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POCZi\TKI WLADZY LUDOWEJ W POWIECIE TRZEBNICKIM 

W LATACH 1945-1947 

Zadaniem niniejszego artykulu jest przedstawienie w og6lnym zarysie 
procesu powstawania i utrwalania si<: wladzy ludowej w powiecie trzeb
nickim w latach 1945-1947. Przebieg wypadk6w - dzis juz historycz
nych - na ziemi trzebnickiej w zasadzie niczym si<: nie r6zni od podob
nych wydarzen w innych cz<:sciach Ziem Odzyskanych. Jednakze ziemia 
trzebnicka jako cz<:sc skladowa Dolnego Sliiska stanowila wyjiitkowo waz
ny teren w okresie odradzania si<: Polski: po wyzwoleniu stala si<: miej
scem narodzin wladzy ludowej i administracji wojew6dzkiej, a Trzebnica 
byla pierwsz,i stolicii Dolnego Sliiska. Miasto to wraz z oko!icami pomimo 
wielowiekowej germanizacji bylo zywym swiadectwem trwalosci ducha 
polskiego, kt6ry znowu odzyl w nowych warunkach '· Poza tym odr<:bnosc 
regionalna, polozenie geograficzne i r6znorodnosc warunk6w w okresie za
siedlania sklaniaj,i do wi<:kszego zainteresowania si<: tym powiatem w celu 
lepszego zrozumienia pocziitk6w odradzania si<: zycia polskiego na Dol
nym Sliisku. 

Chociaz zachodnie granice Polski nie zostaly okreslone konkretnie 
i ostatecznie, opieraj,ic si<: na postanowieniach jaltanskich Rziid Tymcza
sowy przystiipil do obejmowania i zaludniania ziem leziicych nad Odrii 
i Nysii 2• Olbrzymie zniszczenie kraju i przeludnienie spowodowane re
patriacjii ludnosci polskiej z teren6w wschodnich do Polski, a takze Pola
k6w wywiezionych przez niemieckiego okupanta na przymusowe roboty, 

1 W powiecie trzebnickim Swiadectwa polsko.Sci przetrwaly do okresu Polski 
Ludowej w postaci zabytk6w kultury i sztuki np. bazylika Sw. Jadwigi, polskie 
nazwy miejscowoSci, np. Brokotschine (dzisiejszy Brokocin) zmieniona na Otwin
kel, Kodlewa (Godlewo) zmieniona na Teischdorf. Takich miejscowoSci moZna na
liczyC okolo 45 (Trebnitzer Kreiskalender, Trzebnica 1939) - polskiej ludnoSci 
rodzimej, kt6rej w powiecie trzebnickim po weryfikacji zostalo okolo 569 os6b 

(M. 0 r z e c h o w s ik i, Z dziej6w ludnoSci autochtonicznej na Dolnym Sl�5ku, 
Slqski Kwartalnik Historyczny „Sob6tka", dalej: Sob6tka, R. XII, 1957, nr 4, 
s. 549). 

z S. B a n  a s i a k, Dzialalno§c osadnicza PUR na Ziemtach Odzyskanych 1947, 

Poznal1 1963, s. 17. 
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zmusily wladze polskie do obejmowania tych ziem jeszcze w okresie to
cziicych si� walk. 

Ziemia trzebnicka byla jednym z pierwszych teren6w wyzwolonych 
przez wojska radzieckie. Oborniki S!iiskie zaj�te zostaly przez oddzialy 
I Frontu Ukrainskiego juz 20 I, a Trzebnica 26 I 1945 r.3 Dlugotrwaly 
op6r stawiany przez wojska niemieckie przy obronie Wroclawia spowo
dowal, ze ziemia trzebnicka zostala zamieniona w tym okresie przez · woj
ska radzieckie w zaplecze gospodarcze, dajiice im mozliwosc odpowiednie
go przygotowania sil do ostatecznego ataku. Dlatego tez dow6dztwo Fron
tu powolalo na tym obszarze Komendantur� Wojennii jako wladz� wojsko
Wq i administracyjnii, kt6ra swoimi oddzialami gospodarczymi obj�la i za
gospodarowala wi�ksze obszary ziemi, przej�la wi�kszosc zasiew6w oraz 
inwentarz zywy ze wszystkich mniejszych i wi�kszych gospodarstw rol
nych. Opr6cz tego Komendantura dysponowala zabudowaniami gospodar
czymi, narz�dziami rolniczymi, budynkami w miastach oraz wi�kszosciii 
zaklad6w fabrycznych i uslugowych, jak gorzelnie, mlyny itp. • Zblizajii
cy si� koniec wojny kazal wladzom polskim poczynic jak najszybsze kro
ki w kierunku utworzenia administracji polskiej na tych terenach. 
W marcu 1945 r. decyzjii Rady Ministr6w Rziidu Tymczasowego utworzo
ny zostal tzw. II Okr�g Administracyjny - Dolny Sliisk, w kt6rego sklad 

wszedl takze obw6d trzebnicki •. W Kielcach i Krakowie natomiast zacz�

to organizowac grupy operacyjne, kt6re stopniowo naplywaly do Trzeb

nicy wybranej ze wzgl�du na trwajiice walki we Wroclawiu na pierwsz<1 

stolic� Dolnego S!iiska '. 

W sklad grup operacyjnych wchodzili pracownicy administracyjni oraz 

pracownicy przemyslu, kolejarze, pracownicy PUR, ekipy PPR ', pracow
ni�y rolni 8, pocztowcy 9 i inne. Grupy te opr6cz realizowania zadan na 

swoim wlasnym <;>dcinku przyczynily si� w duzym stopniu do zawiiizania 

iycia polskiego w obwodzie trzebnickim. Trzebnica byla wi�c miastem, 

gdzie r6wnoczesnie powstawala i wyodr�bniala si� administracja dla obwo-

� I:ndeks dotyczy niekt6rych miejscowoSci polskich w latach 1944-1945 wy
zwolonych przez ArmiE: Radzieckq i Wojsko Polskie (Wojskowy PrzeglEid Historycz
ny, R. VI, 1961, nr 2 + dod. do nr 2a). 

• Sprawozdanie Pelnomocnika Ru,ctu RP na OkrE:g Dolnego Slc1:ska S. Pias
kowskiego o stanie rolnictwa (Teki Archiwalne, t. � 1966, dok. 13). 

s N. K o l o m e j c z y k, Powstanie i rozwOj organizacji PPR na Doinym S!qsku 
w- 1945 T. (Sob6tka, R. XV, 1960, nr 3, s. 290-293). 

e Tam:ie, s. 290. 
7 Tam:ie, s. 291. 

\ 
e M. Urba n, Administracja rolna (Trudne dni, t. III, Wroclaw 1963, s. 45). 
e Rok pracy poczty (Pionier, R. II, 1946, nr 107, s. 13). 
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du trzebnickiego i Dolnego S!qska 10. Grupa administracji og6lnej przyby
la do Trzebnicy w dniach 19-21 kwietnia. Po wsti,pnym okresie organi
zacyjnym przeksztalcila si<, w Urzl\d Wojew6dzki "· Jednoczesnie zaczi,
to formowac administracji, obwodu. Juz na pierwszym zebraniu kom6rki 
PPR przy Urzi,dzie Wojew6dzkim w dniu 20 kwietnia postanowiono, ze 
pelnomocnikiem rzl\dU na obw6d XVII w Trzebnicy b"dzie Stanislaw Bl\k
Dzierzynski. Kandydatura ta zostala nast<,pnie zaakceptowana przez Mi<,
dzypartyjnl\ Komisji, Porozumiewawczl\ oraz Pelnomocnika RP na Dol
nym Sl'lsku "· Dzialalnosc swojl\ zaczql pierwszy pelnomocnik obwodowy 
Dolnego S!l\ska 24 kwietnia, nie majqc zadnych okreslonych norm organi
zacyjno-prawnych "· Zakres jego obowil\zk6w zostal ustalony jedynie na 
podstawie ustnej rozmowy z pelnomocnikiem okri,gowym. Wynikalo to 
z koniecznosci zapewnienia mu mozliwosci swobodnej i elastycznej pracy 
w zaleznosci od warunk6w miejscowych 14

• Do obowi'lzk6w pelnomocnika 
w pierwszym okresie jego urzi,dowania nalezalo: przej<,cie obwodu z rl\k 
administracji radzieckiej, zorganizowanie Urzi,du Obwodowego, zorgani
zowanie akcji przesiedlenczej i przygotowanie punkt6w etapowych dla na
plywajqcych osadnik6w, zorganizowanie akcji siewnej i przygotowanie 
akcji zniwnej, zagospodarowanie powiatu oraz zorganizowanie aprowizacji 
ludnosci 1•. 

