowanie sie g6rniczego Zagh�bia w Senftenberg w Dolnych Luiycach 

jui. od zarania jego powstania, Autor bowiem cofa si� w swych rozwai.aniach przy

najmniej do poczc1tku lat siedemdziesiqtych. Jest to zagadnienie niewqtp1iwie wai.ne. 

Powstanie i rozw6j g6rnictwa w�gla brunatnego na omawianym terenie - to prze

ciei dzieje burzlJwego i pelnego dramatycznych napieC rozwoj u przemyslowego 

Luiyc. Wprawdzie industrializacja tego kraju odbywala sie takie poza okregiem 

Senftenberg, nigdzie wszaki.e nie osiqgn('!la takiego nasilenfa. Temat jest godny 

monograficznego opracowania. 

Kr6tki, niezwykle zwiez1y wstep poSwi�ca Autor om6wieniu lokalizacji Zagl�bia 

Senftenberg, okreSleniu jego przynalei.noSci administracyjnej do okregu VVyZszego 

Urzedu G6rniczego w Halle, analizie bazy Zfödlowej, literatury przedmiotu i zalo

Zeniom metodologicznym. Rozdzial I dotyczy dziej6w gOrnictwa w�gla brunatnego 

w omawianym zaglebiu w latach 1871-1889. Jest przeto jak gdyby wprowadzeniem 

do zasadniczej problematyki pracy, okreSlonej zresztq n.iedwuznacznie chronologicz

nie w tytule rozprawy. Poczijtki silniejszego rozwoju wydobycia w�gla bruna�nego 
widzi Autor nie bez podstaw w powstaniu odpowiedniej, pomySlnej koniunktury 

zbytu, zwiqzanej zar6wno z rozwojem gospodarczym, jak i przejSciem w masowej 
skali do produkcji brykiet6w, eo ulatwialo transport nowego paliwa do okr�g6w 

bardziej odleglych. Omawia tu tei kwestie liczebnoSci klasy robotniczej, jej rekru
tacji, charakteru wyzysku, dzialalno.Sci przemyslowc6w i formy walki klasowej, Jest 

tu wiele nowego cennego materialu. Dla historyka polskiego szczeg6lnie interesujqce 
sq informacje o naplywie robotnik6w polskich do Zagl�bia i wsp6Inej walce Pola

k6w, Serbolui.yczan i Niemc6w z wyzyskiem kapitalistycznym (s. 23, 33 i 37). 

W rozdziale II F. Förster dokonuje charakterystyki podstawowych tendencji 

rozwojowych g6rnictwa wegla brunatnego w latach 1890-1914. Analizuje tu takie 
problemy, jak koncentracja i centralizacja produkcji i kapitalu, dzialalnoSC zjedno
czell przedsiebiorc6w, wysokoSC produkcji 1i zbytu, zmiany w technice wydobycia. 

Zgromadzony w rozdziale material pozwala Autorowi wysnuf. ,;zereg ciekawych 
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wniosk6w. Tekst wzbogacaji;\ przy tym liczne zestawienia statystyczne, obrazuj&ce 

rozw6j produkcji i zbytu, ksztaltowanie si� cen, zysku itp. WskaZnik wzrostu obli

cza Autor bijdZ w odniesieniu do 1913, bqdZ 1900 r. Ta niejednolitoSC punktu wyj

Sciowego nie wydaje si� w pelni uzasadniona, gdy;i; utrudnia uchwycen,ie korelacji 

miE:dzy poziomem wydobycia i produkcjq brykiet6w a ksztaltowaniem si� cen i sto

py zysku. Przy analizie danych produkcyjnych przydalby si� röwniei; wskaZnik Jal1-

cuchowy, wskazujqcy na ka:Zdoroczne tempo wzrostu wydobycia bqdZ jego spadku. 

Rozdzial III poSwi�ca Autor omöwieniu poloi:enia robotniköw. Zajmuje si� 

wi�c kolejno rekrutacjq i charakterem sily roboczej, koncentracjq proletariatu 

w ZaglE;biu Senftenberg, poziomem plac nominalnych i silq nabywczq klasy robo

tniczej, czasem trwania pracy i jej int.ensyfikacjq, warunkami mieszkaniowymi 

i „urzqdzeniami socjalnymi" (Wohlfahrtseinrichtungen) . •  Test to problematyka nie

zwykle szeroka i skomplikowana. WSr6d spornych i dyskusyjnych zagadnieii. mo:ina 

chociaZby wymieniC kwestiE: bezwzglf:dnego zuboi;enia proletariatu, jego mobilnoSci, 

intensywnoSci pracy czy wreszcie oddzialywania industria1izacji na ksztaltowanie 

sif; stosunköw narodowoSciowych. Z trudnoSci tych na og6l Autor wychodzi obronm1 

rf;kc}. Nie zawsze jednak otrzymujemy ostatecznq, definitywnq odpow,iedZ. F. För

ster pokazuje nam np. fakty Swiadczqce o uboi:eniu proletariatu, nie daje natomiast 

oceny, czy chodzi tu o zubo:ienie bezwzglf;dne klasy robotniczej, czy te:i zuboZenie 

wzglf;dne, eo jest bardziej przekonywajqce. Wzrost mobilno.SOi proletariatu wic1).e 

Autor z jego przeksztakeniem si� w proletariat przemyslowy i zatraceniem zwiqz

k6w z ziem·iq, kt6re byly doSC Zywe w poczqtkowym okresie rozwoju Zaglf;bia. Dla 

pelni obrazu pochodzenia klasy robotniczej omawianego okrE:gu i jej przeksztakeil 

bra.k tu jednak struktury wsi. Nie ulega bowiem wcitpliwoSci, :ie mo:iliwo.Sci rekru

tacji byly uwarunkowane istnieniem ludno.Sci bezrolnej i malorolnej na wsi, eo 

z kolei rzutowalo na sklad samego proletariatu, podobnie jak naplyw do jego sze

reg6w elementu polskiego. Kwestiq dyskusyjnq pozostanie, czy i w jakim st9pniu 

industrializacja przy.Spieszala proces germanizacji ludnoSci serbolui:yckiej. Na pocu1-

tku rozprawy Autor stawia tezE: (s. 15-16), i:i nie postE:P, ale junkiertswo zagraZ.alo 

bytowi narodowemu Serbolui:yczan. Trudno podawaC w wqtpliwoSC powy:isze stwier

dzenie. Z drugiej strony jednak F. Förster w dalszej czE:Sci swej monografii przy

tacza szereg przyklad6w Swiadczcicych o postf;pie germanizacji w miarf; iindustriali

zacji okr�gu Senftenberg. Moi.e to chyba dowodziC, ii: postf;p w okreSlonych warun

kach prowadzi do zagroi:enia bytu narodowego, zwlaszcza malych grup narodowo

Sciowych. Sytuacja w omawianym Zagl�biu o tyle byla skomplikowana, :ie obok 

Serbolu:iyczan ,i Niemc6w pracowala tu liczna grup Polak6w, a ponadto r6wnieZ 

Ukraiilcy i nawet Chillczycy (s. 91). Szkoda tylko, i:e Autor nie wnika glE:biej w za

gadnienie struktury jE:zykowej tutejszego proletariatu. Niekiedy informacji na ten 

temat trzeba szukaC a:i w przypisach. W konsekwencj<i czytelnik nie dowiaduje sif;, 

jak licznie reprezentowany wSr6d görnik6w byl proletariat serbolu:iycki. Jest to 

kwestia niew�tpliwie bardzo istotna, rzutujqca na zachodzenie proces6w asymilacyj

nych, prowadzqcych do zanikania jf;zyka ojczystego ludno.Sci rodzimej. Jakie roz

miary przyjmowalo to zjawisko, na to F. Förster nie daje odpowiedzi. Problem ten 

na pewno wychodzi poza ramy tematu pracy. Zdaniem recenzenta, nie zwalnialo to 

jednak Autora od obowicizku postawienia zagadnienia. Skutki industrializacji mogq, 

byC r6:inorakie. W niekt6rych krajach np. rozwöj przemyslu dzi�ki naplywowi lud

no.Sci wiejskiej do miast zmien.ial ich charakter (Lotwa, Litwa, Estonia, Ukraina, 

Czechy itp.) w sensie uzyskania przez niij przewagi nad elementem obcym jf;ZY

kowo. W innych krajach jego konsekwencjcl byl wydatny wzrost tendencji asymila

cyjnych. Wydaje si�, Ze ten drugi proces zachodzil na LuZycach, zwlaszcza Ze to-
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warzyszyla mu szeroko zakrojona akcja germanizacyjna. Z tego punktu widzenia 
teZ powstanie i rozw6j Zagh:bia Senftenberg zagraZalo bytowi narodowemu Serbo
lu:Zyczan. 

Interesujqce s& rozwaZania F. Förstera na temat sposobu wynagradzania robo
tnik6w i poziomu pla�. MoZna tu znalezC wiele analogii do sytuacji na .Slqsku. Nie 
zawsze jednak sq przekonywajqce tezy o post�pujqcym zuboZeniu klasy r.obotniczej. 
I tak np. twierdzenie o zachodzeniu zwiqzku miE:dzy cz�stotliw0Scic1: nieszcz�Sliwych 
wypadk6w a intensyfikacjq pracy nie znajduje uzasadnien,ia w przytoczonych w pracy 
faktach, nast�puje bowiem spadek tych pierwszych (s. 154), eo Sw,iadczyloby prze
ciwko przyj�temu zaloZeniu. Zbyt pobieZnie teZ potraktowano kwestiE: warunk6w 
mieszkaniowych. Wydaje mi siE:, Ze ze wzgl�du na brak danych moZna tu bylo przy
najmniej przytoczyC liczby wskazujqce na stopieJl zag�szczenia mieszkait na terenie 
Zagl�bia w por6wnaniu do innych rejon6w LuZyc. Tego rodzaju por6wnania sq 
stosowane w badaniach i moglyby okazaC si� bardzo po:Zyteczne, przede wszystkim 
uzupelnilyby opisy wsp6lczesne, kt6re - mimo wszystko - majc1: charakter jedno
stkowy. 

