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OSADNICTWO W POWIECIE STRZELINSKIM W LATACH 1945-1947 

W powiecie strzelinskim ludnosc polska skladala si� z czterech zasad

niczych grup: repatriant6w z bylych ziem wschodnich, reemigrant6w 

z r6:i:nych kraj6w europejskich, przesiedlenc6w z Polski centralnej oraz 

autochton6w. Opr6cz ludnosci polskiej mieszkaly tu nieliczne grupy mniej

szosci narodowej: czeskiej i niemieckiej. Pod koniec 1947 r. powiat liczyl 

34 848 mieszkanc6w, z czego 55,14•/o stanowili repatrianci, 38,51°/o prze

siedlency, 2,590/o autochtoni, 3,15"/o Czesi i 0,610/o Niemcy. 

Ka:i:da z wymienionych grup wykazywala swoiste, sobie tylko wlasciwe 

cechy. Ludzie reprezentuj&cy poszczeg6lne regionalne grupy r6:i:nili si� 

zwyczajami, kultur&, swiadomosci& spoleczn&, tradycj& historyczn&, a cz�

stokroc i ffiOWq. 

Naczelnik Powiatowego Oddzialu PUR-u w Strzelinie tak charakteryzo- � 

wal ludnosc powiatu: ,,Poniewa:i: przybywa na teren powiatu ludnosc 

z r6:i:nych stron Polski: ze wschodu - p6lnocnego i poludniowego, ze 

srodkowej Polski, z zachodu - z Saksonii i Turyngii, st&d te:i: r6:i:ni& ich 

zwyczaje, obyczaje, piesni i akcenty mowy. Z zachodu ludnosc, kt6ra prze

bywala caly czas wsr6d Niemc6w, przyzwyczajona m6wic po niemiecku, 

trudniej wyslawia si� po polsku. Ludnosc ze wschodu przyzwyczaila si� 

do mowy rusinskiej. St&d wynika pewien rozdzwi�k mi�dzy nimi, pewna 

izolacja na grupy. Nale:i:y dolo:i:yc wszelkich staran przez prac� kulturalno

-oswiatow11, swietlice, biblioteki, pogadanki, szkolnictwo, przedstawienia, 

by te grupy zespolic ze sob11, stworzyc jedn6lit11, zgodn11, wsp6lpracuj11c11 

ze sob11 grup�" •. Roznice mi�dzy osadnikami nie sprzyjaly harmonijnemu 

wsp6!:i:yciu. Trzeba bylo nie tylko usilnej i swiadomej pracy, ale i wplywu 

szeregu lat, aby t� now11 spolecznosc, skladaj11c11 si� z r6:i:norodnych grup, 

zamienic w zwartq i przywi11zan11 do nowej ziemi grup�. Tymczasem 

w latach powojennych ludziom tym przyszlo pracowac w nieslychanie 
ci�:i:kich warunkach. Dro:i:yzna, brak artykul6w pierwszej potrzeby, nie-

1 Archiwum Pati.stwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego (dalej: AP 

Wroclaw), PUR, 55, Oddzial PowiatOWy PUR w Strzelinie do Odd:z.ialu Wojew6dz

ikiego PUR we Wroclawiu
1 

25 X 1946, 
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dostateczny stan bezpieczenstwa, nieustabilizowana sytuacja polityczna 
utrudnialy powstawanie jednolitego, skonsolidowanego spoleczenstwa. 

Jeden z pionier6w, mieszkaniec wsi Malosz6w, tak relacjonuje sytuacj,:, 
jaka wytworzyla si,: w pierwszym okresie pobytu osadnik6w w powiecie: 
,,Przyjechalem do powiatu strzelinskiego Jako jeden z pierwszych osadni
k6w. Rodzin polskich zamieszkiwalo tu w lipcu 1945 jeszcze niewiele. Zy
cie w powiecie nie bylo !atwe. Nie sprzyjaly pracy liczne napady rabun
kowe i morderstwa dokonywane przez dywersant6w i inne elementy prze
st,:pcze. Jako soltys musialem cz,:sto wyst,:powac przeciw szabrownikom, 
kt6rzy rozkradali mienie i wywozili do innych dzielnic Polski. Obok po
rzfjdnych ludzi, kt6rzy przybyli ze szczerymi zamiarami osiedlenia si,:, 
przyw,:drowali r6znego rodzaju oszusci, zlodzieje i bandyci. Brak zyw
nosci, op6znienie akcji wysiedlania Niemc6w, niepewnosc sytuacji, wszyst
ko to utrudnia!o ustabilizowanie si,: ludnosci polskiej na tych terenach. 
Byly nawet wypadki, ze bardziej tch6rzliwi ludzie porzucali gospodarstwa 
i z powrotem wyjezdzali do Polski centralnej" 2

• 

Na tym nie konczyly si,: jeszcze wszystkie trudnosci i komplikacje 
w poczqtkowym okresie zasiedlania i zagospodarowywania powiatu strze
linskiego. Nalezy pami,:tac, ze byl to okres walki o w!adz,: mi,:dzy silami 
post,:pu i ugrupowaniami reakcji, okres .rewolucji, spolecznej i politycznej 
oraz ostrej walki klasowej. ,,Zasiedlenie i zagospodarowywanie Dolnego 
S]qska bylo nie tylko prostq akcjq organizacyjnq i ekonomiczm1, lecz walkq 
o utrwalenie atakowanej z wielu stron wladzy ludowej, o zapewnienie 
ladu, spokoju i bezpieczenstwa" '· 

Sposr6d wszystkich grup ludnosci powiatu autochtoni stanowili zde
cydowanq mniejszosc (906 os6b). Ludnosc ta, poddawana w ciqgu wiek6w 
zabiegom germanizacyjnym, zachowala kosztem najwi,:kszych ofiar i wy
rzeczen poczucie obcosci wobec niemieckich przesladowc6w. Pionier po
wiatu strzelinskiego wspomina: ,,Juz na drugi dzien po moim przybyciu 
na widok polskich sztandar6w, kt6re powiewajq na naszym domu, przyszla 
do mnie kobieta nazwiskiem Zelazna i zapytala: »Pan z Polski? B,:dzie tu 
Polska ?« Gdy odpowiedzialem, ze tu jest Polska, zacz,:la plakac z radosci. 
Od tego czasu przychodzi do mnie prawie codziennie, przynosi zywnosc 
i opowiada, jak zn,:cano si,: tu nad Polakami. Za uczenie dzieci j,:zyka 
polskiego szlo si,: do obozu koncentracyjnego" • 

' 

! Relacja ustna Franciszka Deski. 
3 By inni mogti ZyC spokojnie. Z dziej6w walk o utrwalenie wladzy Iudowej 

na Dotnym Slqsku, pod red. M. Orzechowskiego, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 
1967, s. 2�24. 

