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EDWARD PALINSKI 

DZIALALNOSC PANSTWOWEGO URZF,DU REPATRIACYJNEGO 
WE WROCLAWIU W LATACH 1945-1950 W ZAKRESIE OPIEKI 

SPOLECZNEJ 

Dotychczas nie dokona:no analizy ani te:i: oceny dzia!alnosci Panstwo
wego Urz�du Repatriacyjnego z punktu widzenia jego udzia!u w organizo
waniu oraz niesieniu pomocy spo!ecznej przybywajqcym do Wroc!awia 
i przeje:i:d:i:ajqcym przez nasze miasto po jego wyzwoleniu obywatelom 
po\skim. Niniejszy artyku! stanowi pierwsz'l prob� uj�cia problemu dzia
!alnosci tej instytucji w zakresie opieki spo!ecznej na podstawie dost�pne
go materialu zr6d!owego znajdujqcego si� we wroclawskim archiwum. 

Panstwowy Urzqd Repatriacyjny (zwany w skr6cie PUR) zosta! po
wo!any do :i:ycia dekretem PKWN. Do zakresu dzia!a:nia PUR-u 
nale:i:a!y m. in: organizacja repatriacji ludnosci z obszaru innych panstw 
na terytorim panstwa polskiego, regulowanie planowego nap!ywu re
patriant6w oraz opieka sanitarno-:i:ywnosciowa podczas przeprowadzania 
repatriacji. Szerokie kompetencje mia!y oddzia!y na obszarach Ziem 
Odzyskanych, gdzie :i:ycie niejednokrotnie dyktowalo koniecznosc zajmo
wania si� coraz to nowymi zagadnieniami. Pierwsze plac6wiki PUR-u na 
terenie okr�gu dolnoslqskiego powsta!y natychmiast po wyzwoleniu. Ju:i: 
w kwietniu 1945 r. zostal zorganizowany Oddzial Okr�gowy w Legnicy, 
a w maju Oddzia! Obwodowy we Wroclawiu z siedzih'! tymczasowq 
w Olesnicy, do miasta tego bowiem kierowane by!y transporty ludnosci, 
omijajqc zniszczony Wroc!aw. W pierwszych dniach lipca 1945 r. nast�puje 
przeniesienie Obwodowego Oddzia!u PUR do Wroclawia na Psie Pole. 
Pomieszczenia na jego siedzib� przydzielil Komendant Wojenny Armii 
Radzieckiej. Oddzial zajql 16 budynk6w, z tego jeden przeznaczony byl 
na biura Oddzialu, siedem na tak zwany Punkt Etapowy Zachodni, a po
zostale na mieszkania dla pracownik6w. 

W ramach Oddzialu zorganizowano wydzia!y: Ogölny, Prawny, Osad
nictwa, Etapowy, Transportowy, Bud:i:etowo-Gospodarczy, Zdrowia oraz 
Planowania i Statystyki. Obwodowy Oddzial PUR swoim zasi�giem obej-
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mowal miasto Wroc!aw i przyleg!e powiaty. Formalnie podlega! on Okr�
gowemu Oddzia!owi PUR w Legnicy, a de facto bezposrednio Centralnemu 
Zar2qdowi PUR w Lodzi, dokqd tez sk!adal sprawozdania ze swojej dzia
lalnosci. Na polecenie Centralnego Zarz11du PUR z dnia 10 X 1945 r. 
Obwodowy Oddzial PUR we Wroc!awiu zostal zniesicmy, a jego plac6wki 
przejql Okr�gowy Oddzial PUR. Fuzja nast11pila w pierwszej pol:owie 
listopada 1945 r. i od tej pory pozostal tylko Okr�gowy (Wojew6d:ziki) 
Oddzial PUR na Okr�g Dolnego SJ11ska z siedzibq we Wroc!awiu, ul. Psie 
Pole 33. 