Stanowczo po macoszemu potraktowal F. Förster „urzqdzenia socjalne". Zgadza
jqc siE: z tym, iZ slu:Zyly one okreSlonym celom klasowym kapitalu, nie spos6b je
dnak zaprzeczyC, iZ dzialalnoSC ich mogla mieC pewien wplyw na poloZenie robo
tnik6w. Z tego wlaSnie punktu widzenia naleZaloby r6wnieZ postulowaC uwzgh:;dn.ie
nie dzialalnoSci Sp6lki Brackiej (Knappschaft). 

Ostatni, IV rozdzial pracy dotyczy problematyki walki klasowej. Na poczc1:tku 
Autor omawia wystqpienia i postaw� robotnik6w w latach dziewiE:Cdziesiqtych 
XIX w., nastE:pnie - okres od 1900 do 1907 oraz lata przed wybuchem I wojny 
Swiatowej. Problematyk� t� Autor traktuje szeroko. Z jednej strony przytacza i ana
lizuje dane o wynikach wybor6w, m6wi o formach walki klasy robotniczej, stosowa
niu nacisku przez kapita1ist6w itp., z drugej - pokazuje charakter oporu robotni
köw, wydobywa elementy wsp6lpracy przedstaw1icieli r6:inych grup narodowo.Scio
wych, ocenia dzialalnoSC organizacji robotniczych itp. Nie wszystkie oceny - rzecz 
j asna - majq jednakowy walor i sili;: przekonywajqcij. Niekt6re wr�cz budzq sprze
ciw. Do takich zaliczylbym ocenE:: dzialalnoSci zwi&zk6w zawodowych. Jest ona je
dnostronna ,i niepelna, nie Uumacz21ca, dlaczego organizacje te posiadaly mimo 
wszystko znaczne wplywy w szeregach klasy robotniczej. 

Czytelnika polskiego interesujq gl6wnie polonica. Jest .ich w tej pracy niemalo, 
m.in. Autor przytacza odezw� strajkowq wydanq w jE):zyku polskim i niemieckim, 
m6wi o wsp6lpracy robotnik6w polskich, serboluZyckich i niemieckich, opisuje dzia
lalno.SC polskich organizacji zawodowych, udzial Polaköw w akcji wyborczej itp. 
Wszystkie te dane sq niezwykle interesujijce. Szkoda tylko, Ze nieraz naleZy ich 
szukaC w przypisach (np. o liczebnoSci grupy polskiej i polskich organizacji). 

Monografia F. Förstera w sumie jest pozycjq ciekawij, zaslugujqcq na uwag� 
historyk6w. Stanowi teZ ona mimo stwierdzonych niedocic1:gniE:C powaZne osiqg
ni�cie serboluZyckiej historiografii. 

Stanislaw Michalkiewicz 

J. Jaros, HISTORIA GÖRNICTWA Wi;GLOWEGO W ZAGLE;B!U GÖRNO

SL/\SKIM W LATACH 1914-1945, Katowice-Krak6w 1969, ss. 277 + 1 nlb. 

Dzieje polskiego g6rnictwa WE:glowego w opracowaniu J. Jarosa toczq siE: na 
obszarze c a  l e g  o Zag1E::bia G6rnoS1ijskiego jako zwartej jednostki geologicznej, 
obejmUjijcej trzy zasadnicze okrE:gi g6rnicze: g6rnoS1qski (z uwzglE:dnieniem w la-
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1:ach miE:dzywojennych czt::Sci polskdej i niemieckiej), dqbrowski i krakowski. Nie 
:zostal om6wiony okr�g ostrawsko-karwiiiski, kt6ry wyodr�bnial sit:: wyraZnie od 

reszty ZaglE:bia pod wzglt::dem gospodarczym i geologicznym. Tak wi�c po raz pierw
.szy otrzyma1iSmy monografit:: historyczn(\ polskiego g6rnictwa wt::glowego w nowym 
ujt::ciu, w uji;:ciu caloSciowym wszystkich trzech okrt::g6w, do'Uld potraktowanych 
.,odrt::bnie" dla kaZdego z region6w. 

ZasiE:g chronologicz)'.ly najnowszej pracy J. Jarosa obejmuje dwie wojny Swia
towe i skomplikowane mü;dzywojenne dwudziestolecie, a wit::c okres zasadniczych 
przemian politycznych i gospodarczych, kt6re musialy wplynqC na zmiant:: do
tychczasowych powiqzan Zaglt::bia z rynkami zbytu i zaopatrzenia Przemi.any te 
,odbily sie ostatecznie niekorzystnie na rozwoju gospodarczym Zagll;l:bia Görno
.Sl,lskiego, zwlaszcza dla okreg6w krakowsk!iego i dqbrowskiego, op6Zniajqc postE::P 
techniczny i powodujqc pogorszenie sie sytuacji materialnej g6rnik6w. Byly one 
jednak koniecznym warunkiem stworzenia w przemySle weglowym moiliwoSci 
rozwojowych w przyszloSci, majqcych s,ie doczekaC realizacji dopiero w Polsee 
Ludowej. 

Praca J. Jarosa omawia generalnie w poszczeg6lnych okresach 1914--19181 

1918-1939, 1939-1945) nastepujqce zagadnienia: sytuacje gospodarczq g6rniclwa 
Wl;l:glowego,' zmlany; w technice produkcji, stosunki spoleczne i stosunki wlasnoScio
we, przy czym stosunki spoleczne zostaly przedstawione, jak sam Autor podaje, 
w spos6b skr6cony ze wzgledu na obszerne i wielokrotne ju± om6wienie tego zagad
nienia w dotychczasowej literaturze historycznej oraz przygotowane na ten temat 
,dalsze opracowania. PracEl: uzupelniajq aneksy statystyczne1 indeks nazw kopalli, 
nazwisk oraz 38 rycin, do czego zreszt,l jeszcze powr6cimy. 

W rozdz. I pt. 11Rozw6j g6rnictwa w�glowego w Zaglebiu G6rnoS1qskim do 
1914 r." Autor po prostu nawiqzal do poprzedniej swojej pracy na ten temat wydanej 
we Wroclawiu w 1965 r. staraniem IHKM PAN przez oficyne wydawniczq „Ossoli
neum". Tekst zasadniczy Autor zainaugurowal rozdzialem II pt. ,,Okres pierwszej 
wojny Swiatowej", w kt6rym na przeszlo 30 stronach przedstawil burzliwy okres 
wzglednego rozwoju i regresu (w wielu wypadkach) g6rnictwa weglowego na 
obszarze calego Zaglebia w latach 1914--1918, szczeg6lnie uwypuklajqc takoie za
gadnienia, jak sytuacja polityczna, gospodarcza, technika produkcji oraz stosunki 
spoleczne i wlasno.Sciowe. Kolejny, III rozdzial, zatytulowany „Rozwöj gospodarczy 
w latach miedzywojennych", uwzglednia zaröwno polskie, jak i niemieckie gör
nictwo weglowe w warunkach pracy pokojowej, chocia± wcale n i e  spokojnej 
(powstania i plebiscyt na Slijsku, narzucona w 1925 r. Polsee „wojna celna" itd.). 
Autor podszedl do tych spraw z wielkim znawstwem tematu oraz z taktem i po
wagq, kladqc przy tym nacisk na wag� spraw finansowych w skali nie tylko ju7. 
krajowej, lecz takie miedzynarodowej. Przy tej okazji demaskuje kr�tactwa finan
:sowe koncern6w weglowych i pokazuje na licznyc:h przykladach ich egoistyczne 
,,sposoby" przerzucania za granice krociowych sum pienie±nych, metody falszowa
nia bilansöw itd. Te kr�tactwa wielkiego i obcego nam kapitalu pozbawily öwczesne 
paflstwo polskie olbrzymich sum pieniei:nych, skQdinqd tak potrzebnych na inwes
tycje i modernizacjE:: naszych kopahi.. 

W dalszych rozdiialach swojej cennej pracy - ,,Zmiany w technice produkcji 
w okresie mi�dzywojennym" oraz „Stosunk:,i spoleczne w latach mi�dzywojen
nych" - Autor ponownie udowodnil, Ze sprawy g6rnicze s,i mu bliskie i dobrze 
znane. Z wielkq wit:c swadq wprowadza czytelnika w takie zagadnienia, jak udo
stepillianie zl6± i odwadnianie wyrobisk, metody eksploatacji, urabianie WE:gla 
i plonnej skaly, odstawa urobku i transport podziemny1 obudowa wyrobisk, trans-
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port w szybach i na powierzchni, przer6bka mechaniczna wt::gla, wentylacja 
i oSwietlenie oraz sprawy BHP w kopalniach (m. in. wypadki!), wydajnoSC pracy, 
stan techniczny kopalil, dalej hierarchia g6rnicza (ogromnie wainal), place g6rni
cze (cz�sto krzywdzc;\ce!), warunki pracy g6rnika, warunki bytowe rodzin g6rniczych 
i ubezpieczenia spoleczne, organizacje zawodowe g6rnik6w i wreszcie nieslychanie 
wainy problem polsk,iej inteligencji technicznej w g6rnictwie w�glowym. 