" B. K r  61 i k o w s k i, W Wiqzowie (Trudne dni. Dolny Sl�s kl945 we wspo
mnieniach pionier6w, t. III, Wroclaw 1962, s. 279). 
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Z drugiej strony ludnosc rodzima przyswoila sobie pewne elementy 

kultury, zwlaszcza materialnej, oraz stylu zycia niemieckich wsp6lmiesz

karic6w. Ponadto slaba znajomosc j�zyka polskiego, powi&zania rodzinne 

i s11siedzkie z Niemcami wzbudzaly do niej niech�c przybysz6w. Utozsa

miali oni powyzsze cechy z autentyczn& niemczyzn&, wykluczaj&c r6wno

czesnie mozliwosc polskiego pochodzenia autochton6w, kt6rzy - ich zda

niem - winni byc wysiedleni do Niemiec. W konsekwencji motywacje te 

zadecydowaly, ze proces integracji spoleczno-kulturalnej autochton6w 

z grupami naplywowymi post�powal stosunkowo powoli 5. 

Najd!uzej zachowali autochtoni daleko posuni�ty izolacjonizm grupowy 

i niech�c wobec innych Polak6w. Byla to ucieczka przed zlem i klopota

mi, jakie zdarzaly si� bezposrednio po wojnie. Wladze polskie w powiecie 

staraly si� naprawic krzywdy wyrz&dzone czasem ludnosci miejscowej 

i cenily i'l wysoko. Wykazywala ona bowiem szacunek i zaufanie do pol

skiej administracji. ,,Jesli chodzi o stosunek autochton6w do wladz, to jest 

jak najbardziej poprawny. Kazdy z autochton6w zarz&dzenia wladz wyko

nuje o wiele ofiarniej i ch�tniej anizeli ludnosc naplywowa, szczeg6lnie 

z teren6w wschodnich. Stosunek wladz do autochton6w jest dobry, we 

wszystkich bol&czkach zwracaj& si� do starosty, bo wiedz&, ze kazda ich 

sprawa zostanie zalatwiona sprawiedliwie'1 a. 

Repatrianci stanowili podstawow& mas� przybysz6w. Tworzyli oni 

grup� wyraznie wyodr�bniajqcq si� od reszty ludnosci. R6znili si� kultur&, 

zwyczajami i pogl11dami spoleczno-politycznymi. Mimo ze repatriacja no

sila charakter dobrowolny, cz�sc repatriant61.V uwazala, ze stala im si� 

krzywda. Uczucie t�sknoty dominowalo u nich dluzszy czas. Ludnosc ze 

wschodu zazdroscila przesiedlericom, zwanym przez nich takze „centrala

kami", lepszych, wedlug niej, cz�sto lepiej wyposazonych gospodarstw 

oraz mozliwosci ewentualnego powrotu do rodzinnych stron. 

Z uwagi na to, ze repatrianci zyli dot11d na ziemiach wschodnich w sro

dowiskach innych grup narodowosciowych (Ukrairic6w i Bialorusin6w), 

wyksztalci!o si� u nich poczucie polskiej odr�bnosci kulturalnej i narodo

wej, posuni�te cz�sto do granic nacjonalizmu. Pol&czeni siln& wi�zi& we

wn�trzn&, okazywali swoj& ,,wyzszosc" zwlaszcza ludnosci autochtonicznej, 

osiedlali si� we wsp6lnych grupach, do kt6rych niech�tnie dopuszczali 

ludzi z innych rejon6w kraju. Tendencje do spolecznego izolacjonizmu 

wsr6d grup przyczynialy si� do rozdiwi�ku pomi�dzy nimi i utrudnialy 

organizowanie kontakt6w. ,,Wzajemny stosunek osadnik6w do siebie jest 

zly, bo np. osadnicy z teren6w wschodnich staraj& si� osiedlic wies wy-

a S. No w a k o w s k i, Adaptacja ludnoSci na Slqsku Opolskim, Poznatl. 1947, 

s. 33. 
8 AP Wroclaw, UWW/VI, 161, 163, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powia

towego w Strzelinie za wrzesietl. i paZdziernik 1946 r. 
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li,cznie przez swoich, w wypadku gdy w danej gromadzie znajdzie si" 2 
lub 3 rodziny osadnik6w z Polski centralnej, to osadnicy z teren6w 
wschodnich staraji, si" zwykle przesiedlic ich do innej gromady, gdzie 
jest wi"kszosc osadnik6w z centralnej Polski, a w wypadkach takich, gdzie 
na jednym gospodarstwie zamieszka osadnik z centralnej Polski i osadnik 
z teren6w wschodnich, to tarn przewaznie nie ma zgody i cz"sto dochodzi 
do b6jek" 1, 

Odmiennosc kulturalna repatriant6w przejawiala si" g!6wnie w stoso
waniu przez nich innych metod gospodarowania. R6wniez odziez, sprz"ty, 
wyposazenie wni,trz mieszkalnych r6znily sii, dosc znacznie od uzywanych 
przez innych mieszkanc6w ziem zachodnich 8• 