Dzialalnosc PUR-u koncentrowala si� przede wszystkim w punktach 
etapowych 1. Punkty te mia!y do spelnienia wazne i odpowiedzialne obo
wi11zki. Jedne z nich, tzw. p u n k t y  e t a p o w e  w l o t o w e, byly 
przygotowane do przyj�cia repatriant6w lub reemigrant6w w momencie 
przekroczenia granicy pali.stwa. Tego rodzaju punkty dzia!aly na wscho
dzie i zachodzie pali.stwa. Do ich obowi11zku opr6cz uroczystego j.ak na 6w
czesne warunki i mozliwosci powitania powracajqcych do kraju nalezalo 
wydawanie znajdujqcym si� w transporcie gor11cych posilk6w. Jezeli 
transport pozostawal na punkcie kil'ka. dni, w6wczas posilki te wydawano 
kilkakrotnie. Opr6cz tego w punktach tych urz�dnicy PUR-u wyplacali 
zapomogi pieni�zne, a rodzinom znajduj11cym si� w ci�zkich warunkach 
materialnych wydawano zapomogi w naturze (obuwie, odziez, bielizn� itp.} 
i na dalsz11 drog� zaopatrywano je w suchy prowiant. Ponadto istnialy 
p unk t y  e t a p o w e  p r z e l o t o w e. Znajdowaly si� one przy waz
niejszych w�zlach kolejowych i do ich obowi11zk6w nalezalo wydawanie 
gor11cych posilk6w, produkt6w na dalsz:, drog� oraz - jezeli zachodzila 
tego potrzeba - udzielanie pomocy lekarskiej. Pomocy pieni�znej lub 
w naturze na punktach tych udzielano w6wczas, gdy nie uczynily tego 
punkty wlotowe. Natomiast p u n k t  y e t  a p o w e p r z e I a d u n  k o w e 
opr6cz zadali. wymienionych uprzednio przy punlktach przelotowych mialy 
obowi:,zek dokonania przeladunku repatriant6w i ich mienia z wagon6w 
szerokotorowych na wagony w:,skotorowe. I wreszcie p u n k t y e t  a p o
w e d o c e 1 o w e dziala!y tarn, gdzie transporty koli.czyly sw6j bieg, 
dostarczywszy repatriant6w do miejsca osiedlania si� . Po przybyciu 
transportu do miejsca osiedlania si� PUR calkowit:, opiek� nad repatrian
tami przekazywal plac6wkom opieki spolecznej. Wsp6!praca Wydzialu 
Pracy i Opieki Spolecznej z PUR-em dotyczyla przede wszyst!kim opieki 
nad elementem slabym, nie nadaj:,cym si� do akcji osadnictwa. Wydzial 
obowi:,zany byl do przejmowania na punktach etapowych starc6w, cho
rych, kalek, opuszczonych dzieci i niedol�znych oraz umieszczanie ich 

1 S. B an a s i a k, DzialalnoSC Osadnic.;:;a Paii:stwowego Urz�du. Repatriacyjnego 

na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznari 1963, s. 38. 
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w szpitalach, a ponadto do obj�cia opieki nad matkami z dziecmi nie· 
nadajqcymi si� do osadnictwa. 

Tak wi�c PUR zajmowal si� calosciq spraw transportowych repatrian
t6w i osadnik6w od momentu ich wyjazdu z miejsca poprzedniego zamie
szkania az do chwili przybycia do miejsca osiedlenia. Do PUR-u nalezal 
rowniez caloksztalt opieki nad osadnikami i repatriantami w ·czasie ich 
podrozy, tzn. wyzywienie, obsluga sanitarna, wydawanie pierwszych zapo
m6g pieni�znych i przydzielanie odziezy. Punkty etapowe stanowily swego 
rodzaju pierwszy przytulek w miescie dla przybywajqcych repatriant6w 
i przesiedlenc6w. Na punkcie etapowym repatrianci i przesiedlency 
mieli zapewnione zakwaterowanie na przeci11g 3 dni, a w niekt6rych wy
padkach i na dluzej; otrzymywali gor11ce posilki, dorazne zapomogi· pie
ni�zne oraz pomoc lekarskq. Zapomogi pieni�zne rozdzielano komisyjnie. 
W sklad komisji wchodzili: kierownik punktu etapowego, kasjer, przedsta
wiciel organizacji spolecznej i przedstawiciel repatriant6w. Zapomogi 
wyplacano repatriantom ze wschodu oraz z Niemiec lub innych kraj6w 
uprzednio okupowanych, przesiedlencom oraz zolnierzom zdemobilizowa
nym, kt6rych traktowano na r6wni z repatriantami 2• Wynosily one ad 
2 00 do 1000 zl na rodzin� w zaleznosci od j ej wielkosci. Podstaw11 do 
udzielania zapomogi pieni�znej byl wniosek pisemny skladany przez glow� 
rodziny. W wypadkach wyjqtkowych, powstalych po wyplaceniu zapomogi 
doraznej (choroba, dluga podr6z), mogla byc udzielona powt6rna zapomo
ga, lecz tylko do !11cznej sumy 1000 zl. 