Najobszerniejszy rozdzial VI, zatytulowany „Stosunki wlasnoSciowe w latach 
mi�dzywojennych", chyba po raz pierwszy w historiografii kopalnictwa w�glowego 
przynosi nam tak wyczerpujqce informacje na tematy wlasnoSciowe „w w�glu··. 
Autor z wielkq swobodq prowadzi czytelnika przez labirynt wszystkich koncern6w, 
zaklad6w, towarzystw i gwarectw g6rniczych i lekko operuje ich nazwami, sumami 
kapital6w oraz powiqzaniami wzajemnymi. W efekcie tego wszystkiego kapitaly 
obce w latach mi�dzywojennych „zarobily" na polskim w�glu co najmniej 1,5 
miliarda zl przedwojennych, nie liczqc takich spraw, jak np. pogorszenie si� stanu 
technicznego polskich kopalil, zatopienie kopalil „nierentownych", spadek konsum
pcji w�gla w kraju, wzrost liczby bezrobotnych g6rnik6w itd., a wi�c straty 
i materialne, i spoleczno-moralne, obciqi:ajqce przedwojenne pailstwo polskie. Og6lna 
charakterystyka okresu mi�dzywojennego musiala wi�c niekorzystnie dla Polski 
wypaSC! Szczeg6lnie niekorzystnie odbily si� na naszym g6rnictwie w�glowym 
lata okupacji hitlerowskiej (rozdz. VIII), znamionujqce si� dalszym pogorszeniem 
stanu technicznego zaklad6w g6rniczych, pogh;:bieniem wyst�pujqcego jui dawniej 
zacofania calego .Zagl�bia w por6wnan.iu z innymi zagl�biami w Swiecie, rabunkowc\ 
gospodarkq i niszczeniem „frontu" wydobywczego, dalszym spadkiem wydajnoSci 
pracy, pi�tnem pracy przymusowej (nie tylko dla cudzoziernc6w czy jellc6w wo
jennych), zastraszajqcym wzrostem wypadk6w w pracy pod ziemiq itd. Okres oku
pacji hitlerowskiej stanowi wi�c jeden z najbardziej ponurycl} obraz6w w dziejach 
g6rnictwa w�glowego w calym Zagl�biu G6rnoS1qskim! Okres ten dobitnie tei: 

wykazal, ie jakakolwiek gospodarka rabunkowa w g6rnictwie mSci si� w pierw
szym rz�dzie na jej inicjatorach (Niemcach jako okupantach), nie m6wiqc juZ 
o dalszych szkodach, kt6re potem przychodzi z trudem odrabiaC p6fniejszym po
koleniom g6rniczym. 

Milym akcentem tego rozdzialu „okupacyjnego" mogq byC koilcowe ust�py 
m6wü1ce o konspiracyjnej dzialalno.Sci polSkiej inte1igencji g6rniczej, owianej wolq 
przej�cia, po kh;sce Trzeciej Rzeszy1 wszystkich kopalll· w�gla na wlasnoSC narodu 
i szybkiego ich uruchomienia. I stqd np. cenna moie by.C uwaga jednego z memo
rfal6w tej inteligencji jeszcze z czas6w okupacji, powiadajqca o polskim g6rnic
twie w�glowym m. in. to, i:e „Jest to rnoZe jedyny przemysl, kt6ry moi.na urucho
miC calkowicie i ad razu, bez Zadnych kredyt6w zagranicznych" (s. 254). 

CaloSC omawianej pracy J. Jarosa zamykajf:i aneksy statystyczne za lata 
1913-1945, dotyczqce wydobycia w�gla kamiennego, liczb zatrudnionych g6rnik6w 
oraz cen w�gla. Spis ilustracji zanotowal 38 ryc'in, z kt6rych ryciny nr 25 i nr 38 
wlaSciwie sq. dubletami. Zastrzei:enie budzi tei: rycina nr 33 - haldy przy ko
palni „Rydultowy". Indeks kopalll oraz indeks nazwisk (niestety, nie wyczerpujqcy) 
stanowiq ostatni akcent omawtlanej monograifii, wydanej, niestety, zaledwie w 780 
egzemplarzach. Ne wyklucza si� wi�c moi:liwoSci ponownego wydania tej cennej 
pracy, w istocie swej stanowiq.cej doskonale fr6dlo iniormacyjne o przeszlo.Sci 
g6rnictwa w�glowego na ziemiach polskich, latwo zrozumialej nawet dla laika 
w zakresie wiedzy g6rniczej. Jednak:Ze jui: teraz naleiy wysunqC postulat, aby ewen
tualne drugie wydanie uwzgl�dnilo jeszcze takie elernenty, jak slowniczek termin6w 
technicznych stosowanych w g6rnictwie oraz indeks skr6t6w wyst�pujqcych w pra-
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cy. Obecnie braki w tym zakresie utrudniajq w pewnym stopniu swobodne po
ruszanie si� czytelnika po omawianej monografii, kt6rq zresztq czyta si� prawie 
jak dobrze napisanq powieSC. Z drobnych usterek naleZy sprostowaC informacj� 
(s. 32), jakoby bocznica kolejowa z kopalni „Anna" w Pszowie do stacji Olza 
rniala aZ 114 km, k,iedy faktycznie wynosi zaledwie jednq dziesiqtq podanej w ksiqZ

ce dlugo.Sci. 
WspomnieC jeszcze wypada, Ze Autor swojq monografit::; po.Swi�cil pami�ci Sta

nislawa Kossutha, przedwcze.Snie zmarlego czolowego dzialacza polskiej inteli
gencj,i technicznej na G6rnym $Iqsku. 

Franciszek Szymiczek 

A. B u 11 o c k, HITLER - STUDIUM TYRANII, tlum. T. Evert, z przedm. 

F. Ryszki, Warszawa 1969, ss. 674. 

W CwierC wieku po kl�sce hitlerowskich Niemiec niemoiliwe jest caloSciowe 
ogarni�cie literatury podejmuh\cej temat Trzeoiej Rzeszy, systemu nazistowskiego 
i jego przyw6dcy Adolfa Hitlera. Mamy liczne prace tak:re w Polsee, kt6rych autorzy 

bqdZ pisali o genezie i narastaniu ruchu hitlerowskiego (J. Banaszkiewdcz, B. Czar
necki, S. Migdal, F. Polomski), bqdZ teZ zaj�li si� problematykq prawnoustrojowq 
Rzeszy (F. Ryszka). W literaturze tej wyr6ZniC moZna dwa podstawowe modele 
interpretacyjne. Jeden z nich opiera si� na zaloZeniu, Ze nazizm mie.Scil si� w ka

tegoriach demokratycznoburZuazyjnych spoleczellstwa, tzn. byl narz�dziem mono
polistycznych „sil naoisku", pokladajqcych w nim nadziej� utrzymania i rozbudo
wania swej uprzywilejowanej pozycji, zagroZonej nie tylko gospodarczym'i kryzysa
mi, kt6rych „wielkokapitalistyczny" lad liberalny" nie m6gl uniknqC, ale r6wnieZ -
i chyba przede wszystkim - wizjq nowego porzqdku komunistycznego, coraz bar
dziej pot�Znq i jakZe wtedy realnq. Drugi nurt wdqZe istot� hitleryzmu z koncepcjq 
pallstwa totalnego, w kt6rym oficjalna ideologia obj�la caly zakres Zycia spoleczne
go, a jedyna partia na czele ze swoim wodzem posiadala monopol na wladz�. czyli 
byla wylqcznym dyspozytorem urabiania opinil publicznej, sprawowala zupelmt 
kontrol� i wladztwo nad silami zbrojnymi oraz gospodarkq. Integralnq cechq takiego 
paii.stwa byl jego ekspansjonizm, uzasadniajqcy polityk� z pozycji sily wobec innych 
paii.stw. Oczywd.Scie kaZdy z tych modeli nie wyczerpuje caloSci problematyki na
rodowego socjalizmu. Pierwszy kladzie przede wszystkim akcent na jego geneze;, 
a drugi raczej na form� pali.stwowq. 

Do tego drugiego modelu - sqdzimy - zaliczyC moZna ksiqZk� Alana Bullocka 
pt. Hitler - Studium tyranii, choC Autor zastrzega si�, iZ tematem jego pracy jest 
nie dyktatura, lecz dyktator. Dzielo stanowiqce biografie: Hitlera, a oparte na 
materialach fr6dlowych - jak stwierdzil w •interesujqcej przedmowie F. Ryszka -
jest najciekawszq i bezsprzecznie najlepszq ksiqZkq o hitlerowskiej tyranii oglqda

nej przez pryzmat osobowo.Sci dyktatora. Praca, pierwszy raz wydana w 1952 r., 
zostala poprawiona i uzupelniona nowymi materialami archiwalnymi przed wzno
wieniem w 1964 r. 

KsiqZka niesie tak duZy i wysokiej jako.Sci ladunek poznawczy do historii Nie

rniec w latach 1919-1945, Ze calk,iem zrozumialy wydaje si� fakt, iZ byla czynni
kiem inspirujqcyril czy teZ stanowila zas6b informacji dla wielu powaZnych bada
czy hitleryzmu, w tym takZe dla polskich uczonych. Autor przedmowy do polskiego 
wydania om6wil obszernie dstotne walory dziela, stqd ustosunkuj emy si� do nie
kt6rych tylko spornych ustaleii. Bullocka, lub teZ zatrzymamy si� nad pewnymi 
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jego uwagami, w pewnym sensie stanowic:icymi margines pracy, ale szczegölnie 
interesujqcymi dla polskiego czytelnika. 