W pierwszym okresie pobytu w powiecie repatrianci nie wykazywali 
wielkiego zapa!u do pracy. ,,Najwii,cej klopotu sprawiaji, osadnicy uzyt
kuji,cy wsp6lnie wi"ksze gospodarstwa, zwlaszcza na takich gospodar
stwach, gdzie si, repatrianci zza Bugu i przesiedlen.cy. Ci pierwsi odzna
czaji, si" upartoscii,· oraz lenistwem do pracy, przesiedlency zas odznaczaji, 
sii, wii,kszi, chi,cii, do pracy oraz znajomoscii, maszyn rolniczych" 9

• Ludzie 
ci dosyc opornie przystosowywali sii, do nowych warunk6w bytowania, 
wladze jednakze staraly sii, zapobiegac ich klopotom i trudnosciom. ,,Jest 
to element trudny do urobienia, lecz przy kazdej nadarzaji,cej sii, okazji 
starajmy sii, okazac mu pomoc, przez eo zyskamy u nich zrozumienie 
i zaufanie" 10. 

Drugi, pod wzgli,dem wielkosci grupi, stanowili przesiedlency z central
nych wojew6dztw: !6dzkiego, kieleckiego, Jubelskiego i krakowskiego, 
a wii,c z teren6w dosc gi,sto zaludnionych i zniszczonych przez wojni,. 
Osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych otworzylo dla nich szans" zaspo
kojenia glodu ziemi. Obj"cie samodzielnego i duzego gospodarstwa na 
zachodzie bylo dla tych osadnik6w, rekrutuji,cych sii, przewaznie z bie
doty, duzym awansem, kt6ry wyzwolil w nich ogromni, energii, do pracy 
i poczucie zadowolenia z istnieji,cej sytuacji. Sprzyjalo to stabilizacji 
i „wrastaniu" w nowi, spo!ecznosc. Ludnosc ta potrafila szybciej dostoso
wac sii, do nowych warunk6w, szybciej umia!a znalezc wsp6lny ji,zyk 
z og6lem osiadlej ludnosci w powiecie. Na szczeg6lni, uwagi, zas!uguje 
bogata, tradycyjna kultura regionalna osadnik6w z „Centrali", gdyz 
tak ich w powiecie nazywano. Przyniesione przez nich tradycje przeja-

7 AP Wroclaw, UWW/IX, 70, Sprawozdanie sytuacyjne Pelnomocnika Rzctdu 

RP na Obw6d XIII w Strzelinie za kwiecieil 1946 r. 
8 Relacja ustna Jakuba Kirkowicza. 
9 AP Wrodaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powia

towego z.a kwieciell 1947 r. 
10 Archiwum KW PZPR we Wroclawiu (dalej AKW Wroclaw), KP PPR 20/11/1, 

ProtokOl posiedzenia KP PPR w Strzelinie z 16 XI 1946 r. 
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wialy si<, w zyciu spoleczno-umyslowym, w zwyczajach i obrz<,dach, zwiq

zanych przewaznie z wierzeniami religijnymi bqdz z przesqdami ludo

wymi. ,,Piel<,gnowano" je najcz<,sciej z okazji swiqt koscielnych albo 

ludowych. Ludzie z „Centrali" wyr6zniali si<, tez ubiorem, r6znorodnosciq 

gwar i sposobem sporzqdzania potraw "· 

Znaczne trudnosci w przystosowaniu si<, do warunk6w bytowania na 

ziemiach zachodnich napotkali reemigranci. Na terenie powiatu najliczniej 

by!a reprezentowana grupa Polak6w z Turyngii i Saksonii. Ludzie ci 

w czasie d!ugiego pobytu na obczyznie przyswoili sobie swoiste zasady 

patriotyzmu, swoisty spos6b bycia, kultur<,, zwyczaje i obyczaje. Z powodu 

s!abej znajomosci j<,zyka polskiego reemigrant6w nazywano „Niemcami". 

Powszechnie uchodzili za przodujqcych i wzorowych gospodarzy. Byli 

pracowici i zdyscyplinowani "· 

Wzajemne wsp6lzycie scharakteryzowanych wyzej grup nie ultlada!o 

si<, poczqtkowo zbyt harmonijnie. Zderzenie si<, r6znych kultur i wzor6w 

spo!ecznych powodowa!o najrozmaitsze konflikty, nierzadko przybierajqce 

postac ostrych antagonizm6w. · Podstawowy problem stanowily konflikty 

maji!tkowe. Osadnicy niech<,tnie opuszczali gospodarstwa nalezqce do au

tochton6w, eo musieli czynic w wypadku przeprowadzenia przez w!adze 

weryfikacji, poczqtkowo bowiem zdarzaly si<, wypadki osiedlania repa

triant6w i przesiedlenc6w na gospodarstwach znajdujqcych si<, w posia

daniu ludnosci rodzimej. Nie wi<,c dziwnego, ze ludnosc t<, cechowa! r6w

niez izolacjonizm grupowy. ,,Ludnosc naplywowa z teren6w wschodnich 

ustosunkowa!a si<, do autochton6w wrogo, nazywa ich Niemcami. By!y 

wypadki, :i:e po przyznaniu obywatelstwa polskiego tym osobom, kt6re 

mia!y pochodzenie polskie, osadnik polski nie chcia! opuscic gospodarstwa, 

kt6re stanowilo w!asnosc autochtona. Trzeba by!o uciekac si<, do inter

wencji organ6w MO. Podobne wypadki mialy miejsce w majqtkach pan

stwowych, gdzie dany administrator traktowa! tych wszystkich, kt6rzy 

otrzymali polskie obywatelstwo, w dalszym ciqgu jako Niemc6w, to znaczy 

ze placi! stawki wynagrodzenia takie, jakie otrzymujq Niemcy" "· 

Antagonizm mi<,dzy autochtonami i ludnosciq nap!ywowq mial podloze 

nie ty!ko materialne. Wypadki rozluznienia norm moralnych, cz<,stych 

zmian miejsca zamieszkania rodzi!y u autochton6w przekonanie, ze osad

nicy nie przyszli tutaj w intencjach pozostania i zagospodarowania tere

n6w, lecz dla doraznego zysku lub wr<,cz szabru. Stopniowo jednak wsp6!

zycie mi<,dzy autochtonami a ludnosciq naplywow„ zacz<,lo ulegac po-

11 Relacja ustna Jakuba Kirkowicza. 
I!! AP Wroclaw, PUR, 40, Sprawozdanie z dzialalnoSci Oddzialu Wojew6dzkiego 

PUR we Wroclawiu za sierpiefl 1946 r. 