Tworzenie wladzy polskiej na obszarach Ziem Odzyskanych odbywalo 
si<, nie na podstawie umowy mi<,dzy rzl\dem polskim a rzljdem radziec
kim, lecz w wyniku porozumienia poszczeg6lnych wojew6dztw z do
w6dztwem front6w armii radzieckiej 16

• Totez po konferencji pelnomocni
ka okr<,gowego i naczelnika wydzialu kierujqcego komendanturami wo
jennymi w pasie I Frontu Ukrainskiego wydany zostal 12 kwietnia rozkaz 

10 Trzebnica byla siedzibc1 wladz wojew6dzkich do czerwca 1945 r., tj. d_p. 
Zjazdu Pelnomocnik6w Obwodowych (Pionier, R. II, 1946, nr 107). 

11 Sprawozdanie Pelnomocnika RP S. Piaskowskiego za miesiqc ikwieciell 
1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, dok. 9). 

12 B. D z i u b d z i e 1 a, Stqsk wraca da Polski (Taki byl poczqtek. Wspomnienia 
dzialaczy PPR Dolnego Slq-ska, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1962, s. 21). 

13 Z korespondencji starosty powiatu trzebnickiego S. Bc1k-Dzier:iyilskiego 
(w posiadaniu autora). 

14 Sprawozdanie Wydzialu Og6Inego Urz�du Pelnomocnika rzqdu RP na Dolny 
Slijsk za okres od 24 IV 1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 14). 

15 Zadanie to okreSlil pelnomocnik wojew6dzki zarzqdzeniem z 17 IV 1945 r., 
J. Mi c h  a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dotnym Slqsku przez administracji: 

potskq do ·roku 1945 (maszynopis). 
18 Wojewoda Slqski, gen. A. Zawadz,ki, odbyl konferencj� z dowödztwem F'rontu 

Uk:raiflskiego dnia 6 IV 1945 r., w wyniku ktörej wydany zostal rozkaz do wszyst
kich komendantöw wojennych, a:ieby zezwalali na tworzenie si� na Dolnym Slc1sku 
administracji polskiej (Dzieje i praca administracji wojew6dz.kiej, Slqsk 1947, 
nr 2-3, s. 17-28). 



386 Jerzy Kociszewski 

do komendantur wojennych w celu przekazania wszystkich posiacilosci rol
niczych wraz z zabudowaniami, sprz,:tem rolniczym i inwentarzem zy
wym, drobnych przedsi,:biorstw przemys!owych, klub6w, kinoteatr6w, lo
kali handlowych i sklep6w, magazyn6w, budynk6w mieszkalnych - w!a
dzom polskim 11. Na podstawie tego rozkazu w!adze poJJkie zacz,:ly stop
niowo przejmowac powiat trzebnicki z rqk wojsk radzieckich. Przej,:cie 
Trzebnicy nastiipi!o jeszcze przed przyjazdem grup operacyjnych, tzn. 
w dniach 17-21 IV 1945 r., kiedy to grupa kwatermistrzowska, kt6ra 
przygotowywala grunt do dzialania administracji wojew6dzkiej, obsadzi
!a swoimi pracownikami 21 budynk6w, lokale sto!6wkowe i magazyny 18• 

Wed!ug rozkazu pp!k. Repina pozosta!a cz,:sc obwodu mia!a byc przeka
zana do konca kwietnia, jednak ze wzgl,:du na waznosc gospodarstw i ma
gazyn6w zywnosciowych dla wojsk tocziicych jeszcze boje, jak i na brak 
dostatecznej Jiczby pracownik6w administracji polskiej przekazanie obwo
du trwa!o kilka miesi,:cy "· Akcja ta by!a nacechowana zyczliwosciii i zro
zumieniem ze strony dow6dztwa radzieckiego w stosunku do pe!nomocni
ka obwodowego. Niejednokrotnie dow6dztwo podkresla!o s!uszne prawa 
Polski do tej ziemi wraz z jej ca!ym dobytkiem '°· Komendantura radziec
ka wspiera!a w!adz,: polskii srodkami transportowymi w postaci samocho
d6w ci,:zarowych i furmanek oraz udzielala pomocy, oddajiic cz,:sc swo
ich srodk6w zywnosciowych. Zdarzajiice si,: tu i 6wdzie nieporozumie
nia mi,:dzy zolnierzami a ludnosciq cywilnii byly na prosb,: pe!nomocni
k6w szybko Jikwidowane przez dow6dztwo radzieckie 21. 

W celu usprawnienia akcji przekazywania obiekt6w gospodarczych 
przez w!adze radzieckie administracji polskiej powo!any zosta! specjalny 
doradca przy urz,:dzie wojew6dzkim, kt6rego zadaniem by!o rozstrzyganie 
wszelkiego rodzaju konflikt6w mi,:dzy ludnosciii polskii a zolnierzami ra
dzieckimi, branie udzialu przy przekazywaniu obiekt6w poniemieckich b,:
dqcych w posiadaniu oddzia16w gospodarczych oraz w razie koniecznosci 
interweniowanie u wladz radzieckich wyzszego szczebla 22. Dzia!alnosc 

17 Notatka informacyjna Pelnomocnika KERM i Ministerstwa Przemyslu na 

Dolnym Slqsku inZ. Iwallskiego z rozm6w przeprowadzonych wsp6lnie z Pelno

mocnikiem Rzqdu RP na Dolnym Sl&s'ku, S. Piaskowskim, ze Sztabem I Frontu 

Ulcrainskiego (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 5). 
18 Sprawozdanie kierownika zaopatrzenia Urz�du Pelnomocnika Rzc'l,du RP na 

Dolny Slctsk, H. Wr6blewskiego, da S. Piaskowskiego o dzialalnoSci grupy kwa

termistrzowskiej z kwietnia 1945 r. (tamZe, dok. 8). 

u Mi c ha l s k a, op. cit. 
io Na szlaku budowy. Przem6wienie Pelnomocnika Rzqdu RP na Dolny Slqsk 

(Pionier, R. IX, 1945, s. 3). 
11 TamZe; pismo w6jta gminy SkarZyn do Pelnomocnika RZc\dU na Obw6d XVII 

w Trzebnicy (PAP Trzebnica, Akta Gminy Skariyn, sygn. tymcz. 23; AAN. GO 

KERM 69, sygn. 41, cyt. za Mi ':Ch a l ,s k a, op cit.,). 

n „Dzieje i praca adminis.tracji...''
i 

s. 23. 
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oficera mediacyjnego okazala si� bardzo korzystna i doprowadzila do za

sadniczych zmian. Juz w swoich sprawozdaniach za okres kwiecien

sierpien 1945 r. pelnomocnik obwodowy okreslil stosunek zolnierzy i wladz 

radzieckich jako „nienaganny", ,,bardzo dobry", lub tez „komendant wo

jenny w kazdej sytuacji idzie na r�k� wladzom polskim" 2,. 

Ustalenie si� stosunku wojsk radzieckich do wladz obwodu przyczynilo 

si� do tego, ze od lipca akcja przejmowania gospodarstw folwarcznych 

i obiekt6w przemyslowych zacz�la wchodzic w ostatni& faz� 24• Utworzone 

zostaly specjalne komisje, kt6re po spisaniu protokolu zdawczo-odbior

czego i przej�ciu obiektu zostawialy w nim posterunek strazy przemyslo

wej dla dalszej opieki. Czlonkami, kt6rzy pracowali nad przekazywaniem 

gospodarstw i przedsi�biorstw, byli m. in. miejscowy zast�pca do spraw 

gospodarczych ze strony radzieckiej oraz pelnomocnik obwodu lub jego 

zast�pca jako przedstawiciele panstwa polskiego "· Do 25 lipca wladze 

obwodu przej�ly od wladz radzieckich 48 osad wiejskich. Wi�kszosc 

obiekt6w gospodarczych dow6dztwo radzieckie zwr6cilo po konferencji 

poczdamskiej. Wedlug sprawozdania obwodu trzebnickiego za wrzesien 

wladze polskie przej�ly w swoje posiadanie dalszych 51 gospodarstw rol

nych i 135 obiekt6w przemyslowych. Pozostal& cz�sc oddzialy radzieckie 

opuszczaly stopniowo w zaleznosci od sytuacji politycznej, tak ze w kwiet

niu 1947 r. zajmowaly juz tylko 2 folwarki o l&cznej powierzchni 994 ha 2,. 