Przede wszystkim stwierdziC naleZy, Ze interpretacja historii przez Bullocka 
nie jest marksistowska. Autor pisze o hitleryzrriie z pozycji angielskiego Iiberala. 
Aczkolwiek nie moZemy o to mieC do niego pretensji, jednak dostrzegamy, ii; jego 
spos6b widzenia zjawisk historycznych, tak wlaSciwy dla angielskiej historiografii, 
doprowadzil go w wielu wypadkach do wniosk6w, z kt6rymi moZna dyskutowaC, 
lub teZ ich nie podzielaC. Kontrowersje moZe budziC miejscami wyw6d poSwi�cony 
republice weimarskiej, ch<>C na ogöl wydaje si�, Ze nie wychodzi Bullock poza 
ustalenia najnowszej literatury zachodniej 1• Dia Autora republika weimarska 
stanowi form� pall.stwowc:i, z kt6rej wewnE:trznej struktury nie spos6b wywodziC 
istoty niemieckiego faszyzmu. Wedlug Bullocka jest to pierwsze pailstwo niemieckie 
od czas6w Bismarcka, kt6re chce, aczkolwtl.ek nieSmialo, odejSC od dotychczasowych, 
tradycyjnych juZ ce16w wielkoniemieckiej polityki. W tym miejscu Bullock jest 
apologetc:i idei traktatu wersalskiego. Niebezpieczell.stwem dla „demokratycznego 
pall.stwa" jest w mySl konkluzj,i Autora to, i:e w republice weimarskiej nie bylo 
opozycj'i traktujqcej pall.stwo jako wic:ii:qcci podstaw�. naziSci bowiem jak i komu
niSci kwestionowali prawo tego pall.stwa do istnienia. W tym wlaSnie Bullock do
strzega tragizm republiki weimarskiej, przyczyn� (obok czynnik6w ekonomicznych, 
socjalnych i psychologicznych) dojscia Hitlera do wladzy. Dlatego tei: przedsta
wiajc1c wielkc1 szkodliwoSC totalnej opozycji nie odr6i:nia w niej komunist6w od 
nazist6w, poniewai: nie przeprowadza rozr6i:nienia w celach ruchu komunistycznego 
i ruchu nazistowskiego. Skutkiem tego jest tak:Ze ui:ycie przez Autora poj�cia 
,,rewolucja" na okreSienie dojScia H�tlera do wladzy, jak gdyby po 1933 r. w Niem
czech sprawowala rzqdy inna klasa spoleczna, nii: to bylo w republice weimarskiej. 
Stc1d omawiajc1c wybory prezydenta w marcu 1932 r. oraz rol� socjaldemokratöw 
w misji obrony pailstwa Bullock pisze: ,,Glosy wielkich przemyslowcöw i kapita
list6w podzielily si� pomi�dzy wszystkich trzech kandydat6w, jedno.SC zaS glos6w 
robotniczych rozbili komuniSci, kt6rzy swoje zaci�te ataki skierowaH przeciwko 
rywalizujc:icym z nimi socjaldemokratom i zwia,zkom zawodowym" (s. 164). Na 
marginesie wybor6w do parlamentu z wrzeSnia 1930 r. zauwai:a: ,,Obie partie (na
rodowi socjaliSci i komunisci), ktöre otwarcie dc:ii:yly do obalenia istniejc1cego ustro
ju i celowo wysUnE:lY hasla ekstremistyczne, zdobyly razem prawie jednq trzecic:i 
glos6w i miejsc na lawach poselskich w nowym parlamencie". (s. 133). Charaktery
zujc:ic ostatniego oficjalnego „obror'lc� republiki weimarskiej" tak pisze: ,,Schleicher 
byl mqdrym czlowiekiem. Pozbaw,iony klasowych przesc1d6w Papena, lepiej niZ 
wielu innych luQzi z otoczenia Prezydenta zdawal sobie spraw� z glE:bi i powagi 
kryzysu, � jaki trapil spoleczeilstwo niemieckie od 1929 r. Nigdy tei nie popelnil 
tego blE:du, aby »mocny« rzqd uwai:aC za lekarstwo na kryzys, ani teZ nie lekce
waZyl sily, kt6ra kryla si� za takimi ruchami, jak nazistowski i komunistyczny. 
Jego celem - potwierdzal to uparcie w owych Iatach - bylo okielznanie jednego 
z tych ruch6w, nazistowskiego, i w p r z � g n i � c i e g o w s l u i: b � p a 11. s t w a" 
(s. 192, podkr. nasze). Jakie cele miala ta „slui.ba", Bullock jui; nie pisze. Nie 
moZna si� zgodziC r6wniei z zarzutami postawionymi komunistom niemieckim 
przez Bullocka. Ich walki z republikq weimarskq jako pailstwem wyzysku, spad
kobiercc1 wielu cel6w i metod cesarskich Niemiec nie moi:na lc:iczyC z ruchem naro
dowego socjalizmu wychodzqcym z jej wewnc;trznych Struktur i opartym na tej 
samej co republika bazie. 

1 Np. E. E y ·c k, Geschichte der Weimarer Republik, t. I i II, Erlenbach-Zürich 
-Stuttgart 1959. 
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Wiemy, Ze po VI Kongresie Mi�dzynarod6wki Komunistycznej (1928 r.) powstala 
tzw. teoria socjalfaszyunu, majqca przecie:i kr6tki Zywot, za kt6rq nie byla odpo
wiedzialna jedynie KPD; wiemy takie, ii: po VII Kongresie MiE:dzynarod6wka Ko
munistyczna zerwala z politykq odgradzania siE: od potencjalnych sojusznik6w 
w walce z faszyzmem, do kt6rych zaliczono taki:e socjaldemokratöw. Faktem jest 
r6wniei:, Ze SPD niejeden raz sabotowala pröby porozumienia przeciwko ekspan
sywnemu socjalizmowi narodowemu, a republika weimarska ze swoim panicznym 
strachem przed komunizmem i walk� z nim, ze swojq praktykq „upowszechniania" 
art. 48 Konstytucji „nie byla juZ formc1 buriuazyjnej demokracji, ale przedsionkiem 
do faszystowskiej dyktatury" i. Po 30 I 1933 r., kiedy nowe ustawy wbrew ?asadzie 
,,lex retro non agit" karaly przeciwniköw politycznych hitleryzmu za ich dotychcza
sowc:4 dzialalno.SC, przynajmniej w zwalczaniu komunist6w re:iim nazistowski wy
st�powal w roli sukcesora republiki weimarskej, 

Stosunek Autora do komunizmu l4czy si� z brakiem nale:iytego wyeksponowania 
roli, jaka przypadla monopolom kapitalistycznym, kt6re wi4zaly bardziej swoje 
interesy z ruchem narodowego socjalizmu ni:i z istnieniem republiki i dlatego 
pomogly Hitlerowi zostaC kanclerzem i „wodzem narodu". Byloby naiwno.Sciq sq
dziC, :ie dopiero plomienne przem6wienia Hitlera do kapitalistöw przekonywaly 
adresat6w o potrzebie jego poparcia 3• 

Bullock w spos6b interesuj4cy przedstawia tworzenie i rozw6j nowego reZimu 
pal'.lstwowego oraz charakteryzuje dyplomacj� hitlerowskq wobec pru'lstw1 eo do 
kt6rych istnialy roszczenia niemieckie. Wydaje si� trafnie spostrzeZona, podana 
przez Autora jako najistotniejsza, cecha tej dyplomacji: osü1ganie po:iqdanych 
owoc6w w negocjacjach z tymi, kt6rych mo:ina bylo zastraszyC u:iyciem sily w wy
padku oporu, a calkowita nieumiej�tno.SC wsp6lpracy z kimkolwiek na röwnej stopie. 
Ksiq:ika stanowi pröb� usprawiedliwienia roli Wielkiej Brytanii i Francji w okresie 
„Anschlussu" Austrii, aneksji Czech i p6Zniej w czasie wypadk6w aZ do wrzeSnia 
1939 r. Bullock nie zastanawia siE:, jakiej proweniencji sc:4 legitymacje Anglii i Fran
cji (nie m6wiqc ju:i o Wloszech czy Niemczech) do decydowania o losie pafl.stwa 
trzeciego, choC odnosi si� wra:ienie z lektury, Ze „prawo" tych pallstw wyplywa 
jeszcze z ich statusu w czasie konferencji paryskiej. To oczywi.Scie nie jest przeko
nywajqce w tym samy stopniu, jak prezentowanie Chamberlaina jako polityka 
„oszukanego" przez Hitlera. Imperialistyczna cecha polityki wla.Sciwa dla Berlina 
i Rzymu w okresie ukladu monachijsk•iego nie zostala wyraZnie przypisana dzia
lalno.Sci Londynu i Paryi.a. 

Czytelnik polski jest najbardziej zainteresowany okresem od marca 1939 r. ai: 

do kl�ski II Rzecz�pospolitej. Bullock udowadnia, Ze Polska nie mogla przyjc:4(:
propozy_cji sojuszu z Niemcami skierowanego przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu. 
je:Zeli chciala utrzymaC status niezawislego paiislwa. Opierajqc si� m. in. na doku
mentach Polskiej Biale3 Ksif:gi (Londyn 1940), Bullock stwierdza, Ze sojusz polsko
-niemiecki na bazie paktu antykominternowskiego bylby mo:iliwy, gdyby rzqd 
polski zgodzil si� na niemieckq koncepcj� w sprawie Gdallska i „korytarza". 0 tym 
dobrze wiedzieli nasi me:Zowie stanu i - jak pisze Autor - ,,nalegania Ribben
tropa [eo do przyj�cia roszczen. niemieckich - przyp. nasz] nie wplyn�ly na sta-

2 F. R y s z-k a, Pa?istwo stanu wyjqtkowego. Rzecz o systemie paiistwa i prawa 
Trzeciej Rzeszy, Wroclaw-Warczawa-Krak6w 1964, s. 136. 

3 Por. J. B a n  a s z k i e w i c z, Powstanie partii hitlerowskiej, Poznal'.l 1968, 
s. 447-462; D. Ei c h  h o l t  z, W. S c  h u m a n, Anatomie des Kriegs. Neue Doku
mente über die Rolle des deutschen Monopolkapitals bei dzr Vorbereitung und 
Durchführung· des zweiten Weitkrieges, Berlin 1969, rozdz. I, passim. 
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nowisko Becka, kt6ry nie bez racji oSwiadczyl, i.e opinia spoleczel15twa polskiego 
jest zbyt jednomyslna w tej sprawie, aby m6gl daC innq odpowiedi, nawet gdyby
chcial" (s. 391) •. Na temat rozm6w angielsko-francusko-radzieckich, a p6Zniej nie
miecko-radzieckich, coraz wi�cej si� pisze w literaturze polskiej. Ostatnio zwlasz
cza publikowane dokumenty w „Sprawach Mi�dzynarodowych" uzupelniajq naszq 
wiedz� o tamtych dniach, przyczyniajqc si� do wyjaSnienia dotqd istniejqcych 
wqtpliwo.Sci s. 