Tab. 1. DzialalnoSC w zakresic opieki spolecznej 

pierwszego Punktu Etapowego PUR we Wroclawiu 

Okres 1 zal��:::ych 1 :!�:�:h I-W_Y_Pla_co_n_e

1

_,_•_Po_m_o_g_i _ 

os6b posilk6w liczba suma (w zl) 

do 25 VII 1945 9 333 43 692 72 2250 

sierpieii 1945 r. 6 38 0  - 178 71 200 

wrzesiell 1945 r. 1 605 21 350 587 216 300 

pa:Zdziemik 1945 r. 3 973 30600 544 182400 

listopad 1945 r. 2 966 30050 48 4 1 8 3  450 

Og61em 24257 125 692 1 865 655 600 

Pierwszy Punkt Etapowy zostal zorganizowany we Wroclawiu 25 V 
1945 r. na Psim Polu. Punkt ten posiadal dwa schroniska o og6lnej po
jemnosci 400 os6b i dwie kuchnie. Warunki pracy w nim byly trudne. 

2 Archiwum PaDstwowe Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we 
Wroclawiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), PUR, nr 50, s. 64. 
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Dopiero w listopadzie 1945 r. doprowadzono do pomieszczet\. wod�, urucho
miono !azni� i komor� dezynfeikcyjnq. Na punkt ten przybywali samocho
dami repatrianci i przesiedlet\.cy ze stacji kolejowej Broch6w oraz ze stacji 
Psie Pole od momentu jej uruchomienia. Dzialalnosc tego punktu w poczq

tkowym okresie obrazuj,i dane zawarte w tab. 1 3• 

Nast�pny punkt etapowy, tzn. Punkt Etapowy Wroclaw-Miasto, zostal 
uruchomiony 5 VII 1945 r. przy ul. Paulit\.skiej 14. Dia punktu tego zaj�to 

budynek o 25 izbach. Urz,idzono tu schroniska dla repatriant6w i prze
siedlenc6w, na dworcu kolejowym Wroclaw-Nadodrze zas Punkt Informa
cyjno-Odzie:i;owy, a na Dworcu Glöwnym - Punkt Informacyjny. Dzia

lalnosc Punktu Etapowego Wroclaw-Miasto charakteryzuj'l dane zawarte 
w tab. 24• 

Tab. 2. DzialalnoSC w zakresie opieki spolecznej 
Punktu Etapowego Wrocla.w-1\Uasto ,w 1945 r. 

Okres 1 zal�::�h 1 :!::::h 1 --w_yp1a __ c_on_e_
1 

_za_p_o_m_o_g,_· _ os6b posilk6w liczba suma (w zl) 
do 25 VII 1945 r. 3 222 6000 10 900 
sierpiell 1945 r. 4 812 - 58 14700
wrzesiell 1945 r. 9 536 40 098 166 72500 paidziernik 1945 r. 17154 66922 298 112950
listopad 1945 r. 14 621 76 237 868 273 250 

Og61em 49 345 189 257 1 400 474 300 

10 VII 1945 r. uruchomiono Punkt Etapowy dla Polaköw wracajqcych 
z zachodu i poludnia. Miescil si� on we·wsp6lnym budynku z Okr,:gowym 
Oddzialem PUR przy ul. Jednosci Narodowej. Do jego dyspozycji oddano 
164 pokoje, w ktörych ulokowano okolo 600 osöb, lecz w wypadku przy
bycia wi�kszej liczby Polaköw mo:i;na bylo pomiescic do 1000 osöb. Dzia

lalnosc Punktu Etapowego Wroclaw Zachodni obrazuje tab. 3 5• 

W p6zniejszym czasie przed placöwkami PUR-u staj,i nowe zadania, 

np. osadnicze. Dlatego 23 XI 1945 r. zostaje zorganizowany Oddzial Gro
dzki PUR na miasto Wroclaw. W ramach swoich uprawniezi. prowadzil on 
w miescie akcj� osiedlet\.czii. Podlegaly mu wszystkie punkty etapowe na 

terenie miasta, a mianowicie: Punkt Etapowy przy ul. Paulizi.skiej, Punkt 
Etapowy na Psim Polu i Punkt Etapowy przy ul. Jednosci Narodowej 117. 

3 AP Wroclaw, PUR, nr 47, s. 62. 
4 AP Wroclaw, PUR, nr 50, s. 62. 
s TamZe, s. 26. 
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Tab. 3. DzialalnoSC w zakresie opieki spolecznej 
Punktu Etapowego Wroclaw Zacbodni w 194.5 r. 