Do obowi&zk6w pelnomocnika obwodowego nalezalo nast�pnie zorgani

zowanie administracji i Urz�du Obwodowego. Brak instrukcji i zarzqdzen 

dotyczqcych organizacji i funkcjonowania Urz�du spowodowal, ze praca ta 

nie dawala wynik6w, m. in. z powodu braku odpowiedniej kadry urz�dni

k6w. Formowanie poszczeg6lnych referat6w urz�du natrafialo z tych 

wzgl�d6w na trudnosci organizacyjne i kadrowe "· W konsekwencji 

w okresie formowania Urz�du Obwodowego organizowanie zycia gospo

darczego i sytuowanie ludnosci w terenie przej�ly na siebie w formie za

st�pczej bqdz grupy operacyjne, b&dz administracja urz�du wojew6dzkie-

t-1 Sprawozdanie Pelnomocnika RZc1du RP na obwöd XVII w 'l'rzebnicy. z pro
tokolu pierwszego, drugiego i trzeciego zjazdu pelnomocniköw obwodowych w Leg
nicy (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dak. 23, 29, 33). 

u S. Z d z i a r s k i, Pierwsze miesiqce gospodarki palskiej w pawiecie trzeh

nickim (Zaranie Slijskie, R. XVIII, 1946, s. 145). 
2.11 Sprawozdanie Pelnomocnika inZ. Iwallskiego wygloszone na zjeZdzie prze

mysJowym w Jeleniej G6rze (Teki Archiwalne, t. X, dok. 34). 
u Sprawozdanie · starostwa trzebnickiego o sytuacji w powiecie za miesiijc 

kwieciell 1947 r. (Archiwum Pallstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, 
dalej: AP Wroclaw, UWW, Wydz. Osiedl. IX/101. 

17 Sprawozdanie Wydzialu Ogölnego Urz�du Pelnomocni'ka Rzc1du RP na Dolny 
Sh1sk do E. Ochaba z.a okres 24 IV - 15 V 1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, 1966, 
dok. 14). 
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go. Dzialaly one do chwili skompletowania odpowiedniej administracji dla 
obwodu i wydania instrukcji ustalaj11cej jej formy organizacyjne. Wydzial 
Organizacyjny np. kierowal caloksztaltem prac zwi11zanych z doborem ka
dry (ustalanie obsady stanowisk i ruchu personalnego, sprawy budzetowo
gospodarcze itp. 2B); zabezpieczeniem i dozorowaniem maj&tku trwalego, 
inwentaryzacj& szczeg6low11 fabryk, warsztat6w rzemieslniczych i wazniej
szych obiekt6w uzytecznosci publicznej, jak gazowni, wodoci11g6w, kana
lizacji itp., zajmowala si� grupa planowania i odbudowy ". 

R6wnoczesnie z innymi grupami operacyjnymi uruchomiona zostala 
plac6wka KERM, kt6ra czynila pewne zabiegi w celu zabezpieczenia 
i uruchomienia zaklad6w przemyslowych, zalozenia strazy przemyslowej, 
naboru fachowych kadr, urz11dzenia magazyn6w technicznych dla tych 
cz�sci i urz11dzeri porzuconych fabryk, kt6re moglyby ulec dewastacji lub 
kradziezy. Przedstawiciele tej grupy jako fachowcy brali udzial przy przej
mowaniu zaklad6w przemyslowych od wladz radzieckich. Jednym z na
czelnych zadari grupy KERM bylo zbieranie danych szacunkowych 

o wszystkich przedsi�biorstwach istniej11cych na terenie obwodu ••. 
Sprawami rolnictwa w tym okresie kierowala grupa pracownik6w rol

nych, kt6ra przybyla do Trzebnicy 17 maja 31
. W p6zniejszym okresie prze

ksztalcila si� ona w referat rolnictwa i reform rolnych. Byla to instytucja 
samodzielna, podporz11dkowana jedynie naczelnikowi wydzialu wojew6dz
kiego i zarz11dzala wszelkimi wlasnosciami ziemskimi. Do jej dyspozycji 
pozostawione zostaly takze przedsi�biorstwa przemyslu rolnego, jak go
rzelnie, browary, krochmalnie itp. Pelnomocnik obwodowy mial jedynie 
prawo kontroli i ingerencji •2. 

Organizowanie zycia zbiorowego byloby nie do pomyslenia bez Urz�du 
Pocztowo-Telekomunikacyjnego. Dlatego tez juz 27 kwietnia przybyla do 
Trzebnicy grupa pracownik6w pocztowych, kt6ra uruchomila taki urz11d 

jako pierwszy na Dolnym S!11sku 88• 

Przy duzej pomocy pelnomocnika obwodowego pracownicy ci zacz�li 
prac� od zabezpieczenia lokali i urz11dzeri pocztowych w Trzebnicy i gmi
nach, po czym przyst11pili do urz11dzania sieci plac6wek pocztowych ••. 

ui TamZe. 
29 Grupa przybyla do Trzebnicy 27 IV 1945 r. i byla wyslana przez Prezydium 

Rady MinLstr6w (tamZe, dok. 10). 
30 Sprawozdanie kierownika grupy KIDRM wygloszone na zjeZdzie przemyslo

wym w Jeleniej G6rze (tami:e, dok. 34). 
31 Ur b a n, op. cit., s. 40. 
32 Z protokolu I Zjazdu Pelnomocnik6w obwodowych (Teki Archiwalne, t. X, 

1966, dok. 23). 

�3 Rok pracy Poczty (Pionier, R. II, 1946, nr 107). 

H PAP Trzebnica, Starostwo trzebnickie, sygn. tymcz. I/9. 
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R6wnoczesnie zaczi;ly sii; prace wsti;pne nad doborem kadry administra
cyjnej dla kolei w&skotorowej. Do 15 VII 1945 r. obsadzonych zostalo ju:i: 
siedem itacji kolejowych ss. Najwii;cej jednak klopotu mialy wladze obwo
du przy organizowaniu i tworzeniu Milicji Obywatelskiej. Wyj&tkowe wa
runki, jakie sii; wytworzyly w pierwszym okresie osadnictwa, zmusily 
rz&d do wyslania na ten teren pierwszych oddzial6w MO celem organizo
wania plac6wek bezpieczenstwa. Pod koniec kwietnia przybyla do Trzeb
nicy pierwsza grupa funkcjonariuszy w liczbie 15 os6b 36. W maju po
wstala Komenda Obwodowa, kt6ra tworzyla swoje posterunki w terenie 37. 
Mala liczba funkcjonariuszy nie mogla w zadnym wypadku zapewnic lud
nosci dostatecznej opieki. Dlatego tez pelnomocnik obwodowy wsp6lnie 
z komendantem przyst&pili natychmiast do uzupelniania kadr. Nie maj&c 
wyboru, zmuszeni byli do werbowania pracownik6w sposr6d Polak6w 
wracajqcych z Niemiec. Dc,b6r kandydat6w byl jednak wyj&tkowo trudny, 
poniewaz powracaj&cy z Niemiec nie zawsze zgadzali sii; z now& wladz&, 
a nawet starali sii; wprowadzic zamieszanie w jej szeregi, eo nie tylko nie 
polepszylo sprawy bezpieczenstwa, ale jeszcze bardziej i'l komplikowalo "· 

Trudnosci w skompletowaniu odpowiedniego aparatu milicyjnego poti;
gowal fakt, ze wladza obwodu ze wzgli;du na zakl6cenia komunikacyjne 
nie miala kontakt6w z Komend& Wojew6dzk& ''· 0 niewystarczaj&cej 
liczbie funkcjonariuszy donosily liczne sprawozdania zarz&d6w gminnych, 
kt6re przez caly 1945 r. dopominaly sii; o jak najszybsze przydzielenie im 
milicjant6w. Stan taki utrzymywal sii; jeszcze w polowie 1946 r. i na po
cz&tku 1947 r., kiedy to na poszczeg6lne gminy, licz&ce niejednokrotnie 
po kilkadziesi&t wsi, przypadalo zaledwie 1-5 funkcjonariuszy <0. 

Zadania organ6w bezpieczenstwa w tym okresie byly wyj&tkowo duze 
i bardzo odpowiedzialne. Milicjanci musieli bronic naplywaj&C'l do obwodu 
ludnosc przed r6znego rodzaju bandami, jak ukrainskie i hitlerowskie, 
walczyc z reakcyjn& dzialalnosci'l NSZ, wysti;powac przeciwko szabrow
nictwu, ochraniac obiekty gospodarcze, mosty i inne wazniejsze urz&dzenia 
oraz dbac o prestiz wladzy panstwowej 41. 