13 AP Wroclaw, UWW/VI, 161, s. 103, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Po

wiatowego w Strzelinie za wrzesieI1 1946 r. 
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prawie. S0lidm1 pracq, umiej�tnosci'l gospodarowania, zamilowaniem do 

porzqdku i czystosci autochtoni potrafili wyrobic sobie autorytet i posza

nowanie. ,,Wsp6lzycie ludnosci naplywowej z autochtonami uklada si� 

lepiej jak na poczqtku. W duzym stopniu do poprawy tych stosunk6w 

przyczynili si� Polacy przybyli z Saksonii i Turyngii. Tak autochtoni, 

jak i ci Polacy z Saksonii gospodarstwa rolne umiejq uprawiac bardzo 

dobrze, wi�c ludnosc naplywowa wzoruje si� na nich, przez eo nast�puje 

wsp6lzycie mi�dzy nimi" 1•. 

Umiej�tnosc solidnego prowadzenia gospodarki rolnej, wysoka kultura 

obyczajowa i ekonomiczna, dobra znajomosc narz�dzi rolniczych ulatwialy 

nawiqzywanie kontaktu ludnosci tubylczej z reemigrantami, kt6rych ch�t

nie widziano jako partner6w w pracy czy zyciu spolecznym "· 

· Do konflikt6w dochodzilo takze mi�dzy przybyszami a Czechami. Do 

1945 r. Czesi prowadzili swoje gospodarstwa samodzielnie. N ast�pnie 

w ramach akcji osiedlenczej dosiedlono na ich gospodarstwa osadnik6w 

polskich i na tym tle wynikaly cz�sto nieporozumienia i antagonizmy. 

Czesi walczyli o sw6j stan posiadania, odwolujqc si� do wladz zwierzch

nich. Cz�stq przyczym\ konflikt6w byl sp6r o inwentarz zywy i martwy 

oraz podzial plon6w. Sytuacj� ludnosci czeskiej normowalo porozumienie 

zawarte mi�dzy Czeskq Misjq Repatriacyjn11 a Starostwem "· W dniu 

24 VIII 1946 r. starosta wydal zarzqdzenie, aby Czech6w traktowac jako 

obywateli panstwa sprzymierzonego "· Podkreslil tez, ze maj11 oni takie 

same prawa i obowi11zki, jak ludnosc polska. Weryfikacja i zwrot gospo

darstw uprzednio zaj�tych przez osadnik6w polskich ustabilizowaly 

wprawdzie sytuacj� Czech6w, przyczynily si� jednak r6wnoczesnie do 

rozgoryczenia wsr6d Polak6w. Akcja wysiedlencza obj�la w zwi11zku z tym 

192 rodziny polskie, gdyz chlonnosc osadnicza w powiecie byla wyczer

pana. Dla okolo 33 osadnik6w wiejskich zabraklo w og6le wolnych gos

podarstw 18. 

Zderzenie si� r6znorodnych kultur lokalnych nie ulatwialo wsp61zycia 

mi�dzygrupowego, stanowilo raczej podstaw� wzajemnego poczucia nie

ch�ci i obcosci. Gdy uwzgl�dnimy jeszcze odr�bnosc przeszlosci historycz

nej, kt6ra odmiennie ksztaltowala ich swiadomosc spoleczno-polityczn11, 

zrozumiemy zlozonosc zjawiska, kt6re okreslamy mianem tworzenia si� 

14 AP Wroclaw, UWW/VI, 163, s. 58, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Po

wiatowego za grudziet'l 1946 r. 
t6 Relacja ustna Jana Stadniczenki. 
t& AP Wroclaw, UWW/VI, 166, s. 88, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Po

wiatowego w Strzelinie za sier,pieil 1946 r. 
17 AP Wroclaw, UWW/VI, 262, Starostwo Powiatowe do burmistrz6w miast 

i w6jt6w gmin w powiecie. 
18 AP Wroclaw, PUR, 67, Protok6l odprawy naczelniik6w oddzial6w powiato

wych PUR we Wroclawiu 14 VIII 1948 r. 
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nowego spoleczenstwa. Przystosowanie si� osadnik6w do nowych warun
k6w zycia utrudnialo wiele czynnik6w: t�sknota za rodzinnymi stronami, 
trudnoSci materialne, poczucie obcoSci wobec Srodowiska, niepewnoSC sy
tuacji politycznej,'izolacjonizm grupowy, odmienne pogl,idy spoleczno-po
lityczne. 