Piszqc o agresji niemieckiej na Polsk� Bullock nie wspomina nie o metodach 
walki przyj�tych przez Wehrmacht. Nie moZna by mieC pretensji do Autora, gdyby
nie jego stwierdzenia (s. 507), Ze dopiero wojna z ZSRR nie byla prowadzona „po 
rycersku" przez wojska niemieckie o. \Viadomo przedei., Ze lamanie norm prawa 
mi�dzynarodowego przez Wehrmacht wystqpilo juz podczas kampanii wrze.Sniowej 
i nie stanowilo cechy odr6i.niajqcej agresji niemieckiej na Zwiqzek Radziecki. For-
malne zapewnienie naczelnego dow6dcy wojsk lqdowych gen. Brauchitscha z 1 IX 
1939 r., Ze „sily zbrojne nie widzq w ludnoSci cywilnej swego wroga. Wszystkie 
postanowienia prawa mi�dzynarodowego b�dq szanowane" 1, zostalo przekreS1one
zar6wno przez rozkazy general6w armii, jak i przez faktycznq dzialalnoSC Wehr
machtu. Do cz�stych wypadk6w nale:Zalo zabijanie ludnoSci cywilnej i jeii.c6w 
polskich przez . Zolnierzy niemieckich s. 

R6wniei. tzw. Einsatzgruppen der Sipo und des SD (specjalne grupy operacyjne
policji bezpieczeilstwa i sluZby bezpieczeii.stwa) nie powstaly dopiero w czerwcu 
1941 r., ale zostaly zaplanowane przez H. Heydricha, szefa Sipo i SD, jui. w 1938 r.,. 

jako oddzialy specjalne do pacyfikacji zaj�tych przez wojsko teren6w; miano je 
ui.yC w Czechoslowacji. W czasie przygotowaii.. agresji na Polsk� znowu przystqpiono 
do organizowania „Einsatzgruppen". Dzielily si� one na „Einsatzkommanda" i dzia
laly na ziemiach polskich do polowy paidziernika 1939 r ., odznaczajqc si� szcze-

4 Na ten temat m. in. pisala M. T u  r 1 e j s k a, Druga wojna Swiatowa, t. I, Pra
wdy i fikcje, Warszawa 1968. Sprawa warta odnotowania, gdy:Z czasami slyszy si� 
opini� (por. ,,Wi�Z", 1969, nr 9, s. 77 in), Ze nasza przedwojenna polityka zagraniczna 
odrzucala zdecydowanie powtarzajqce si� proJ)ozycje rzqdu niemieckiego wystqpienia 
razem z Trzeciq Rzeszq przeciwko Zwiqzkowi Radzieckiemu. Ten fakt ma cz�S0iowo, 
zdaniem gloszqcych t� opini�, usprawiedliwiC to, Ze rzqd Polski nie uwzgl�dnial' 
w swojej polityce rzeczywistoSci wyplywajqcej z bezpoSredniego sqsiedztwa Zwiq
zku Radzieckiego, odrzucajqc moZliwoSC porozumienia si� z tym pallstwem, eo mo
gle mieC zasadnicze znaczenie w okresie poprzedzajqcym wybuch II wojny Swiato
wej. Rozumowanie analogiczne jak w wypadku braku zgody Pilsudskiego na orga
nizowanie w Polsee antyradzieckich sil ,interwencyjnych (1919), gdy „rzqd rosyjski 
na emigracji (Rosyjska Konferencja Polityczna w Paryiu) byl rzecznikiem „wiel
kiej i niepodz.ielnej Rosji", wyznaczajqc Polsee rol� podporzqdkowanego pat'lstewka. 

s Rokowania ZSRR, Wielkiej Brytanii i Francji w 1939 r. (za miesi�cznikiem 
radzieckim „MieZdunarodnaja Zyzn) Sprawy Mi�dzynarodowe, 1969, nr 9 i n.). Wy
daje si�, Ze duZo moi.na obiecywaC sobie po wynikach badaii serii stenogram6w po
siedzeii. gabinetu oraz raport6w angielskiej sluZby zagranicznej z 1939 r., udost�p
nionych publiczno.Sci od 1 stycznia br. Londyn zamykal oczy ... (,.Trybuna Robotni
cza", 5 I 1969). 

o Postanowienia konwencji haskiej powinny obowiq2ywaC wojska niemieckie 
z tytulu podpisania tego ukladu przez Niemcy, stqd generalowie Wehrmachtu nie 
mogli si� tlumaczyC, Ze Zwiqzek Radziecki nie przystqpil do tej konwencji. 

7 .,Verordnungsblatt für die besetzten Gebiete in Polen", Berlin 1939, nr 1. 
s Por. rozkaz gen. Reichenaua, dow6dcy 10 armii, z 4 IX 1939 r., w kt6rym 

nakazuje zabicie 3 zakladnik6w wzi�tych z miejscowoSci, gdzie zginie choC jeden 
Zolnierz niemiecki lub dokonany zostanie akt sabota:Zu. O zbrodniczej dzialalnoSci 
Zolnierzy niemieckich pisal S. D a  t n e r, 55 dni Wehrmachtu w Polsee. Zbrodnie 
dokonane na polskiej LudnoSci cywilnej w okresie 1 IX-25 X 1939 r., Warszawa 1967 .. 
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g6lnie w aresztowaniach, egzekucj ach, w wysiedleniach tysi�cy Polak6w i Zyd6w, 
w zajmowaniu przedsiE:biorstw, sklep6w, sklad6w i wiE:kszych warsztat6w 9• 

Na s. 452 Autor pisze, Ze w Generalnym Gubernatorstwie Frank podjijl tzw. 
Ausserordentliche Befriedigungsaktion (nadzwyczajrnl akcjE: pacyfikfcyjnct), znanq 
w skr6cie jako akcj� AB, polegaj<lCcl na likwidacji polskiej inteligencji. Ot6i. akcja 
taka zostala przeprowadzona röwniei. wiosml 1940 r. na terenach whiczonych do 
Trzeciej Rzeszy, jak si� zdaje, z jeszcze wi�kszym nasileniem nii. w GG. 

Trudno przyiclC poglc:id A. Bullocka (s. 436), i.e Hitler we wrzeSniu 1939 r. nosil 
siE: z zamiarem utworzenia „oddzielnego ukraillskiego pailstewka wykrojonego ze 
wschodnich obszar6w Polski". N:ie m6wi o tym Zaden znany dokument z tego 
-okresu. Natomiast wczeSniej, jeszcze przed zasadniczymi rozmowami niemiecko-
-radzieckimi, istnialy projekty utworzenia we Wschodniej Galicji satelickiego paii.-
stwa ukraiii.skiego, a taki.e „skomasowanie mniejszoSci bialoruskiej na samodziel
nym obszarze pal1.stwowym". Tworzenie marionetkowych pail.stewek ukraiflskiego 
i bialoruskiego mialo byC uzasadnione planowam1 napaSciq na Zwü4zek Radziecki. 
Buforowe, marionetkowe twory miano traktowaC jako „baz� przygotowawczc4 o bez
cennej wartoSci dla szeroko zakrojonego rozbicia Rosji" 10. W sytuacji kiedy rzqd 
niemiecki dwukrotnie, 3 i 9 wrzeSnia, przez swojego ambasadora Schlenburga 
zapewnial Zwiqzek Radziecki o swoim „desinteressement" wobec teren6w na wsch6d 
-od linii rzek P,isy, Narwi, Wisly, Sanu i ponaglal do zaj�cia tych ziem, logiczny 
wydaje si� wniosek, Ze Hitler we wrzeSniu 1939 r. nie nosil si� jui. z zamiarem 
utworzenia satelickiego par'lstewka ukrair'lskiego. Natomiast w tym okresie nadal 
.aktualna byla sprawa utworzenia polskiego ,,Reststaat". Dopiero po 25 IX 1939 r., 
po wydaniu przez Hitlera rozporzqdzenia o organizacji zarzqdu wojskowego na 
2iemiach polskich, wnioskowaC moi.na, Ze Trzecia Rzesza zrezygnowala � utworze
nia „polskiego par'lstewka szczqtkowego". Stqd mo:Zna polemizowaC z wyrai.onym 
przez prof. Ryszk� sqdem, Ze plan Hitlera eo do utworzenia quasi-niepodleglego 
par'lstewka polskiego „nie znajduje potwierdzenia w fr6dlach'' (s. 12) 11• 

W zakor'lczeniu trzeba wspomnieC o opozycji antyhitlerowskiej, k6rej Bullock 
poSwi�cil w ksic4Zce sporo .miejsca, wyolbrzymiajqc jej rzeczywiScie spelnionq ro-
1� 12

• Piszqc o opozycji Autor mySli o pozakomunistycznych kolach przeciwnik6w 
Hiitlera w latach 1933-1945, o kt6rych przeciei. powiedzieC nie moi.na, Ze tworzyly 
,,ruch oporu", w niczym sie:: bowiem Hitlerowi w praktyce nie oparly, iadnej czyn
nej walki z jego ruchem nie prowadzily. Ich dzfalalno.SC sprowadzala siE: do two-

9 nEinsatzgruppen" (v.:'.yrok i uzasadnienie) opracowali: s. D a  t n e r, J. G u m
k o w s k i, K. L e s  z c z y 11 s k i w „Biuletynie Glöwnej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsee, t. XIV, 1963, s. X. 

10 Taki obraz hitlerowskich plan6w wynika i: notatki gen. Brauchitscha z jego 
rozmowy z führerem z 25 III 1939 r. (Wojskowy Instytut Historyczny, !MT, dok. 
r -100) oraz z memorialu Partyjnego Biura Polityki Zagranicznej z 14 VI 1939 r. 
(Das p_olitische Tagebuch Alfred Rosenberg 1934 und 1939/40, München 1964, 
s. 168 1. n.). 