M Grupa ta przyb yla do Trzebnic y jako j e dna z pierwszych, bo juZ 14 IV 

1945 r. (Kolejnictwo Doln ego $l<l_ska w drugc1 rocznicE: powrotu, Wroclaw 1947, 

s. 145). 
36 W .  M a zur, Z karabinem szlakiem Krzywoustego (Taki b yl poczijt ek ... , 

s. 136). 
37 W. L e Zu c h, W Trzebnicy najtrudniej bylo o lyiki (Trudn e dni..., s. 323). 

ss Sprawozdanie Pelnomocnika Rzc1du RP na Doln y Sl::tsk za okres 24 IV -

15 V 1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 13). 
39 M a zur, op. cit., s. 136. 
40 Sprawozdani e s ytuac yjne z obwo du Trzebnica za mi esiijc maj 1946 r. (AP 

Wroc!aw, UWW, Wydz. Osiedl. IX/76). 

o M a zu r
1 

op. cit., s. 136. 
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W okresie od kwietnia do konca lipca Urzqd Pelnomocnika na Obw6d 
XVII pod wzgl�dem organizacyjno-administracyjnym zaczql nabierac kon
kretniejszych ksztalt6w. W zakresie organizacji uwzgl�dnione zostaly moz
liwosci organizacyjno-prawne na terenie jego dzialalnosci, w wyniku czego 
zacz�to d11zyc do zespolenia wszystkich urz�d6w (z wyj11tkiem wladz s11do
wych). Ustalony zostal zakres wladzy pelnomocnika oraz nadany wst�pny 
statut konstytuuj11cy urz11d, kt6ry skladal sl� z referat6w 42; og6lnego, 
bezpieczenstwa, przemyslowego, rolnego, repatriacji i osadnictwa, apro
wizacji i handlu, pracy i opieki spolecznej, kultury i sztuki, informacji 
i propagandy, budzetowo-gospodauczy. 

W okresie tym wszystkie referaty zacz�ly swoj11 prac�. Niekt6re mialy 
wsp6ln11 obsad� personalnq. Mankament ten zostal zlikwidowany w okre
sie p6zniejszym 43• 

Powstanie Urz�du Obwodowego pozwolilo pelnomocnikowi na stop
niowe uniezaleznienie si� od wyzej wymienionych grup operacyjnych. 
W sierpniu nastqpila likwidacja grupy przemyslowej KERM, kt6rej agen
dy przej11! utworzony referat przemyslowy .. , a dwa miesi11ce wczesniej 
wszystkie urz�dy wraz z administracj11 og6ln11 opuscily Trzebnic� i prze
niosly si� do Legnicy. Automatycznie dotychczasowe czynnosci wyko
nywane na terenie obwodu przez instytucje wojew6dzkie weszly w kom
petencje referat6w. Momentem przelomowym w zyciu obwodu byl fakt 
przej�cia wi�kszosci obiekt6w od wladz radzieckich, eo r6wna!o si� roz
szerzeniu wladzy pelnomocnika na prawie caly obszar ziemi trzebnickiej. 
Najwazniejszym jednak wydarzeniem dla utrwalenia si� znaczenia wladzy 
ludowej byla decyzja konferencji poczdamskiej o uznaniu granic na Odrze 
i Nysie oraz postanowienie o wysiedleniu Niemc6w. Akt ten sankcjonowal 
w pelni prawa Polski do ziem zachodnich i w duzym stopniu przyczynil 
si� do zakonczenia tymczasowosci w dzialaniu administracji polskiej. Wy
razem tego byl glos pelnomocnika wojew6dzkiego na I Zjezdzie pelnomoc
nik6w obwodowych. Pelnomocnik w6wczas powiedzial: ,,administracja 
okrzepn�la i umocnila si�, znikn�la niepewnosc u wielu pracownik6w, 
kt6rzy robili wrazenie nie gospodarzy miast i wsi, lecz gosci" ". 

Nie oznaczalo to wcale, ze praca pod wzgl�dem organizacyjnym obwodu 
byla zakonczona. Do zrobienia bylo jeszcze wiele. Nalezalo w dalszym 
ciqgu usprawniac dzialalnosc aparatu administracyjnego, ustalic podzial 
terytorialny obwodu, powo!ac administracj� w miastach i wsiach, a prze-

u „Teki Archiwalne", t. X, dok. 14. 

n Z prywatnej korespondencji starosty trzebnickiego S. B1:1k·Dzieriyflskiego . 

.u Sprawozdanie Pelnomocnika Rzijdu RP na Dolny Sli:t,sk S. Piaskowskiego 

za okres 16 VI - 31 VI 1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 32). 
45 Na szlaku budowy ... , nr 40. 
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de wszystkim usunqc wiele bl<:d6w i niedociqgni<:c w dotychczasowej 
pracy. 

Przy podziale administracyjno-prawnym obwodu wladze polskie oparly 
si<: na niemieckim podziale terytorialnym, w wyniku czego obw6d trzeb
nicki pozostal w swoich dotychczasowych granicach "'· Natomiast prace 
przy wyodr<:bnianiu poszczeg6lnych zwiqzk6w terytorialnych natrafialy 
na duze klopoty, a to dlatego, ze w ramach panstwa niemieckiego domi
nowal ustr6j gmin jednostkowych. Wychodzqc z zalozenia, ze na calym 
obszarze nowej Polski ustr6j rolny powinien byc jednolity, wladze polskie 
zdecydowaly si<: zniesc system niemiecki i wprowadzic dawny polski. 
Zorganizowane zostaly gminy zbiorowe, zlozone z kilku lub kilkunastu 
gromad 47• Poczqtkowo podzial terytorialny obwodu zostal przeprowadzony 
z myslq o maksymalnym zapewnieniu bezpieczenstwa ludnosci. Z uwagi 
na to, ze w siedzibie kazdej gminy mial byc posterunek MO, utworzone 
zostaly 2 gminy miejskie i 14 gmin wiejskich ... Wychodz,1c z zalozenia, 
ze jednostki gminne winny byc samowystarczalne pod wzgl<:dem finanso
wym i administracyjnym ••, wladze obwodu po ustabilizowaniu si� wa
runk6w bezpieczenstwa zgodnie z rozporzqdzeniem MZO zmniejszyly licz
b<: gmin do siedmiu (w tym 2 miejskie), w kt6rych sklad wchodzilo 148 
gromad 50• Byly to gminy Trzebnica, Oborniki, Zawonia, Lqka, Skarzyn, 
Kuznica Polska i Gielni6w. 

Przy ustalaniu obszaru gminy lub gromady ze wzgl<:du na brak sci
slych instrukcji natrafialy wladze przez dluzszy czas na r6znego rodzaju 
przeciwnosci. Wynika!y one stqd, ze wiele majqtk6w bylo polozonych na 
terytorium dwu r6znych zwiqzk6w administracyjnych. Do chwili wpro
Wadzenia ostatecznych instrukcji i zarzqdzen sprawa ta zosta!a czasowo 
rozstrzygni�ta na mocy rozporzqdzenia pelnomocnika wojew6dzkiego, kt6ry 
pismem z dnia 5 I 1946 r. zalecal: ,,Jezeli ... maj11tek lezy na dwu r6znych 
gminach lub gromadach, to cz�sc majqtku wlqcza si<: do gminy, na kt6rej 
lezy" 51• 

Organizowanie zarz11d6w gminnych (czerwiec - lipiec) odbywalo si<: 
w ten spos6b, ze najpierw pelnomocnik obwodowy mianowal w6jta, kt6ry 

4' Sprawozdanie Wydzialu Og6lnego Urz�du Pelnomocnika Rz<1du RP na 

okr�g administracyjny Dalnego Sl<1ska da Pelnamocnika Generalnega Ziem Od
zyskanych w Warszawie, Ministra E. Ochaba za akres ad 24 IV - 15 V 1945 r. 

(Teki Archiwalne, t. X, 1966, dak. 14). 

41 Dwulecie samorzqdu terytorialnego na Dolnym Slqsku (Dolny Sl"sk w II 

racznic� ... , s. 53) . 
.ui Z korespondencji S. B<1k-DzierZyilskiega. 

o Dwulecie samorzqdu ... , s. 53. 
so Sprawozdanie Obwodu Trzebnickiego za miesiijC listopad i grudziefl 1945 r., 

(AP Wroclaw, UWW, Wydz. Osiedl. 18/76). 
61 PAP Trzebnica, Starostwo trzebnickie, sygn. tymcz. S I/2a. 
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z kolei dobieral sobie sekretarza i referenta. Na przelomie 1945/46 r. za
chodzily na tych stanowiskach cz<,ste zmiany. W6jt gminy odpowiadal za 
calosc pracy administracyjnej i gospodarczej. Ustalal zakres pracy i kom
petencji referent6w i innych pracownik6w oraz sprawowal og6lny nadz6r 
nad prac11 biura zarz11du osobiscie lub za posrednictwem sekretarza 52. 