Czynnikiem przyspieszaj,icym adaptacj� osadnik6w oraz zaciesnianie 
wzajemnych stosunk6w mi�dzy nimi byla og6lna stabilizacja sytuacji poli
tycznej, umocnienie nowego ustroju spolecznego, zwyci�stwo Bloku Stron
nictw Demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, kon
sekwentnie prowadzona odbudowa kraju, rozbudowa osrodk6w kultural
nych oraz uregulowanie stosunk6w wlasnosciowych. Duz,i rol� w procesie 
scalania r6znych grup ludnosci odegrala polityka panstwa, kt6rej gl6w
nym celem bylo zespolenie Ziem Odzyskanych z Macierz'l 19• Realizacj'l 
tych zagadnien w powiecie zaj�ly si� wladze administracyjne. W 1945 r. 
Pelnomocnik przyst,ipil do zorganizowania bezposredniego kontaktu z lud
nosciq polsk,i. Obwieszczeniem z 1 XI 1945 r. oglosil organizowanie tzw. 
rok6w, w kt6rych mieli brac udzial: pelnomocnik obwodu, przedstawiciel 
Panstwowego Urz�du Bezpieczenstwa, komendant Milicji Obywatelskiej, 
inspektor Samorz'!du Gminnego, inspektor osadnictwa, kierownik propa
gandy i informacji oraz w6jtowie i soltysi. Podczas spotkan w poszczeg61-
nych gminach pelnomocnik apelowal do ludnosci, aby energicznie zabrala 
si� do pracy, szczeg6lnie w okresie pilnych prac polowych (akcja siewna, 
zniwna), werbowal ochotnik6w do pracy w MO i Strazy Pozarnej. Ponadto 
na spotkaniach omawiano zaopatrzenie ludnosci w artykuly zywnosciowe, 
uzupelnianie brak6w w inwentarzu zywym, zaopatrywanie osadnik6w 
w nasiona siewne i kwesti� udzielania zapom6g najbiedniejszym osadni
kom. Problematyka poruszanych zagadnien byla bardzo szeroka. Byly to 
spotkania n4,zmiernie pozyteczne, wyrabiaj'lce wladzom administracyjnym 
szacunek u osadnik6w oraz wzajemne do siebie zaufanie 20. 

Wladze powiatowe uwzgl�dnily r6wniez w swoim programie spraw� 
opieki zdrowotnej dla osiedlajqcej si� ludnosci. Przybyly do Strzelina 
dr Jan Turzanski obejmuj,ic stanowisko lekarza powiatowego zajql si� 
z cal& energi'l organizacj,i plac6wek leczniczych, a zwlaszcza Szpitala Po
wiatowego. Uzupelnil sprz�t medyczny, sprowadzil z Wroclawia niezb�dne 
leki, uruchomil prymitywn,i sal� operacyjn,i "· 

111 W. Ma r k  i e w i c z, Zasiedlenie i zagospodarowywanie ziem �chodnich 

(Z dziej6w Polski Ludowej. Zbi6r artykul6w pod red. W. G6ry i J. Golr;:biowskiego, 
Warszawa 1966, s. 199-200). 

10 Powiatowe Archiwum Par'lstwowe we Wroclawiu (dalej: PAP Wroclaw), 

SP, 6. Obwieszczenie ,pelnomocnika RZE\du RP na Obw6d XIII w Strzelinie 

z 1 XI 1945 r. 
21 H. Ja k u b i a k, T. M a z an e k, 10 lat zie-mi strzeli1iskiej, Strzelin 1955, 

s. 51-93. 
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Do unormowania i stabilizacji :i:ycia ludnosci przyczyni!a si� regulacja 

spraw wlasnosciowych. Op6znianie si� procesu nadania akt6w wlasnosci 

wywolywalo poczqtkowo wsr6d osadnik6w obawy i Wqtpliwosci, stwarzalo 

poczucie tymczasowosci, postaw� wyczekiwania, eo w konsekwencji odbi

jalo si� negatywnie na sytuacji gospodarczej. Dlatego wladze panstwowe 

postanowi!y jak najszybciej zalatwic ten problem. Liczono si� bowiem 

z tym, :i:e wydanie praw wlasnosci wzmocni wsr6d osadnik6w zaufanie do 

panstwa i silniej zwiq:i:e ich z u:i:ytkowanymi obiektami. 0 wadze tego 

zagadnienia swiadczy fakt, :i:e minister Ziem Odzyskanych w zarzqdzeniu 

z 30 I 1947 r. wyznaczyl dzien 9 marca tegoz roku jako dat� nadania 

w ka:i:dym powiecie pierwszych akt6w wlasnosci "· 

W Strzelinie wr�czanie osadnikom pierwszych akt6w nadania odbylo 

si� bardzo uroczyscie, z udzialem licznie zaproszonych przedstawicieli 

wladz panstwowych, organizacji spolecznych i politycznych oraz spole

czenstwa powiatu. Akty wlasnosci wr�czyl 97 osadnikom wicewojewoda 

Barchacz, :i:yczqc im pomyslnej i owocnej pracy. Otrzymanie praw wlasno

sciowych wywolalo wsr6d osadnik6w powiatu ogromne zadowolenie i du

m�, skonczyl si� bowiem okres tymczasowosci w osadnictwie rolnym, 

a osadnicy, kt6rzy dotychczas byli tylko uzytkownikami swych gospo

darstw, stali si� pelnoprawnymi ich posiadaczami 23. 0 znaczeniu akcji 

uwlaszczeniowej dla stabilizacji zycia w powiecie m6wi jeden z osadni

k6w: ,,Otrzymanie aktu wlasnosci stalo si� decydujqcym bodzcem do in

tensywniejszej pracy nad zagospodarowaniem przyznanych na wlasnosc 

gospodarstw. Osadnicy zaczynajq zwi�kszac areal uprawianej ziemi, wyko

rzystywujqc i'l odtqd niemal w calosci, uzyiniajqc nawozami sztucznymi. 

Wi�kszej wartosci nabierajq maszyny, kt6rych zaczyna si� uzywac zamiast 

prymitywnych narz�dzi rolniczych. Rosnq wydatki na zakup inwentarza. 

Niekt6rzy osadnicy w trosce o estetyk� zabudowan decyduj'l si� na nie

wielkie inwestycje - malujq domy, izby mieszkalne, naprawiaj'l dachy 

i remontujq ploty. Zaczyna zanikac nastr6j powrotu w rodzinne strony" ••. 

Rozpocz�cie akcji uwlaszczeniowej w 1947 r. bylo rezultatem organi

zacyjnego okrzepni�cia wladz administracyjnych, zlikwidowania :iywiolo

wosci w ruchu osadniczym, przeprowadzenia akcji weryfikacyjnej ludnosci 

rodzimej oraz uporz<1dkowania dotychczasowego stanu osadnictwa rol

nego 25• 

Powa:inq rol� w procesie scalania r6:inych grup ludnosci odegraly partie 

t2 9 marca 1947 r. (Osadnik na Ziemiach Odzyskanych, 25 II 1947, s. 8). 

n AP Wroclaw, UWW/IX, 542, Starostwo Powiatowe do UrzE:du Wojew6dzkiego, 

Wydzialu Osiedlellczego, we Wroclawiu. 