11 Por. dyrektywa führera nr 4 z 25 IX 1939 r., memorial ambasadora von Mol
tke z 26 IX 1939 r., w: Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Seria D 
(1937-1945), t. VIII, The War Years, September 4, 1939 - March 18, 1940, Washington 
1954, s. 135 ii 137, taki.e: Cz. M a d e  j c z y k, Cele wojenne Rzeszy po podboju Pol
ski (Wojskowy Przeglqd Historyczny, 1962, nr 4); K. R a d  z i w o  11. c z y k, Plany pa� 
lityczne Trzeciej Rzeszy wobec Polski i ich realizacja w akresie ad 1 wrze§nia da 
25 paZdziernika 1939 r. (Najnowsze dzieje Polski, Materialy i studia z okresu II woj
ny swiatowej, 1968, t. XII). 

12 ZawaZyla tu zapewne nadmierna ufnoSC wobec ustalefl badaczy zachodnio
niemieckich, i:e wspomnieC tutaj F. von S c  h la b r e  n d o r f f  a Offiziere gegen 
Polenpolitik 1939-1945, Stuttgart 1961, s. 41, 74 i. n. 
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rzenia plan6w „Nowych Niemiec" po wojnie i do pr6b organizowania przewrotöw, 
notabene nigdy nie zrealizowanych (grupy Becka, Ostera i Goerdelera). Nieliczna 
opozycja przeciw Hitlerowi, kt6ra swq dzialalnoSC zamarkowala wlaSciwie przy 
kollcu wojny (rok 1943 i nast�pne), nie byla protestem przeciw politycznemu pro
gramowi Hitlera, nie miala w zasadzie ii.nnego celu, zrodzila si� w latach wojny 
z moralnego oburzenia przeciwko metodom hitlerowskim, przeciwko potwornoSciom 
dokonywanym z rozkazu führera. Sam program polityczny reZimu byl aprobowany, 
jak dlugo Jego realizacja przynos,iJ:a sukcesy, Kiedy zaczt::lo wyrastaC coraz wi�ksze 
niebezpieczer'lstwo zniszczenia Niemiec, wtedy dopiero opozycja zacz�la szukaC kon
takt6w z paflstwami zachodnimi, wskazujqc na „niebezpieczer'lstwo wzrastania 
wplyw6w ZSRR", na to, Ze „panslaw,izm mo:ie staC si� gro:Z.niejszy od pangerma
nizmu", czy tei; na gotowoSC zmontowania „wsp6lnej krucjaty antykomunistycznej''. 
Nawet 1,umiarkowana" grupa Becka szermowala argumentem „koniecznoSci zacho
wania r6wnowagi sil i okielznania mocarstwa wschodniego", oferujqc pomoc przy
szlych Niemiec w opanowaniu „nieuchronnego po wojnie chaosu w Europie" u. 
Generalizujqc: pragnienia znakomitej cz�Sci „innych" Niemc6w zmierzaly do okreS
lenia roli przyszlych Niemiec dosyC podobnej do tej pozycj,i, kt6rq p6Zniej uzyskala 
lub chciala uzyskaC NRF. 

Uwagi powyZsze nie pomniejszajq wielkiego znaczenia omawianej ksiqzki, sq 
one raczej refleksjq polsk,iego czytelnika, nad kt6rym - jak zauwaZyl F. Ryszka -
ciqZy inny bagai; doSWiadczell, tragiczniejszy, ale i bardziej pouczajqcy nii; w wy
padku rodak6w Alana Bullocka. 

Edward Jc:drzejewski 

Teresa Kegel 

,,ZESZYTY RACIBORSK!E »STRZECHA,", t. !, Racib6rz 1969, pod red. A. No
wary. 

Jesieniq 1969 r. ukazal si� I tom „Zeszyt6w Raciborskich »Strzecha«''
i 

dzielo 
zbiorowe 1udzi zakochanych w swoim regionie, zrzeszonych w Towarzystwie Milo
Snik6w Ziemi Raciborskiej. Sklada si� on z 4 cz1;:Sci: opracowar'l monograficznych, 
studi6w i material6w, kroniki i;ycia kulturalnego oraz dzialu recenzji i sprawozdall. 
Dzialacze ziemi raciborskiej bowiem zamierzajc:1 nie tylko propagowaC: wiedz� o tej 
cz�Sci Polski, lecz tak:ie prowadziC badania naukowe i ich rezultaty publikowaC 
na lamach swego wydawnictwa. Zadanie to niezwykle ambitne i sqdzc1c na podsta
wie treSci recenzowanego tomu w pelni mo:iliwe do zrealizowania przez zesp61 
zrzeszony wok6l Towarzystwa. 

W dziale pierwszym ukazaly si� dwa artykuly: R. Lobos poSwiE:cony Zakladorn 
Elektrod W�glowych „1 Maja" w Raciborzu oraz A. Nowary - miejscowemu Stu
dium Nauczycielskiemu w latach 1954--1964. R. Lobos w przystE:pnej formie przed
stawila dzieje jednego z najwiE:"kszych przeds,iE:"biorstw w tym mieScie. Na podsta
wie material6w archiwalnych oraz wspomniell ludzi zwiqzanych z tym obiektem 
zarysowala jego rozw6j od 1895 r. do dziS, wydobywajc:lC na Swiatlo dzienne po
wü1zania z tak wielkimi potentatami przemyslowymi, jak koncern Siemensa z okresu 
niemieckiego, totalne zniszczenia w 1945 r. i wreszcie trud odbudowy i rozbudowy 
zakladu w Polsee Ludowej .. A. Nowara w swoim artykule zajql si� dziejami jednego 

13 D. B a n h o eff e r, Gesammelte Schriften,·Oekumene, Briefe, Aufsaetze Do
kumente 1928-1943, t. I, München 1945, memorial bpa Chichestera. 
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z siedmiu - jak wspomina najstarszych studi6w nauczycielskich w Polsee. 
KreSli tradycje historyczne zwic\zane z ziemic;l raciborskq, zabiegi o powolanie tego 
typu szkoly jeszcze w okresie niemieckim, poczc1tek nauk,i w otwartej w 1954 r. 
p6lwyi.szej szkole w Raciborzu i wreszcie rezultat 10-letniej pracy tak dydaktycznej� 
jak: i polityczno-spolecznej raciborskiej uczelni. Zar6wno artykul R. Lobes, jak 
i A. Nowary napisane sc:1 z du:iym zaangaZowaniem i pasjc}. Tak mog& pisaC tylko 
ludzie, kt6rzy przywiqzani sq do swojego regionu. R. t.obos wykazala w swoim 
studium umiejE;tnoSC przedstawienia problem6w trudnych w sposöb przystE;pny. 
Relacjonowanie bowiem zagadniell z dziedz.iny spoleczno-gospodarczej nie jest za
daniem latwym. A. Nowara, zasluZony nauczyciel ziemi raciborskej, odznaczony 
m. in. KrzyZem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zwi.izany jest ze studium 
nauczycielskim od szeregu jui; lat. Napisal na ten temat kilka artykul6w i miscel
lane6w (Pierwszy Zjazd Absolwent6w Liceum OgOlnoksztalcqcego dla Pracujqcych 
w Raciborzu, Katowice 1959, Aktyw Ogniska ZNP przy Studium Nauczycielskim 

w Raciborzu, ,,Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego", nr 3), 
W studiach i materialach zamieszczono artykuly: S. Czui pt. Wplyw miasta Ra

ciborza na wiejskie zaplecze w zakresie zastrudnienia, L. Urbanowicza Przemysl 

w raciborskim podregionie gospodarczym, A. Nowary poSwif:cony Towarzystwu Zie
mi Raciborskiej oraz T. Goniewicza - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajo
znawczemu w Raoiborzu. Wydaje siE:, ii; podzial na opracowania i monografie oraz 
studia i materialy jest sztuczny. Zgrabniej b�dzie w przyszloSci stworzyC tylko j�den 
dzial: studia i materialy. Zar6wno bowiem artykuly z opracowaii. monograficznych 
recenzowanego tomu moZna by przesunqC do dzialu drugiego, jak tei; studium 
S. Czui do opracowaii. monograficznych. Artykuly dotyczqce Towarzystwa Mil0Sni
k6w Ziemi Raciborskiej i Polskiego Towarz:rstwa Turystyczno-Krajoznawczego 
moglyby ukazaC si� w dziale z Zycia kulturalnego. Dodajmy, iZ zar6wno prace 
S. Czui, jak i L. Urbanowicza zawierah::. wiele rzeczowych i wywaZonych informa
cji, kt6re mogq byC z poi;ytkiem wykorzystane w pracach monograficznych dotyczq
cych Zycia gospodarczego Opolszczyzny po 1945 r. 

W dziale poSwi�conym Zyciu kulturalnemu ukazala si� kronika kulturalna 
opracowana przez W. Hendzla, obejmujqca okres pierwszego p6lrocza 1966 r. Wydaje 
si-=:, ii; tego rodzaju zestawienia - skqdinc1_d ciekawe - ze ·wzgl�du na fragrnenta
rycznoSC nie przedstawiajc1 wi�kszej wartoSci. NaleZaloby natomiast podawaC w tym 
dziale gl�bszq analfa� dzialalnoSci kulturalnej na ziemi raciborskiej. Dzial czwarty 
obejmujc1cy recenzje i sprawozdan.ia, zawiera om6wienie publikacji dotyczqcych Ra
ciborza i regionu raciborskiego, Jest to r6wnieZ dziial zaslugujc1cy na uwag�. Autorzy 
recenzji wykazujq duZq znajomoSC przedmiotu, rzeczowo wytykajq niedociqgni�cia 
omawianych prac. Dowodzi to, Ze wok6l „Zeszyt6w Raoiborskich" skupiona jest 
powaZna grupa historyk6w, Smialo mogqca nie tylko popularyzowaC wiedz� wlasne
go regionu, lecz i podejmowaC badania par excellence naukowe. 