Wedlug instrukcji pelnomocnika wojew6dzkiego z lipca 1945 r. zarz11dy 
gminne mialy nast<,puj11c11 struktur<, 53; referat organizacyjny, osobowy, 
do spraw soltys6w, maj11tk6w i przedsi<,biorstw, gminny, dr6g i p61 pu
blicznych, zdrowia i opieki spolecznej, rolnictwa i sadownictwa, wojskowy. 

Do najwazniejszych zadan zarz11d6w opr6cz prac przewidzianych sta
tutem organizacyjno-prawnym nalezaly sprawy zabezpieczenia przedmio
t6w uzytkowych, dziel sztuki i mienia panstwowego, ustalenie i zoriento
wanie si<, w lokalizacji przedmiot6w wartosciowych w poszczeg6lnych 
przedsi<,biorstwach i zakladach pracy 54• 

R6wnolegle z organizowaniem gmin zacz<,to prace nad tworzeniem 
administracji miast. Juz w kwietniu wyznaczony przez pelnomocnika 
obwodowego burmistrz czynil pierwsze zabiegi przy formowaniu zarz11du 
miejskiego w Obornikach Sl11skich 55• W dwa miesiqce p6zniej wyodr<,b
niona grupa pracownik6w Urz<,du Obwodowego dala pocz11tek zarz11dowi 
miejskiemu w Trzebnicy, nast<,pnie w lipcu mianowano burmistrza Trzeb
nicy, kt6ry ze swoj11 kadr11 wykonywal takie obowi11zki, jak sporzqdzanie 
!ist meldunkowych, przygotowywanie Niemc6w do ewakuacji, angazowa
nie ludzi do pracy przy odgruzowywaniu i oczyszczaniu miasta itp.•• 
W okresie organizacyjnym do kwietnia 1946 r. wewn<,trzny podzial w za
rzqdzie byl prowizoryczny i zmienial si<, zaleznie od mozliwosci i potrzeb 
spoleczno-gospodarczych miasta. We wrzesniu 1945 r. struktura zarzqdu 
byla nast"pujqca 67: referat og6lno-organizacyjny, referat finansowo-gos
podarczy, referat aprowizacji (sprawy rolnictwa), referat osadnictwa i re
patriacji, referat kultury i sztuki (oswiata, koscioly, leczenie, sprawy sani
tarne i porzqdkowe), referat og6lnogospodarczy (odbudowy i repatriacji 
Niemc6w), referat wojskowy i wychowania fizycznego. Podobnie wyglqdala 
struktura zarzqdu miejskiego w Obornikach. Na czele zarzqdu stal bur
mistrz, kt6ry mial do pomocy zast<,pc<, i sekretarza. Liczba pracownik6w 

62 Tam:ie. 
53 Tam:Ze. 
54 Zarzc1dzenie Pelnomocnika Obwodowego przeslane zarzc1dom gminnym 

w lipcu 1945 r. (PAP Trzebnica, Akta gminnych rad narodowych powiatu trzebnic
kiego, sygn. tymcz. 34). 

M z rkorespondencji s. Bijk-Dzier:iyilskiego. 
53 PAP Trzebnica, Starostwo trzebnickie, WstE:P do ,inwentarza akt Zar7.qdu 

Miejskiego Trzebnica. 
57 Pismo do zarzc\dOw miejskich w Trzebnicy i w Obornikach Pelnomocnika 

Obwodowego, Akta Gminy Oborniki, nr tymcz. 12. 
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w obu zarzqdach ksztaltowala si� od 24 do 29. Tak mala liczba urz�dnik6w 
musiala wykonac prace wielokrotnie przekraczajqce ich mozliwosci. Poza 
pracami biurowymi musieli odgruzowywac miasta, usuwac pomniki nie
mieckie, zajmowac si� repatriacjq urzqdzen komunalnych, dokonywac od

niemczania miast. Mimo olbrzymich trudnosci urz�dnicy starali si� o zao
patrzenie ludnosci w srodki zywnosciowe oraz wykazali duzo poswi�cenia 
przy pracy ". 

Dzialalnosc urz�du pelnomocnika obwodowego wykazywala jeszcze na
dal znaczne niedociqgni�cia w pracy spowodowane trudnosciami organi
zacyjnymi, politycznymi i gospodarczymi. Jednak w nast�pstwie rozbu
dowy aparatu oraz stalego instruowania pracownik6w stan ten ulegal 
stale poprawie "· Si! fachowych bylo w tym okresie brak, totez z ko
niecznosci administracja skladala si� z ludzi wysuni�tych przez partie 
polityczne i organizacje spoleczne nie zawsze odpowiednich na stanowiska 
w administracji ••. Niedostateczna ilosc przepis6w prawnych i odpowied

nich zbior6w norm i zarzqdzen uniemozliwiala pracownikom zorientowa
nie sii: w mnogosci nie znanych im zagadnien i sprzyjala wydawaniu 
decyzji sprzecznych z obowiqzujqcymi postanowieniami. Stan ten wywo

lywal samowol� urz�dnicz&, tak niebezpieczn& w momencie powstawania 
wladzy ludowej 61. Ze sprawozdania z kontroli Zarz&du Miejskiego 
w Trzebnicy wynika, ze urz�dnicy b&dz nie robili, J;qdz nie umieli po
rz&dkowac akt, brak bylo um6w z pracownikami, nie prowadzono ewi
dencji ruchu ludnosci, prowadzono zle ksi�gi rachunkowe i rozliczen 
z material6w itp.62 Przeci�tny pionier nie musial posiadac formalnej kwa

lifikacji zawodowej, zwracano jedynie uwag� na wyrobienie organizacyjne 
i polityczno-spoleczne 63• Niejednokrotnie pracownicy administracyjni 
traktowali swoj& prac� jako okres przejsciowy, azeby r6wnoczesnie zna
lezc sobie intratniejsze zaj�cie , •. W sprawozdaniach sytuacyjnych zarz&

d6w gminnych S'l to sprawy niemal codzienne. Na przyklad: ,,Zarz,id gmi
ny [Trzebnica - I. K.] donosi, ze soltys jednej z gromad przywlaszczyl 

58 Sprawozdanie z dzialalnoSci zarzc1du miejs'kiego w Trzebnicy (PAP Trzeb
•nica, Aikta Gminy Trzebnica, sygn. tymcz. 12). 

u Z III Zjazdu Pelnomocnik6w Obwodowych w sierpniu 1945 r. (Teki Archi
walne, t. X, 1966, dok. 32). 

110 Roczny bitans (Pionier, R. II, 1946, nr 107). 
ei S. P i  a s ik o w s k i, PocU1tki wladzy ludowej na Dolnym Sl,:\sku (Z p0Ia 

walki, 1964, s. 228). 
62 Pismo starostwa trzebnickieg-0 do zarzc1d6w gminnych w powiecie z 18 IX 

1945 r. (PAP Trzebnica, Zarzc1.d Miejski Trzebnica, sygn. tymcz. 12). 
83 Z. Du l c z e w s k i, Spoleczne aspekty migracji na Ziemiach Odzyskanych, 

Poznan. 1964, s. 100. 
"' Wypowiedi Prezesa Polskiego Zwic1zku Zachodniego Barcilfowskiego (Pol

ska Zachodnia, R. 1, 1945, nr 5, s. 8). 
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sobie 29 metr6w zboza". W innych sprawozdaniach zarzqd donosil: ,,soltys 

wsi wyjechal na dwa tygodnie, nie uprzedziwszy nikogo. Gromada na tym 

cierpi ze wzgl�du na nieotrzymanie przydzialu zboza pod zasiew wiosen

ny". W konsekwencji zarzqd zmuszony byt rozwiqzac stosunek stuzbowy 

z soltysem. Kolejny incydent zdarzyl si� we wsi Komorowo, gdzie „prze

prowadzone zostaty wybory soltysa . . . poniewaz soltys uciekl . . . Byt 

kilka razy aresztowany za udzial w bandach". 

Cz�sto powtarzaly si� wypadki, ze ludnosc sama musiala zmieniac 

soltysa, poniewaz nie spelnial zadnych obowiqzk6w bqdz nie nadawal si� 

na to stanowisko 65• Na terenie obwodu zdarzaly si� wypadki, ze przy

padkowi osobnicy legitymowali si� pelnomocnictwami wystawianymi ja

koby przez wladze centralne, dlatego tez pelnomocnik wojew6dzki poprzez 

pelnomocnika obwodowego nakazal, azeby wszyscy w6jtowie, burmistrze 

oraz soltysi wyrabiali sobie odpowiednie dokumenty zatwierdzone przez 

Urzqd Wojew6dzki ••. W pazdzierniku 1945 r. zostala ustalona zasada 

mianowania naczelnik6w zar2qd6w. Od tej chwili celem ujednolicenia 

trybu post�powania prawo mianowania ich posiadal na wniosek pelno

mocnika obwodowego jedynie pelnomocnik wojew6dzki s,. 