14 Relacja ustna Jakuba Kirkowicza. 

t11 S. Ba n a s i a k, Dz'ialalnoSC osadnicza Pa1istwowego Urz,:du Repatriacu;neao 

na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznail 1963, s. 217. 
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polityczne - PPR i PPS. Przejawialy one ozywiorn1 dzialalnosc w zakresie 

organizowania wszechstronnej pomocy osadnikom. Na zjezdzie sekretarzy 

powiatowych PPR 4 II 1946 r. ze szczeg6lnym naciskiem podkreslano, ze 

osadnik6w trzeba otoczyc szerok'I opiek'I zar6wno materialn'I, jak i mo

ralnq. ,,Przed naszq parti'I stoi zadanie przeprowadzenia masowej roboty 

wsr6d nowo przybywajqcych na te tereny Polak6w. Wszystkie organizacje 

winny przygotowac si� do tej pracy" ". 

Komitety powiatowe PPR i PPS posiadaly specjalne referaty rolne, 

kt6rych gl6wnym zadaniem bylo niesienie pomocy osadnikom. Wielu 

czlonk6w PPR i PPS oraz SD bylo r6wnoczesnie aktywnymi dzialaczami 

Zwi'lzku Samopomocy Chlopskiej, organizacji, kt6ra rozwiqzywala naj

wazniejsze i najpilniejsze zadania pracy wsr6d spolecznosci wiejskiej 27• 

Szeroki wachlarz dzialalnosci partii politycznych w powiecie znajduje 

r6wniez odbicie w protokolach zebran KP PPR i PPS oraz w sprawozda

niach. Najbardziej wi�c palqce sprawy zwi'lzane ze stabilizacjq zycia 

w powiecie byly rozwiqzywane przy aktywnym wsp61udziale dzialaczy 

partyjnych. 

Oto problematyka, kt6r'I zajmowaly si� organizacje: akcja osadnicza 

i opieka nad repatriantami, akcja uwlaszczeniowa, sp6ldzielczosc, walka 

z drozyzn'I i spekulacj'I, odbudowa miast i wsi, rozw6j szkolnictwa og61-

nego i zawodowego oraz kolportaz prasy "· W 1945 r. najbardziej palqcym 

problemem bylo uruchomienie przemyslu w powiecie. I tu olbrzymie 

zadanie do spelnienia mieli czlonkowie ugrupowan politycznych. Chodzilo 

o zorganizowanie pomocy wsz�dzie tam, gdzie istnialy trudnosci w podj�

ciu produkcji, uczestniczenie w zebraniach produkcyjnych, udzial w opra

cowaniu plan6w oraz mobilizowanie pracownik6w. 

Przy komitetach powiatowych powolano instruktor6w do spraw prze

myslu. W okresie p6zniejszym spelniali oni funkcj� sekretarzy do spraw 

przemyslu przy komitetach miejskich "· Nie S'I to oczywiscie wszystkie 

zagadnienia, kt6rymi zajmowaly si� organizacje polityczne. Wszechstronn'I 

pomoc wladz panstwowych i partyjnych odczuwali osadnicy we wszyst

kich dziedzinach :i:ycia. 

Wa:i:n'I rol� w udzielaniu realnej pomocy osadnikom wiejskim, we wza

jemnym zbli:i:aniu r6:i:nych grup ludnosci odegral Zwiqzek Samopomocy 

u Zjazd sekretarzy powiatowych PPR (Trybuna DolnoSlijska, nr 5, 4 II 1946). 
!7 AKW Wroclaw, KP PPS, 55/VI/l, Sprawozdanie z dzialalnoSci Referatu 

Wiejskiego przy Komitecie Powiatowym PPS w Strzelinie za sierpiell. 1948 r. 
28 AKW PZPR Wroclaw, KP PPS, 55/VJ/3, Sprawozdanie Komitetu Powiato

wego PPS za okres od 1 VI 1947 do chwili obecnej (bra'k daty); tamZe, KP PPR, 
20/XI, 1, Sprawozdanie opisowe KP PPR w Strzelinie, 27 V 1948. 

• 211 D. L ö t s c h, Rola PPR w zespa.laniu Dolnego Slqska z paitstwem polskim 

(Slc\ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XVI, 1962, nr 2a, s. 135). 
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Ch!opskiej. Jako organizacja jednoczqca wszystkich ch!op6w mia! on na 
celu przebudow� gospodarczq wsi, osiqgni�cie dobrobytu ch!opa przez 
zwi�kszenie produkcji rolnictwa i przemys!u rolniczego oraz rozw6j sp6!
dzielczosci. Swojq dzia!alnosciq Zwiqzek objq! wszystkie g!6wne dziedziny 
zycia wsi, organizowal akcj� zmierzajqCq do podniesienia poziomu gospo
darczego, kulturalnego i zdrowotnego mas ch!opskich w. Sprawozdanie 
Inspektoratu Rolnego ZSCH za pierwsze p6!rocze 1948 r. charakteryzuje 
szeroki wachlarz r6znych spraw, kt6rymi zajmowa! si� Zwiqzek. Organi
zowa! on m. in. kursy oswiatowo-rolnicze, biblioteki i swietlice, r6znego 
rodzaju zespoly wsp6lzawodnictwa o najwyzsze plony buraka cukrowego 
i rzepaku, przeprowadza! kontrol� punkt6w przechowywania nawoz6w, 
rozprowadzal nasiona siewne, prowadzi! walk� ze stonkq ziemniaczanq 
i z zachwaszczeniem p61, kierowal przeprowadzaniem akcji siewnej i zniw
nej, organizowal osrodki maszynowe oraz zrzeszenia hodowli koni, bydla 
i trzody ch!ewnej. Kazda gmina obj�ta organizacjq ZSCh posiada!a in
struktora rolnego udzielajqcego rolnikom porad fachowych 81. Przez wsp61-
ne szkolenia, kursy, zebrania oraz rözne akcje spoleczne szybciej nawiq
zywaly si� trwale sympatie i przyjaznie. Mimo nieufnosci ch!op6w do 
wszystkiego, co nowe, aktywna praca Zwiqzku Samapomocy Chlopskiej, 
jego ch�c niesienia doraznej pomocy osadnikom przekonaly rolnik6w 
i wzbudzily ich z'\ufanie. Innq form� zblizenia i przelamywania nieufnosci 
mi�dzy poszczeg6lnymi grupami proponowaly organizacje kobiece - kola 
Ligi Kobiet. W 1948 r. bylo ich w powiecie 31. Kola te zrzeszaly przeszlo 
1070 czlonkin. Organizowaly one zebrania, odczyty, kursy r6znego rodzaju 
oraz akcje spoleczne 32• 