11Zeszyty Raciborskie" mogq staC si� powaZnq publikacjc1 popularnonaukowc1, 
do kt6rej z poZytkiem si�gnc1 zar6wno zawodowi historycy, jak i nauczyciele� 
dzialacze polityczni oraz ludzie zwiqzani z instytucjami kulturalnymi. 

Karol Fiedor 
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IZDZISLAW W!KTOR 11 IV 1911-18 I 1970 
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W dniu 18 I 1970 r. zmarl we Wroclawiu dr med. Zdzislaw Wiktor, profesor nadzwyczajny, kierownik Kliniki i Katedry Nefrologii Akademii Medycznej we Wrodawiu, czlonek Komitetu Nefrologii PAN, byly prorektor Akademii Medycznej, ,czlonek Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczqcy Towarzystwa Internistöw Polskich, czlonek Polskiego Towarzystwa Historiii Medycyny, przewodni-czqcy Oddzialu wroclawskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny .Fizykalnej, czlonek The International Society of Interna! Medicine, International .society of Nephrology, Societe Internationale d'Histoire de la M€decine oraz Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik. Prof. Zdzislaw Wiktor urodzH si� 11 IV 1911 r. w Kulikowie w Malopolsce Wschodniej w rodzinie inteligenckiej. Do szkoly Sredniej ucz�szczal w Z6lkwi, a po -uzyskaniu Swiadectwa dojrzaloSci studiowal medycynf?; na Uniwersytecie Jagiellori.skim, uzyskujqc w lutym 1938 r. dyplom lekarza medycyny. Kariera naukowa Zmarlego zaczela sie doSC wczeSnie. JuZ jako student objql w 1936 r. na macierzystej uczelni stanowisko asystenta w kierowanej przez prof. Wladyslawa Szumowskiego Katedrze Historii Medycyny. Z tego teZ okresu pochodzq Jego pierwsze publikacje historycznomedyczne. Nastepnie w latach 1939-1940 Zdzislaw Wiktor zostal asy.stentem Oddzialu ZakaZnego Szpitala Sw. Lazarza w Krakowie. Najcif;Zszy okres ·Okupacji, lata 1940-1944, spedzil jako lekarz :cejonowy w Giybowie w woj. krakowskim, zapisujqc sie w pamieci tamtejszej ludnoSci nie tylko jako dobry, oddany swym pacjentom lekarz, ale takZe jako czlowiek o gl�bokich uczuciach patriotycznych i obywatelskiej postawie. Z naraZeniem wlasnego Zycia udzielal w6wczas wielokrotnie pomocy lekarskiej chorym lub rannym czlonkom polskiego ruchu oporu, nie wahajqc sie w razie potrzeby spieszyC z niq nawet do lasu, do partyzant6w. W 1944 r. prof. Zdzislaw Wiktor powr6cil wraz z -rodzin.i do Krakowa, gdzie po wyzwoleniu doktoryzowal si� na podstawie rozprawy pt. Historie chor6b z Kli

niki Bierkowskiego (1945 r.). Nastepnie w 1945 r. przybyl do Wroclawia, obejmujqc .stanowisko adiunkta w kierowanej przez prof. Witolda Ziembickiego Katedrze I-Iistorii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego. JednoczeSnie w Iatach 1946-1948 pracowal jako p. o. ordynator Oddzialu Chor6b Wewn�trznych Szpitala SS. EIZ.bietanek we Wroclawiu, potem w latach 1948---1950 jako starszy asystent Oddzialu Chor6b Wewnetrznych Szpitala Ubezpieczalni Spolecznej, wreszcie od 1950 r. kolejno jako starszy asystent i adiunkt III Kliniki Chor6b Wewnetrznych Akademii Medycznej we Wroclawiu. JednoczeSnie w 1950 r. powierzono mu na tej uczelni stanowisko dyrektora SwieZo powolanej do Zycia biblioteki. Pozostawal na nim do chwili dobrowolnej rezygnacji spowodowanej nawalem zajeC dydaktycznych, klinicznych i naukowych, tj. do 1958 r. W 1955 r. za zasiugi naukowe, dydaktyczne i orga-
1s - Sobötka 3no 
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nizacyjne zostal mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Oddzfalu 
B III Kliniki Chor6b Wewn�trznych. W trzy lata p6Zniej oddzial ten zostaJ 
przeksztalcony w Klinik� Nefrolog:icznq, a jej kierownictwo powierzono prof. Zdzi
slawowi Wiktorowi. On tei: stancll na czele powolanej niedlugo potem do Zycia 
jedynej w Polsee Katedry Nefrologii. Wyrazem uznania dla Jego wybitnych zdol
noSci organizatorskich bylo powierzenie Mu w latach 1962-1964 funkcji prorektora 
do spraw klinicznych wroclawskiej Akademii Medycznej. 

Prof. Zdzislaw Wiktor naleZal do grona najwybitniejszych internist6w polskich. 
Byl szczeg61nie uznanym autorytetem w dziedzinie nefrologii, inicjatorem i wsp6l
realizatorem pierwszej na terenie Polski transplantacji nerek. Ta jaki:e waina dzie
dzfoa wiedzy medycznej pochlaniala Go niemal bez reszty. Wok6l niej lei koncen
trowala sie;: twörczoSC naukowa Zmarlego z fundamentalnym Zarysem nefrologii 

klinicznej na czele. Niemniej do ostatnich dni Zycia prof. Zdzislaw Wiktor pozostal 
wierny swoim mlodziel1czym zainteresowaniom historycznomedycznym. Skupialy si� 
one wok61 kilku zagadnieil. N ajwai:niejszym z nich byly studia nad iyciem i dzia
lalnoSciq wybitnego chirurga polskiego, najpierw chluby Wszechnicy Jagiellollskiej 
(od 1882 r.), potem Uniwersytetu Kr6lewieckiego (od 1887 r.), wreszcie Wroclawskiego 
(1890-1905), ucznia slynnego chirurga wiedeilskiego Teodora :Sillrotha, prof. Jana 
Mikulicza-Radeckiego. Postaci tej Zmarly poSwie;:cil kilka artykul6w i rozpraw opu
blikowanych w naukowych i popularnonaukowych czasopismach 1 oraz obszernq, 
liczqcq -0kolo 200 stron maszynop:isu monografiE;, kt6ra nie z winy Autora nie ukazala 
sit: dotqd drukiem. Ze wzglE;du na to, Ze w zachodnioeuropejskiclr kolach nauko
wych Mikulicz jest powszechnie uwai:any za uczonego niemieckiego, eo szczegölnie 
podkreSlala i podkreSla nauka zachodnioniemiecka, prof. Zdzislaw Wiktor staral siE; 
z powodzeniem wykazaC, Ze Mikulicz nie tylko pochodzil z rodziny polsldej, ale tel. 
czul si� Polakiem. TE; prawdE; glosil zaröwno piörem, jak i slowem na licznych 
zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych, w ktörych uczestniczyl. 

Obok MikuHcza Zmarlego pasjonowaly twörczo tak:Z.e inne postacie znakomitych 
lekarzy polskich, zwlaszcza z XIX w. oraz cz�Sciowo z XVII w. Opracowal i opu
blikowal w Polskim slowniku biograficznym Zyciorysy J6zefa Fale;:ckiego, Maurycego 
Gasztowtta i Marcina Groswajera 2• Zwit:::Zle om6wil Zycie i dorobek tw6rczy oraz 
zestawil pelnq bib1iografie;: prac pierwszego w wyzwolonym Wroclawiu kierownika 
Katedry i Zakladu Historii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego, prof. Witolda 
Ziembickiego 3• Zajmowal si� röwniei krytycznym rozbiorem historii chor6b powsta
lych w klinice znanego i wzit:::tego chirurga krakowskiego z XIX w ., Ludwika Bier
kowskiego (1801-18�0), szcze�ölnie stosowanq w nich terminologiq 4• Z tym nurtem 

1 Jan Mikulicz. Rys Zycia i dzialalnoSC (Sprawozdania Polskiej Akademii Umie
j�tnoSci, 1950, t. II, nr 6, s. 409-413); W sprawie narodowoSci Jana Mikulicza (Polski 
Tygodnik Lekarski, 1957, R. XII, nr 7, s. 1830-1832); Jan Mikulicz (1850-1905) 
SzeSCsetlecie medycyny krakowskiej, t. I, Krak6w 1963, s. 171-197); Jan MikuLicz 
jako profesor Uniwersytetu Krakowskiego i Wroclawskiego (1850-1905) (Polski 
Tygodnik Lekar.ski, 1965, R. XX, nr 6, s. 231-233); 0 polskoSC genialnego chirurga 
Jan?- Mikulicza (Problemy, 1955, R. XI, nr 10, s. 699-703). Ten ostatni artykul zostaJ 
nap1sany przez Zmarlego wraz z J. Starzewskim. 

2 PSB, t. VI, 1948, s. 352; t. VII, 1949, s. 303-304; t. IX, 1960, s. 13. 
3 Witold Ziembicki (Polski Tygodnik Lekarski, 1951, R. VI, nr 23/24, s. 737-741); 

Witold Ziembicki 18 III 1874-19 X 1950 (Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego, 1950, t. V, nr 2, Wroclaw 1954, s. 159-199). 