Stabe moz!iwosci prowadzenia scislej kontroli w poszczeg6lnych urz�

dach doprowadzily w wielu wypadkach do tego, ze organy, kt6re mialy 

zabezpieczac mienie panstwowe (TZP, grupy operacyjne), same go sobie 

przywlaszczaly. Na tym tle rodzilo si� dqzenie do unikania kontroli pel

nomocnika rzqdu 68
• W celu unikni�cia dalszego chaosu organizacyjnego 

pelnomocnik wojew6dzki wydal w pazdzierniku zarzqdzenie reguluj!jce 

stosunek powstajqcych urz�d6w niezespolonych do administracji og6lnej. 

Postanowiono, ze nadz6r nad gminami ma sprawowac jedynie urzqd obwo

dowy, a urz�dy niezespolone musialy zwracac si� do nich poprzez pelno

mocnika obwodu (wydawanie zarzqdzen, instrukcji itp.). Naczelnicy urz�

d6w musieli z nim uzgadniac bezposrednio wszystkie zarz!jdzenia, kt6re 

mialy znaczenie polityczne, gospodarcze i spoleczne, a zwlaszcza te sprawy, 

kt6re dotyczyty samorzqdu terytorialnego, aprowizacji, zasad rozkladania 

ci�zaru swiadczen lub stosowania ulg. Wynikiem tego byta koniecznosc od

bywania stalych zebran konsultacyjnych naczelnik6w urz�d6w panstwo

wych podleglych urz�dom centralnym z pelnomocnikiem obwodowym ••. 

u Sprawozdanie zarzqdu gminnego Trzebnicy z przeprowadzonych wybor6w na 

soltys6w (PAP Trzebnica, Zarzqd Miejski Trzebnica, sygn. tymcz. 12). 

'' Zarzqdzenie nr 5 Pe?nomocnika Obwodowego z 31 VI 1945 r. (Tami:e, Akta 

Gminy Skari.yn, sygn. tymcz. 34). 
87 Pismo Pelnomocnika OkrE:gowego do wszyst-kich obwod6w z dnia 1 X 1945 r. 

(TamZe, Starostwo trzebnickie, Wydz. Samorz., sygn. tymcz. 16). 

58 Roczny bil.ans. PieTwsz.a akcja Zniwna (Pionier, R. 11, 1946, nr 107). 
611 Zarzct.dzel'lie Pelnomocnika Rzqdu RP na Okr�g Dolnego Slqska z dnia 

21 X 1945 r. {PAP Trzebnica, Starostwo trzebnick.ie, Wydz. Samorz., sygn. tymcz. 16). 
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Krokiem w kierunku sta!ego polepszania administracji w obwodzie by!a 
akcja sprowadzenia z innych wojew6dztw (m. in. z kieleckiego) fachowych 
pracownik6w, lepiej przygotowanych do zawodu w administracji. Przy
czynili si� oni w znacznym stopniu do usprawnienia biur 70• 

Wyrazem stabilizacji i okrzepni�cia w!adzy ludowej by! dekret Rady 
Ministr6w z dnia 27 XI 1945 r. o zarziidzie Ziem Odzyskanych. Usunii! on 
bowiem wszelkie niedok!adnosci i niejasnosci organizacyjno-prawne po
przez rozciiigni�cie na ca!y obszar Ziem Odzyskanych ustawodawstwa 
obowiiizujiicego na obszarze siidu okr�gowego w Poznaniu, a w zakresie 
prawa pracy - ustawodawstwa obowiiizujiicego na obszarze g6rnosliiskiej 
cz�sci okr�gu sliiskiego n. Te akty prawno-administracyjne uregulowaly 
na terenie obwodu wiele spraw. Zarziidzeniem Pe!nomocnika Rzitdu RP 
na Okr�g Administracyjny Dolnego Siiiska z dnia 1 XII 1945 r. rozszerzony 
zosta! zakres obowiiizk6w Urz�du Obwodowego i nadany nowy statut orga
nizacyjny "· Kolejna reorganizacja administracji zostala dokonana w maju 
1946 r. Uchwalii Rady Ministr6w z dnia 29 V 1946 r. nazwa: Obw6d XVII 
zosta!a zmieniona na powiat trzebnicki, a Pelnomocnik Rziidu Na Obw6d 
XVII zosta! Starostii Powiatowym Trzebnicy 73, Po tych decyzjach praca 
aparatu znacznie polepszy!a si� i okrzep!a. Jednakze zadania, kt6re mia!a 
do pokonania administracja, w dalszym ciqgu przerastaly jej mozliwosci. 
Musia!a ona szybko rozwiiizywac ciiigle narastajiice i pi�trziice si� pro
blemy, takie jak akcja przesiedlencza i ewakuacja Niemc6w, sprawy rol
nictwa, i to nie tylko jako bazy zywieniowej, ale jako zagadnienia jego 
struktury na tle wymog6w i potrzeb spoleczno-ekonomicznych regionu; 
odbudowanie i l'rzebudowanie przemyslu, tak by m6gl stac si� przydatny 
dla powiatu. 

Nielatwy do rozwiiizania by! problem aprowizacji i bezpieczenstwa, 
bez kt6rych nie moglo byc mowy o organizowaniu i normalnym funkcjo
nowaniu jakiejkolwiek instytucji, oraz problem stanu sanitarnego oraz 
oswiaty i kultury, bez kt6rych odbudowa i organizowanie zycia w powie
cie by!oby niemozliwe 1•. 

70 Tami.e. 
11 B a n a s i a k, op. cit., s. 24. 
72 Urzqd posiadal nast�pujqce referaty: ogOlnoadministrac;yjny, spoleczno�po

lityczny, wyznaniowy, administracyjnoprawny, wodny, karnoadministracyjny, 
wojskowy, aprowizacji i handlu, rolny i opieki spolecznej, przemyslowy, budi.eto
wo-gospodarczy, kultury i sztuki, odbudowy, pomiarowy, osiedlellczy, st.k:Od wo
jennych, sanitarny, weterynaryjny, drogowy (Powiatowy Zarzqd Drogowy), samo
rz&dowy (Powiatowy Zwic1zek Samorz&dowy); Pismo Urz�du WojewOdzkiego do 
starosty trzebnickiego dotyczc1ce zmian wprowadzonych w budowie administracji 
z 8 VI 1946 r. (tami.e, sygn. tymcz. 6). 

78 Tam±e. 
74 Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa trzebnickiego (AP Wroclaw UWW, 

Wydz. Osiedl. IX/76). 
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Opr6cz utrwalania w!adzy ludowej, zabezpieczenia srodk6w material

nych i wst�pnego zorganizowania terenu do obowiqzk6w wladz po!skich 

nale:i:alo przede wszystkim ksztaltowanie ustroju ludowo-demokratycznego. 

Dq:i:enie to objawialo si� w stopniowym demokratyzowaniu aparatu admi

nistracyjnego. 0 ile w 1945 r. pelna demokratyzacja byla niemo:i:liwa, 

o tyle w 1946 r. zacz�ly dojrzewac sprzyjajqce temu warunki. Nastqpilo to 

poprzez rozbudowanie samorzqdu terytorialnego i powo!anie rad narodo

wych jako przedstawiciela czynnika spolecznego, na kt6rym oparla si� 

praca samorzqdu. 

Niepowolywanie rad narodowych w pierwszym okresie wynikalo z fak

tu, :i:e spo!eczenstwo powiatu nie stanowilo jeszcze zwartej, jedno!itej 

grupy ludnosciowej, zdolnej do wylonienia swojej reprezentacji. Nie po

zwalaly na to r6wnie:i: warunki polityczne. Poczqtkowo surogatem rady 

narodowej byla Mi�dzypartyjna Komisja Porozumiewawcza 75, kt6ra pr6-

bowala wywrzec pewien wplyw na bieg najwa:i:niejszych wydarzen poli

tyczno-gospodarczych, administracyjnych i spolecznych, pomimo :i:e w sa

mej akcji zasiedlania powiatu wi�kszej roli nie odegra!a 76• Powstala ona 

21 IV 1945 r. i skladala si� z przedstawicieli istniejqcych na terenie po

wiatu partii politycznych PPR, PPS i SL 77• Zakres jej dzialania nie by! 

ustalony jakimis ramami organizacyjnymi. Jako czynnik spoleczno-poli

tyczny zajmowa!a si� poczqtkowo typowaniem kandydat6w na kierownicze 

stanowiska w urz�dach panstwowych, ustalala pewne pociqgni�cia natury 

organizacyjnej, ustalala plan obchod6w 1 Maja itp." W p6zniejszym 

okresie komisja np. na terenie Obornik ustalala czynsze od nieruchomosci, 

ceny za podwody i robocizn�, regulowala sprawy zasilk6w emerytalnych 

oraz dbala o stan sanitarny '9
• Za]q:i:kiem rad narodowych byl tak:i:e Ko

mitet Osiedlenczy, kt6rego sklad byl podobny do skladu Komisji Mi�dzy

partyjnej ••. 