Liczba Liczba 
WysokoSC 

Okres zaJatwionych wydanych 
udzielonych 

zapom6g os6b posilk6w (w zl) 

do 31 VIII 1945 r. 4 099 9 748 85, 327, 50 
wrzesiell 1945 r. 2753 7 845 85 450,00 
pafdziemik: 1945 r. 2845 7 612 58 030,00 
listopad 1945 r. 1 845 
grudzieti 1945 r. 6 625 1 670 12010,00 
1-15 I 1946 r. 139 62 4 870,00 

Og61em 18 306 26 937 1 245 687,50 
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Dzialalnosc etapowa Oddzialu Grodzkiego PUR w okresie do konca gru
dnia 1945 r. i za okres dw6ch miesi�y 1946 r. przedstawiaj11 dane zawarte 
w tab. 4 6• 

Tab. 4. Dzialalnosö etapowa Oddzialu Grodzkiego PUR 
w lalach 1945-1946 

Liczba 
Okres zalatwionych 

os6b 

do 31 XII 1945 r. 110 194 
styczeil 1946 r. 17 105 
luty 1946 r. 19153 

Og61em 146452 

Liczba 
wydanych 
posilk6w 

119306 
1 76 312 

295 618 

WysokoSC 
udzielonych 
zapom6g 

(w zl) 

2065 490 
332210 

1005140 

3402840 

Przez punkty etapowe Wroclawia w okresie od ich powstania do konca 
lutego 1946 r. przeszlo ponad 100 000 osöb, 527 rodzinom zas wyplacono 
pieni,:zne zapomogi dorazne na ogöln11 kwot,: ponad � min zl. Pomoc 
udzielona repatriantom i przesiedlencom przez punkty etapowe PUR-u 
w okresie pierwszych kilku miesi,:cy ich dzialalnosci swiadczy dobitnie 
o uzupelniaj11cej roli w zakresie opieki spolecznej prowadzonej w imie
niu panstwa przez PUR. Okres lat 1946--1947 w dzialalnosci PUR-u 
charakteryzuje si,: wzrostem ilosci przydzielonych swiadczen na rzecz 
przybywaj11cych do miasta przez punkty etapowe. 0 fakcie tym swiadczy 
powazny wzrost liczby osöb przebywaj11cych na punktach oraz wyplaco
nych zapomög i wydanych posilköw. W sumie w latach 1945-1947 na 

o AP Wroclaw, PUR, nr 40, s. 94 i 95. 
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punktach etapawych Wractawia wyp!acona zapam6g dataznych na !kwot� 

125 865 153 z!, razdana 5857 tan artykul6w spazywczych i 64 213 kart 

zywnasciawych araz 1676 bei ubraniawych i 30 ton sprz�tu damawego 

uzytku. Parad lekarskich udzielana 159 286 osabam 1. Lata nast�pne nie 

przyniasly zasadniczych zmian w dzia!alnasci instytucji. PUR paprzez 

m. in. punkty etapawe zajmowa! si� nadal repatriacjlj i przesiedlaniem 

obywateli palskich na tereny odzyskane przez Palske. 

Opr6cz swiadczen apiekunczych am6wionych uprzednia PUR zajmawa! 

si� - jak juz by!a wyzej mawa - r6wniez udzielaniem pamocy lekar

skiej repatriantam. Pamac ta palegala na tym, ze na punktach etapawych 

przeprowadzana adpawiednie badania. Osaby wymagajljce d!uzszega lecze

nia kierawana da szpitali bljdz da sanatari6w. Osaby starsze, zniedal�znia!e 

i scharowane, a nie pasiadajqce apieki ze strany bliskich czy radziny, kie

rowana da dam6w apieki spa!ecznej. 

Dzialalnasc PUR-U w omawianym okresie adznaczala si� na og6! spra

wnq arganizacjlj araz dba!asciq a sumienne i nalezyte sp�nianie abowiljz

k6w przez pracaw:nik6w zatrudnianych w tej instytucji. Ciekawy jest 

r6wniez fakt, iz dla paszczeg6lnych czynnosci czy tez swiadczen, jakie si� 

naleza!y ad PUR-u jega padopiecznym, opracawane by!y instrukcje. 