Olbrzymie znaczenie dla proces6w adaptacji i integracji mialo szkolnic
two. Zadna kategoria pracownicza nie przyczyni!a si� w tej mierze co 
nauczyciele do zespolenia tych ziem, do zlikwidowania uprzedzen i r6z
nego rodzaju kompleks6w utrudniajqcych wsp6lzycie röznych grup spo
!ecznych "· W 1945 r. na ziemiach zachodnich szkolnictwo polskie stan�lo 
przed niezwykle donioslym i odpowiedzialnym zadaniem. Nalezalo bowiem 
r6wnoczesnie z akcjq osiedlenczq rozwinqc dzialalnosc oswiatowq i kultu
ralnq. Zadania oswiatowo-kulturalne nakreslil kurator okr�gu szkolnego 

30 AKW Wroclaw, KP PPS, 55/VI/3, Sprawozdanie z dzialalnoSci Referatu 

Wiejskiego przy KP PPS w Str.zelinie za sierpien 1948 r.; tamie, KP PPR. 

ZO/VIII/2, Plan pracy Inspe!rloratu Rolnego Zwü1zku Samopomocy Chlopskiej 

w Strzelinie za pierwsze p61rocze 1948 r. 
31 Tam:Ze. 

�2 AKW Wroclaw, KP PPS, 20/XII/1, Sprawozdanie Referatu Kobiecego przy 

KP PPS w Strzelinie z 23 IX 1948 r. 

33 A. K w i l e c k i, Rola nauczyciela na ziemiach zachodnich w §wietle pa

mi�tnik6w, Poznall 1960, s. 58-59. 
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we Wroclawiu. ,,Z tej wielkiej masy ludnosci pochodz11cej z r6znych stron, 
z r6znych srodowisk, kt6rej wielka cz,:sc przeszla ci<,zkie i r6znorodne 
przezycia, ma powstac zwarta spolecznosc o wsp6lnych d11zeniach, o wyso
kim poziomie zycia materialnego i duchowego. Nie moze bowiem powie
dziec historia, ze powr6t Polski nad Odr<, i Nys<, obnizyl poziom cywilizacji 
i zycie kulturalne tej ziemi. Musimy stac si<, spolecznosciq zyw& i czynnq. 
Tylko wielka praca oswiatowo-kulturalna doroslych i mlodziezy moze nas 
szybko zwiqzac z Dolnym S]qskiem, jego przeszlosciq ... Rozpowszechnie
nie wiedzy, upowszechnienie kultury polskiej, wychowanie mlodego poko
lenia Polak6w na Dolnym Sl&sku jest zadaniem wszelkiego typu zaklad6w 
wychowawczych, kurs6w, uniwersytet6w powszechnych i ludowych, bi
bliotek i swietlic" 34. 

Uruchomieniem szk61 zajmowali si<, przede wszystkim organizatorzy 
szkolnictwa wyznaczeni sposr6d dzialaczy oswiatowych lub wybitnych 
nauczycieli ss. Istnienie gmachu szkolnego i rozpocz"cie zaj,:c w szkole pol
skiej byly w wielu wypadkach czynnikami decydujqcymi o wyborze przez 
osadnika danej miejscowosci i o szybkim wzroscie jej ludnosci osiedlen
czej. Przesiedlency z Polski centralnej od funkcjonowania szkoly uzalez
niali sprowadzenie swoich rodzin 36. Wysoka ranga nadawana szkole przez 
polskq ludnosc osiedlenczq tlumaczyla si<, duzym zaniedbaniem w dzie
dzinie ksztalcenia mlodziezy podczas okupacji hitlerowskiej. Inspektor 

. szkolny Zygmunt Bielawski zaczynal prac,: w bardzo trudnych warunkach. 
Musial zajqc si,: werbowaniem nauczycieli nieraz wprost z transportu, zeby 
natychmiast wci11gnqc ich do pracy 37. Pierwszq szkolq polskq w powiecie 
byla szkola podstawowa w Prusach. Zaj,:cia rozpocz<,ly si<, 14 IX 1945 r. 
Do szkoly zglosilo si<, tylko 14 uczni6w. W miar,: naplywu rodzin osadni
czych zwi,:kszala si<, liczba mlodziezy szkolnej. W 1946/47 r. liczba dzieci 
ucz,:szczaj<1cych do tej szkoly wzrosla do 137 "· 

Szkolnictwo w powiecie rozwijalo si<, dosyc szybko. W koncu 1945 r. 
bylo juz 17 szk6l podstawowych, w kt6rych uczylo si<, 997 uczni6w. Liczba 
nauczycieli we wszystkich szkolach ograniczala si<, do 25 os6b "· Na prze
lomie 1947/48 r. liczba szk6l podstawowych wzrosla do 47. 0 braku sil 
pedagogicznych moze swiadczyc fakt, ze istnialo wtedy 19 szk61, kt6re 
zatrudnialy tylko po 1 nauczycielu, 13 - po 2 nauczycieli, 5 - po 3 nau
czycieli i 4 - po 4 nauczycieli. Nauk,: pobieralo w nich 4182 uczni6w. 