Dopiero unormowanie sytuacji spoleczno-politycznej pozwoli!o wladzom 

polskim przystqpic do organizowania rad narodowych. W tym okresie 

w przewa:i:ajqcej mierze zakonczona zostala akcja osiedlencza i ewaku

acja Niemc6w, nastqpila stopniOW'i\ norma!izacja gospodarki, wsp6lnosc 

n, Sprawozdanie Pelnomocnika Rzt1du RP na Okre:g Admini-stracyjny Dolnego 
Sli:iska do Generalnego Pelnomocnika dla Ziem Odzyskanych, Ministra E. Ochaba 

za okres od 16 VI - 31 VII 1945 r. (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 32). 
7' Z 'korespondencji S. B&k-Dzieriyl1.skiego. 
11 D z i u b d z i e 1 a, op. cit., s. 24. 
'8 TamZe. 
79 Protok6l z posiedzenia Komisji Mie:dzypartyjnej z kwietnia 1946 r. (PAP 

Trzebnica, Zarzqd Miejski Oborniki, sygn. tymcz. 1). 
80 Z protokolu I Zjazdu Pelnomocnik6w obwodowych i ich zastE:pc6w z okre;gu 

Dolnego SI�ska (Teki Archiwalne, t. X, 1966, dok. 23). 
• 



Organizowanie wladzy w Trzebnickiem (1945-1947) 397 

interes6w osadnik6w zacz�ta zacierac r6:i:nice mi�dzygrupowe, a eo naj

wa:i:niejsze - zato:i:one zostaly mocne podwaliny pod dalszy rozw6j wla

dzy ludowej. Ok6lnikiem z dnia 8 IV 1946 r. Ministerstwo Ziem Odzyska

nych polecilo pelnomocnikom rz&du przyst&pic do powotania powiatowych, 

miejskich i gminnych rad narodowych na podstawie ustawy z dnia 1 IX 

1944 r. o organizacji i zakresie dzialania rad narodowych z uwzgl�dnie

niem zmian ogloszonych przez Prezydium KRN z dnia 14 I 1946 r.81 Pod 

koniec kwietnia 1946 r. w porozumieniu z miejscowymi organizacjami 

politycznymi i spolecznymi starosta przyst&pil do tworzenia rad w powie

cie trzebnickim "· Ostatecznie Powiatowa Rada Narodowa ukonstytuowala 

si� w maju 1946 r. Wzgl�dy po!ityczne sprawily, :i:e sklad rady nie wylonit 

si� drogq powszechnych wybor6w, lecz na zasadzie typowania radnych 

przez organizacje spoleczno-polityczne wedlug uprzednio ustalonego klu

cza •3
• W podobny spos6b powstaly rady miejskie w Obornikach i Trzeb

nicy. Pierwsze posiedzenia odbyty si� ju:i: w polowie Jipca, gdy zostaty 

wybrane prezydia. W toku dalszej dziatalnosci rady te przyst&pily do 

wykonywania konkretnych zadan. Ustalaty rozmiary odbudowy zniszczen 

wojennych, wysokosc podatk6w i czynsz6w od nieruchomosci, organizo

waty szkoly i sprawy kultury oraz powolywaly spoleczne komisje, jak 

mieszkaniowii, rewizyjn<1, sanitarn& itp.•• 

W dalszej kolejnosci powotywano gminne rady narodowe. W sierpniu 

w poszczeg6lnych gminach odbyty si� zebrania przedstawicieli partii poli

tycznych, sp6ldzielni parcelacyjnych i osadniczych, zwi<1zk6w zawodowych, 

pracownik6w komitet6w folwarcznych, na kt6rych wybrano komitety 

organizacyjne. Zadaniem ich byto czuwac nad prawidtowym typowaniem 

kandydat6w na radnych. Delegatami do rad mogly ·byc tylko te osoby, 

kt6re braty czynny udziat w walce zbrojnej z okupantem, h&di te:i: w akcji 

odbudowy panstwowosci polskiej, oraz ci, kt6rzy zdobyli sobie zaufanie 

spotecznosci poprzez dziatalnosc po!itycznii, spotecznq, kulturalna, i ukon

czyli 21 rok :i:ycia 85. Gromady wysylaly swoich delegat6w do Gminnej 

Rady, a te z kolei do Po',Viatowej Rady Narodowej. Przeci�tny sklad 

gminnych rad narodowych ksztattowat si� ad 16 do 36 cztonk6w "· Na 

terenie powiatu trzebnickiego jako jedna z pierwszych zacz�la funkcjono-

81 Artykul o powolaniu rad narodowych na terenie Ziem Odzyskanych (Pol� 

ska Zachodnia, R. II, 1946, nr 21, s. 3). 

st Pismo Pelnomocni'ka obwodowego zalecajqce wszczf:cie przygotowania do 

wybor6w na radnych PRN (PAP Trzebnica, Starostwo trzebnickie, sygn. tymcz. 6). 

83 Miejska Rada Narodowa (Slowo Polskie, R. I, 1946, nr 1). 
84 Protok6l z posiedzenia Miejskiej Rady w Obornikach z dnia 20 VII 1946 r. 

(PAP 'l'rzebnica, Zarzqd Mie}ski Oborniiki, sygn. tymcz. 30). 

8.s Instrukcja w sprawie tworzenia gminnych rad narodowych (TamZe, Akta 

Gminy Trzebnica, sygn. tymcz. 7). 

86 TamZe. 
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wac Gminna Rada Narodowa w Trzebnicy. Sltlad jej byl nast�pujqcy: ö 

przedstawicieli PPR, 6 prz.edstawicieli PPS, 6 SL. Na posiedzeniu 6 IX 

1946 r. wybrano prezydium, a nast�pnie przystqpiono do rozwiqzywania 

wazniejszych zagadnien. Do kompetencji rady naleialo: uchwalenie bu

dzetu gminy, podatk6w od grunt6w i nieruchomosci oraz powolywanie 

zgodnie z zarzqdzeniem MZO komisji oswiatowej, finansowo-budzetowej 

i sanitarnej. Ze wzgl�du na bardzo trudne warunki materialne osadnik6w 

rada powolala komisj� spolecznq w celu organizowania wsr6d chlop6w 

wzajemnej pomocy •7
• 

Jakkolwiek utworzenie rad narodowych bylo sukcesem wladzy ludowej 

ze wzgl�du na przerzucenie odpowiedzialnosci za calosc zycia spoleczno

-gospodarczego i politycznego na szeroki og61 spoleczenstwa powiatu trzeb

nickiego, to jednak w poczqtkowym okresie swojej pracy ze wzgl�du na 

brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry i braku scislych wskaz6wek 

prawno-administracyjnych nie zawsze spelnialy one swojq rol� ••. Powia

towa rada nie potrafi!a np. zupelnie zapanowac nad porzqdkiem w przed

si�biorstwach lokalnych oraz odpowiednio pokierowac ich pracq w celu 

odpowiedniego wykorzystania moiliwosci terenu, natomiast przywlaszczyla 

sobie nieprawnie kompetencje komisji kontroli cen w sektorze prywat

nym ••. W duzym stopniu stan taki wynikal z braku wyrobienia spolecz

nego i patriotycznego wsr6d radnych, kt6rych cz�sc nie dbajqc o sprawy 

powiatu opuscila jego teren. Doprowadzilo to do zdekompletowania rady. 

Wypadek taki zdarzyl si� w radzie miejskiej w Trzebnicy '°·

Konsekwencjq powolania rad narodowych byly zmiany w strukturze 

organizacyjnej starostwa, a przede wszystkim w organach samorzqdowych. 

Dotychczasowy referat samorzqdowy, dzialajqcy przy pelnomocniku rzqdu, 

przeksztakony zostal drogq wybor6w w Wydzial Powiatowy, upodobniajqc 

si� swoj'l budow'l i kompetencjami do organ6w samorz„dowych na terenie 

kraju. 