Okreslaly ane spos6b za!atwiania formalnasci zwiqzanych np. z uzyska

!niem zapamagi czy tez padawaly narmy wyzywienia. Istnialy nawet re

gulaminy dzialalnasci punkt6w etapawych. Fakty te sq gadne podkreslenia 

z wielu wzgl�d6w, m. in.· dlatega, ze nie majqc zadnega daswiadczenia 

w organizacji tega radzaju dzia!alnasci i czasu na staranne przygotawanie 

si� do padj�cia tak odpawiedzialnych zadan, mima wszystka pami�tano 

i zadbana a to, aby akcja prawadzana byla - jak na 6wczesne warunki 

i mazliwasci-, w spas6b jak najbardziej prawidlawy. 

W mysl apracawanych przez Ministerstwa Aprawizacji i Handlu narm 

wyzywienia dla repatriant6w atrzymywali ani 267 g chleba, 60 g mq!ki 

pszennej, 60 g !kaszy, 550 g ziemniak6w, 150 g warzyw, 60 g mi�sa, 

30 g tluszczu, 23,333 g cukru, 14,166 g kawy zbazowej i 18,333 g soli. 

Opr6cz tego dla urozmaicenia dziennega menu wydawana im sliwki araz 

sledzie jaka dary UNRRA. Natamiast dzieci, matki karmiqce i chorzy 

atrzymywali mleka w praszku, mleka skandensowane, cukierki i cukier •. 

Od lat 1949-1950 materialy zr6d!awe podaj'l jedynie wiadornasci 

o dzia!alnasci Specjalnega Punktu Przyj�cia dla Palak6w powracajqcych 

z zachadu i po!udnia, a dzialajqcega na Psim Palu 9
• Z zestawien ruchu 

repatriant6w i wyp!aconych zapom6g na Specjalnym Punkcie Etapawym 

1 AP Wroclaw, PUR, nr 100, s. 57. 

s AP Wroclaw, PUR, nr 112a, s. 37-100. 

e TamZe, s. 89. 
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Psie Pole wynika, ze w 1949 r. przyj�to tu 2959 os6b, wyp!acaj!!c zapoma
gi 2558 osobom na l!!CZil!! sum� 3 529 000 z! oraz wydaj!!c 201 634 pasilki 
(sniadania, kolacje i suchy prawiant) 10• Na padstawie uchwa!y Prezydium 
Rz!!du z 26 VII 1950 r. z dniem 28 IX 1950 r. sprawy dotycz!!ce akcji prze
siedlericzej Ministerstwu Rolnictwa zostaly przekazane przez ZarZ!!d Cen
tralny PUR. 

Om6wiona dzia!alnasc Paristwowega Urz�du Repatriacyjnega we Wra
clawiu oraz podane przyklady form jega dzia!alnosci w zakresie opieki 
spo!ecznej swiadcz!! o donioslej roli, j ak!! odegral on w organizawaniu 
i prawadzeniu opieki spo!ecznej. Dzia!alnose PUR-u w owym czasie 
odci!!iala w pawaznym stapniu Wydzia! Pracy i Opieki Spa!ec2mej Zarz!!
du Miasta ad wielu obawi!!zk6w, z kt6rymi zapewne trudna bylaby mu 
sabie paradzic przede wszystkim z braku adpawiedniega persanelu. Panad
ta miala ana ogromne znaczenie dla ludzi b�d!!cych niejednokratnie 
w wielodniowej, a nawet wielotygadniowej podr6zy. Przedstawiany rys 
dzialalnosci wraclawskiega PUR-u w zakresie apieki spa!ecznej pozwala 
zarientawac si�. jak wa:arni ral� szczeg6lnie w akresie arganizacji 
opieki spo!ecznej we Wroclawiu odegra!a ta instytucja, nias!!C pierwsz,i 
pomoc przybywaj!!cym da miasta ludziam. Pamac PUR-u w formie zapa
m6g pieni�znych, garqcych pasilk6w, opiaki lekarskiej, udzielana w owym 
czasie, miala ogromne znaczenie spoleczne w trakcie zasiedlania oraz 

zagaspadarawania miasta Wroclawia. 

DIE TÄTIGKEIT DES AMTES FOR REPATUIIERUNG IN WROCt.AW 

IM BEREICH DER S0ZIALF0RSORGE (1945-1950) 

Anhand von ArchivmateriR.lien schildert der Verfasser eine Seite der Tätig
keit des Amtes für Repatriierung (PUR) - die Fürsorge gegenüber hilfSbedürftigen 
Repatriierten, Kranken und Waisen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Arbeit 
der Wroclawer Zweigsstellen (Punkty Etapowe) gewidmet, indem die verschie
denartigen Formen dieser Fürsorge eingehend besprochen werden. 

io Tami:e, s. 37-100. 