4 JedenaScie historii chorc'ib z Kliniki Bierkowskiego (Sprawozdania z CzynnoSci 
i Posiedzeft Polskiej Akademii Umiej�tnoSci, 1946, t. XLVII, nr 3, s. 103); Historie 
chor6b z Kliniki Bierkowskiego (Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 1939-1947, 
t. XVIII, s. 172-215); 0 mianownictwie lekarskim szkoly Bierkowskiego slc'iw kilka 
(Przeglijd Lekarski, 1950, R. VI, nr 15, s. 548-552). 
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zainteresowaii prof. Zdzislawa Wiktora lc:1czc:1 si� studia nad pierwszymi pr6bami 

stosowania w Polsee narkozy podczas zab'ieg6w operacyjnych 5• 

Obok dziej6w medycyny pclskiej prof. Zdzislaw Wiktor zajmowal si� takZe 

historic:1 medycyny powszechnej. Najwazniejszq jego pracq z tego zakresu jest roz

prawa poSwi�cona slynnemu kompendium wiedzy medycznej Awicenny, znanemu 

w Europie pod nazwc:l Canon medicinae. Obok og6lnej charakterystyki kanonu 

zawarl w niej Autor swoje spostrzeZenia na temat propagowanego przez Awicenn� 

nowatorstwa w zakresie sztuki lekarskiej oraz wplyw6w tego kompendium na Pol

sk� '· Zmarly pisal wreszcie o historycznym rozwoju poj�C etycznych 7
• 

Osobnc:l kart� tw6rcz0Sci historycznomedycznej prof. Zdzislawa W.iktora stanowiq 

najnowsze, powojenne dzieje Wydzialu Lekarskiego Uniwersytetu Wroclawskiego 

oraz Akademii Medycznej we Wroclawiu, zwlaszcza jej Wydzialu Lekarskiego wraz 

z Oddzialem Stomatologicznym, a takZe ocena dorobku badawczego pracownik6w 

tej uczelni pod kijtem jego znaczenia spolecznego 8• Warto r6wnieZ wspomniei:: 
o zainteresowaniach Zmarlego dziejami dolnoSlijskich uzdrowisk 9. 

Historycznomedyczny dorobek badawczy prof. Zdzislawa Wiktora charaktery

zuje s,i� niezwyklq solidnoScic:l warsztatowij, wyczerpujqcij bazq Zr6dlowij, wywaZo

nymi sqdami, unikaniem zbyt pochopnych uog6lnieri., prostym i jasnym sposobem 
dowodzenia. 

Obraz zaslug, jakie poloZyl Zmarly dla rozwoju wroclawskiego oSrodka historii 

medycyny, bylby niepelny i niedoskonaly, gdyby§my nie wspomnieli o Jego dzialal

noSci dydaktycznej i organizacyjnej w tej dziedzinie. JuZ w pierwszych latach po-

1.iytu we Wroclawiu na skutek podeszlego wieku i zlego stanu zdrowia kierownika 

Katedry Historii Medycyny prof. Witolda Ziembickiego mlody w6wczas adiunkt 

Zdzislaw Wiktor musial wziqC na siebie gros obowiqzköw zwic:1zanych z funkcjono

waniem tej plac6wki naukowo-dydaktycznej. Od 1956 r. do Smierci prowadzil juZ 
Jako profesor w Akademii Medycznej wyklady z historii medycyny. W 1957 r. z Jego 

inicjatywy powstal Oddzial Wroclawski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. 

Prof. Zdzislaw Wiktor zostal tei jego pierwszym przewodniczqcym, a od 1962 r. 

- wiceprzewodniczqcym. W latach 1957-1964 wchodzil w sklad Zarzqdu Gl6wnego 
Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. Jednocze.Snie niezwykle oZywionq dzia

lalnoSC rozwinql na terenie Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, byl w nim 
wiele lat przewodniczqcym ,vydzialu Nauk Lekarskich, czlonkiem Komisj,i Biblio

graficznej i od 1964 r. redaktorem wydawnictw lekarskich, w tym teZ i z zakresu 

5 Karta z dziej6w narkozy (Tygodnik Powszechny, 1946, R. II, nr 18(59), s. 5L 
Kartka z dziej6w narkozy (w 100 rocznict? pierwszych pr6b) (Polski Tygodnik Le
karski, 1948, R. III, nr 13, s. 101-103, nr 14, s. 108-110). 

6 0 Kanonie Awicenny (Polski Tygodnik Lekarski, 1953, R. VIII, nr 24, s. 870-
872; nr 25, s. 902-903; nr 26, s. 933-935; nr 25, s. 966-967). Do prac z zakresu 
historii medycyny powszechnej zaliczyC teZ moi.na: Historia i socjologia medycyny 
w Ameryce (Polski Tygodnik Lekarski, 1948, R. III, nr 19, s. 602-604; nr 21, s. 667 
-670). 

1 Rzut oka na rozw6j pOjf?C etycznych (Polski Tygodnik Lekarski, 1957, R. XII, 
nr 50, s. 1948-1952). 

8 Zaklad Historii Medycyny Uniwersytetu Wroclawskiego (Archiwum Historii 
i Filozofii Medycyny, 1939-1947, t. XVIII, s. 357); Wydzial Lekarski (Uniwersytetu 
Wroclawskiego) do koitca roku 1949 (Uniwersytet Wroclawski w latach 1945-1955, 
t. I, Wroclaw 1959, s. 204-258); Rys historyczny rozwoju Akademii Medycznej 
(Akademia Medyczna we Wroclawiu 1950-1960, Wroclaw 1960, s. 15-44); Akademia 
Medyczna we Wroclawiu (zarys ro.iwoju) (XXII Zjazd Towarzystwa Internist6w 
Polskich, Wroclaw 1963, s. 27-47). Ta ostatnia praca wsp6lnie z L. Bargiem. 

9 Z dziej6w Lqdka-Zdroju (Przeglqd Lekarski, 1947, ser. II, R. III, nr 11, 
s. 398-400). 
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historii medycyny. Byl wsp6lorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystoSci 

i sympozj6w purkyniowskich w Halle (1959 r.) i we Wroclawiu (1964 r.), inicjatorem 

i organizatorem Zjazdu Regionalnego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny we 

Wroclawiu i w Brzegu (1960 r..). 

Od 1962 r. odbywaly siE: dwa razy w roku prowadzone przez prof. Zdzislawa 

Wiktora doktoranckie seminaria historycznomedyczne. Uczestniczyli w nich nie 

tylko doktoranci, ale wszyscy, kt6rzy inleresowali sit:; histori& medycyny, w tym 

i goScie: historycy medycyny nie pracujijCY w Akademii Medycznej, historycy 

z Uniwersytetu Wroclawskiego, a nawet zagraniczni historycy medycyny, np. z Cze

choslowacji. W ramach tego seminarium powstalo pod kierunkiem naukowym Zmar

lego kilka wartoSciowych rozpraw doktorskich, w tym wydana w serii B wydaw

nictw Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego monografia W. KoZuszka pt. Jan 

Benedykt Solfa - lekarz potskiego Odrodzenia (1966 r.). Jest ona poSwü:cona Zyciu 

i dzialalnoSci znakomitego lekarza krakowskiego doby Odrodzenia, Solfy, z pocho

dzenia LuZyczanina, oraz krytycznemu rozbiorowi i ocenie jego rozprawy O potach 

-0:ngielskich, bE:dqcej pierwszym polskim drukiem medycznym. Tutaj teZ Andzej 

Korsak opracowal biograf,iE: pierwszego fizyka wroclawskiego Macieja Przybyly oraz 

napisal rozprawE: doktorskq. poSwiE:conq pierwszemu fizykowi Swidnickiemu Joachi

mowi Achillesowi i jego nowatorsk:iej pod wieloma wzglE:dami Ordynacji przeciwko 

zarazie. Rozprawa ta jest juZ po recenzjach i wkr6tce stanie si� przedmiotem publi

<:znej obrony. Z obronionych ju:i prac doktorskich wymieniC jeszcze naleZy rozpraw� 

J. Juzwy pt. Poczqtki slu.iby zdrowia w Tarnowskich G6rach, w kt6rej autor udo

wodnil istnienie ju:i w XVI w. w tym rnie.Scie polskiego szpitala gwareckiego, bE:dq

cego pierwszym szpitalem Swieckirn na ziemiach polskich. W historycznomedycznym 
seminarium prof. Zdzislawa Wiktora powstawalo jeszcze szereg innych prac, w tym 

dwie sq juZ na ukol1.czeniu, dalsze - powaZnie zaawansowane. Na seminarium prof. 

Zdzislaw Wiktor uczyl doktorantöw podstaw warsztatu historycznego, z reguly 
nie znanego lekarzom

1 
solidnej, frödlowej roboty, ostroZnoSci badawczej, wlaSciwego 

wywaiania sqd6w, tE:pil wszelkie symptomy niesolidnoSci. Do doktorantöw odnosiJ 

siE: z niezwyklq :iyczliwoSciq, zawsze staral si� byC do ich dyspozycji, nie szczedzB 

im rad ni pomocy, zachE:cal do wytrwania w chwilach zalamania, tych, kt6rzy uzy

skali doktorat, zagrzewal do kontynuowania pracy badawczej, planowal habilitowa

nie najzdolniejszych doktor6w historii medycyny. Byl w pelnym tego znaczeniu 

opiekunem jak:Ze deficytowej w skali og6Inokrajowej mlodej kadry historyk6w 
medycyny. 

W osobie prof. Zdzislawa Wildora nauka polska, a zwlaszcza Srodowisko wro
dawskie stracilo wybitnego uczonego - nefrologa i historyka medycyny, znakomi

tego lekarza, wra:iliwego na cierpienie ludzkie, chE:tnie spiesz&cego z pomocq chorym, 

slu:Zqcego im swq ogromnq wiedzq i doSwiadczeniem lekarskim, czlowieka szlachet

nego, o ogromnej kulturze humanistycznej1 spolecznika nie szczE:dz&cego sil ni 
zdrowia W slu.Zbie kraju, doskonalego organizatora i nauczyciela, kierownika nauko

wego mlodej kadry lekarzy - internistöw i historyköw medycyny, wymagajijcego, 

ale zarazem ch�tnego do dzielenia siE: swymi wiadomoSciami i doSwiadczeniem. 
Przedwczesny Jego zgon, w pelni sil twörczych, napelnil szczegölnym smutkiem 

i ialem tych, kt6rzy z Nim wsp6lpracowali, znali Go bli:Zej, szanowali i lubili. 
CzeSC Jego pami�ci! 

J6zef Leszczyiiski 
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