Powiatowy Zwiqzek Samorz&dowy formalnie powstal juz 15 VI 1945 r. 

i dzialal jako organ bezposrednio podlegly pelnomocnikowi obwodowe

mu "· Zalozeniem jego bylo inspirowanie wszystkich akcji miejscowej 

ludnosci w pracy spolecznej, kulturalnej itp. Jednakze w pierwszym okre

sie samorzqd trzebnicki ze wzgl�du na koniecznosc odg6rnego kierowania 

procesami spoleczno-gospodarczymi nie mial wlasciwie racji bytu ••. Z dru-

87 TamZe. 

'" Radzq przewodniczqcy PRN (Slowo Polskie, R. II, 1947, nr 177). 
811 TamZe. 
90 Trzebnica. Reorganizacja Rady Miejskiej (tamZe, nr 158). 
'1 Z korespondencji S. Bq'k�DzierZyfl.skiego. 
� Pismo okr�gowego Pelnomocnika RZctdu RP na Dolny Slq_,sk do TZP z dnia 

15 X 1945 r. (PA!P Trzebnica, Zarzqd Miejski Oborniki, sygn. tymcz. l). 
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giej strony trudnosci gospodarcze panstwa polskiego i wprowadzenie za
sady samowystarczalnosci obwodu zmusily pracownik6w samorz,idowych 
do szukania wlasnych dochod6w (z oplat rejestracyjnych, administracyj
nych, czynsz6w itp.). Nie bylo to latwe, poniewaz osadnicy z wielu wzgl�
d6w nie byli w stanie wywi,izac si� z jakichkolwiek swiadczen na rzecz 
samorz,idu. Tymczasowosc jego trwala jeszcze w marcu 1946 r. Wedlug 
przeprowadzonej inspekcji referat samorz,idowy byl niezupelnie zorgani
zowany, a jego dzialalnosc prowizoryczna. Brak bylo pelnej liczby pracow
nik6w, nie uregulowany byl system wymierzania oplat i podatk6w dla 
gmin, w,itpliwy byl spos6b gospodarowania funduszami ze wzgl�du na 
brak ksiqg rozliczeniowych "· Og6lny chaos, jaki towarzyszyl dzialalnosci 
samor2.qdu, i mala ilosc wplyw6w kasowych zmusily wladze powiatowe 
do pokrywania deficytu budzetowego w celu usprawnienia gospodarki sa
morz,idowej ••. 

Rola samorz,idu zmienila si� dopiero po dokonaniu wybor6w do rad 
narodowych, kiedy to Powiatowy Zwi,izek Samorz,idowy przeksztalcil sii: 
w Wydzial Powiatowy jako organ wykonawczy Powiatowej Rady Naro
dowej. Od tego momentu praca i funkcje samorz,idu zacz�ly ulegac stop
niowej normalizacji. Zwi�kszyly si� jego kompetencje, rozbudowany zo
sta! aparat samorz,idowy, a eo najwazniejsze, stworzone zostaly podstawy 
jego samowystarczalnosci. W jego sklad wchodzily referaty ": og6lno-sa
morz,idowy, finansowo-budzetowy, administracyjno-samorz,idowy, bezpo
sredniego nadzoru nad gminami, podatkowy, kasowo-rachunkowy. 

Tak rozbudowany aparat, zgodnie z zarz,idzeniem MZO z lutego 1946 r., 
stal si� dopiero wtedy wlasciwym gospodarzem terenu, a przej�cie agend 
od Okr�gowego Urz�du Likwidacyjnego i oddanie ich podleg!ym Wydzia
lowi samorz,idom miejskim i wiejskim jako prawowitym dysponentom 
dalo mu samodzielnosc finansow,i ". 

Przej�cie i uruchomienie takich przedsi�biorstw, jak cegielnie, tartaki, 
m!yny, szpitale, gazownie itp. stwarzalo podstawi: stopniowego uniezalez
nienia si� od dotacji panstwowych "· Swiadomosc wsp6lodpowiedzialnosci 
za mienie panstwowe wzbudzilo wsr6d pracownik6w samorz,idowych za
interesowanie odbudow,i i zagospodarowaniem powiatu "· 

83 Sprawozdanie wojew6d.zikiego referatu rachunkowego z inspekcji Wydz. 
Samorz. w Trzebnicy z dnia 13 III 1946 r. (tamZe, Wydz. Samorz., sygn. tymcz. 13). 

114 Tamie. 
11:. Tamie, Starostwo trzebnickie, Ref. Og6ln.-Organiz., sygn. tymcz. 6. 
" Pismo pelnomocnika obwodowego do Pelnomocnika Rz�du RP na OkrE:g 

Administracyjny Dolnego SlilSka (tamZe, Starostwo trzebnickie, syitn. tymcz. 
S I 2a). 

87 Pismo burmistrza Oborniki 81. do Wydz. Powiatowego (tamZe, Starostwo 
trz.ebnickie, sygn. tymcz. 2). 

98 Tamie. 
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R6wnoczesnie z reorganizacji, w pionie administracji og6lnej ustalone 

zostaly rozporzi,dzeniem starosty powiatowego z dnia 6 X 1946 r. zakres 

i kompetencje dzialaji,cych na terenie powiatu urz<id6w niezespolonych, 

eo dalo poczi,tek porzi,dnej wsp61pracy organ6w panstwowych na wszyst

kich szczeblach. 

Znacznie polepszylo si'i bezpieczenstwo ludnosci przez powi<ikszenie 

i udoskonalenie aparatu Powiatowej Komendy MO i Powiatowego Bez

pieczenstwa Poli tycznego. Rozbudowana zostala siec plac6wek powiato

wych, takich jak Obwodowy Urzi,d Telekomunikacyjny, Obwodowy In

spektorat Szkolny, Powiatowe Nadlesnictwo Las6w Panstwowych, Urzi,d 

Ziemski. Ulozone zostaly odpowiednie zadania dla Przedsi�biorstwa Trak

tor6w i Maszyn Rolniczych, Urz<idU Skarbowego, Powiatowego Urz�du 

Informacji i Propagandy oraz PUR ". 

DIE ANF)(NGE DER VOLKSMACHT IM KREIS TRZEBNICA IN DEN JAHREN 

1945-19n 

Die Umgebung von Trzebnica gehörte zu den durch. die Sowjetarmee am 
frühsten befreiten Gebieten in Niederschlesien (Januar 1945). Da die Kämpfe in 

Wroclaw noch andauerten, wurde Trzebnica zur ersten Hauptstadt Niederschlesiens 

bestimmt (bis Anfang Juni 1945). Bis April 1945 lag die Verwaltung auf diesem 

Gebiet in den Händen der sowjetischen Kriegskommandantur. Der polnische 
Verwaltungsapparat wurde aus den nach Trzebnica angekommenen Operationsgrup
pen gebiltet (Angestellte der Verwaltung, Industrie, Eisenbahn, Post, des Re
partiierungsamtes, der Polnischen Arbeiterpartei (PPR) usw.). In erster Reihenfolge 
wurde die Verwaltung des Bezirksamtes (Urzc1d Obwodowy) organisiert, dann 
die Stadtverwaltungen in Trzebnica und Oborniki Slc1skie sowie Gemeindeverwal
tungen. Im Verlauf des Jahres und in den ersten Monaten 1946 verlief die 
Tätigkeit dieser Organe noch sehr spontan und chaotisch. Es fehlten feste Rechts
normen, die Kompetenzbereiche der entstehenden Behörden waren nicht abgegrenzt, 
die Besiedlung nicht koordiniert usw. Diese Mängel wurden jedoch mit der Zeit 
beseitigt. Im Juni 1945, nach der Verlegung der Woiwodschaftsverwaltung nach 
Legnica, wurde das Bezirksamt selbständiger. Nach der Potsdamer Konferenz 
wurde eine Reihe von Massnahmen getroffen, die sich auf die Funktionierung des 
Verwaltungsapparates und das Ansehen der Volksmacht günstig auswirkten. In 
den Jahren 1946-1947 verbesserten die Ver,waltungsorgane ihre Tätigkeit, eine 
Modifizierung erlebte die territoriale Einteilung des Kreises. Die Bildung von 
Nationalräten und der Sieg bei der Volksabstimmung trugen zum Anstieg der 
Bedeutung und des Einflusses gesellschaftlicher K'l'äfte auf die Gestaltung neuer 
politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse erheblich bei. 

" Pismo starosty trzebnickiego z dnia 6 X 1946 r. o zakresie dzialania k:o
m6rek samorzqdowych (tami.e, sygn. tymcz. S I 9). 