34 Zadania o§wiatowo-kutturalne na Dolnym Slqsku (Pionier, zeszyt specjalny 

z okazji „Dni Kultury", nr 137, s. 10). 
35 S. D ob o sie w i c z, Szkol11ictwo powszechne w roku szkolnym 1944--1945 

(Polska Ludowa, t. !, 1962, s. 162-163). 

se Kr ö 1 i k o w s k i, op. cit., s. 286, 
37 Tamie. 

as Tam:ie, s. 92-93. 
3' Ja k u b i a k, M a z a n e k, op. cit., s. 79. 

7 - .,Sob6tka" 3/69 
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Jednak r6wnoczesnie ze zwi�kszeniem si� liczby szk61 i uczni6w dokony

wal si� takze wzrost kadry nauczycielskiej 40• 

Opr6cz szkolnictwa podstawowego rozwin�lo si� w powiecie szkolnictwo 

og6lnoksztalcqce i zawodowe. 15 V.III 1945 r. rozpocz�to prac� gimnazjum. 

Obowiqzki nauczyciela i tymczasowego dyrektora kurator okr�gu szkol

nego powierzyl Kazimierzowi Hoffmanowi. Przy gimnazjum otwarto 

r6wniez oddzial dla pracujqcych •1. Uczylo si� tu w 1947/8 r. 181 uczni6w. 

W przewazajqcej cz�sci byla to mlodziez robotniczo-chlopska (480/o og61u 

uczqcej si� mlodziezy). W roku szkolnym 1946/47 uruchomiono w Strze

linie szkot� muzycznq nizszego stopnia oraz zawodowq szkol� dla pracow

nik6w przemyslu kamieniarskiego. W zwiqzku z wysiedlaniem ludnosci 

niemieckiej wzroslo w powiecie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 

robotnik6w. Ten cel miala spelniac szkola zawodowa 42. 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministerstwa Oswiaty z 14 IX 1945 r. in

spektor szkolny rozpoczql w grudniu 1945 r. walk� z analfabetyzmem, 

gdyz byl to problem, kt6ry wysunql si� na czolo spraw oswiatowych. 

,,Najbardziej palqcym zagadnieniem oswiatowym w chwili obecnej - pi

sala »Trybuna Dolnos]qska« - jest w pierwszym rz�dzie zagadnienie zli

kwidowania analfabetyzmu, kt6ry w czasie wojny rozszerzyl si� do wiel

kich rozmiar6w. Nadszedl czas, by ana!fabetyzm zniknql z powierzchni 

naszego Zycia raz na zawsze" 43. 

Zorganizowano wi�c kursy dla doroslych (na przelomie 1947/48 r. na 

20 kurs6w ucz�szczato 300 os6b), prowadzono zaj�cia w swietlicach, roz

wijano szerokq akcj� agitacyjnq celem zwerbowania wszystkich tych, kt6-

rym nauka byta nieodzownie potrzebna. Praca i wysilki nauczycieli nie 

wsz�dzie spotkaly si� ze zrozumieniem wsr6d ludnosci. ,,Mlodziez poza 

wiekiem szkolnym wal�sa si�, oddaje si� pijanstwu wzgl�dnie urzqdza 

zabawy, kt6re przewaznie konczq si� b6jkami. Starsi Sq bezradni lub po

st�pujq tak samo" - pisal w swoim sprawozdaniu inspektor szkolny «. 

Zaistniala koniecznosc wydania specjalnego zarzqdzenia, w mysl kt6rego 

mozna bylo uchylajqcych si� od nauki pociqgac do odpowiedzialnosci kar

nej 45• Sprawa nauki j�zyka polskiego miala szczeg6lne znaczenie dla adap-

40 AKW PZFR Wroclaw, KP PPS, 55/VIII/1, Sprawozdanie z dzialalnoSci kul

turalno-oSwiatowej w ,powiecie -strzeliilskim. 

H Tam:ie. 
4t AP Wroclaw, WRN, 447, Zarzc:1,dzenie poinspekcyjne Powiatowego Zwic:1zku 

Samorzijdowego w Strzelinie 15 XII 1948. 
43 O§wiata doroslych (Trybuna Doln0Slc1ska, nr 18, lO�XII 1945). 
44 PAP Wroclaw, SP, 305, Inspektorat Szkolny do Pelnomocnika Rzc1du RP 

na Obw6d XIII w Strzelinie; tam:ie, MRN, 103, Protok6l konferencji periodycznej 

nacz.elnik6w wladz i urz.E:d6w pailstwowych, 29 XI 1947 r. 
45 PAP Wroclaw, SP, 305, Referat Kultury i Sztuki do Komendy Powiatowej 

MO w Strzelinie 12 II 1946. 
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tacji autochtonicznej i repatrianckiej m!odziezy szkolnej. W celu przepro
wadzenia akcji repolonizacyjnej zorganizowano w G6rcu Uniwersytet Lu
dowy. Nauka rozpocz�la si� 5 XII 1947 r. Sluchacze musieli zapoznac si� 
z poprawm1 polszczyzm1 w mowie i pismie, poznac histori� narodu pol
skiego oraz jego kultur�. Uniwersytet pomagal mlodziezy w nadrobieniu 
brak6w w wykszta!ceniu, lagodzil swcwn wp!ywem wychowawczym po
CZqtkowe tarcia mi�dzy uczniami, kt6re wynika!y niejednokrotnie na tle 
r6znic j�zykowych i sposobu ubierania si� 46

. 

Szko!a w powiecie odegra!a wyjqtkowq rol� w procesach integracji 
nowych spo!ecznosci lokalnych, byla platformq stykania si� zar6wno m!o
dziezy danej spolecznosci, jak i jej rodzic6w. Dzi�ki tym kontaktom przy
czynia!a si� do wytworzenia si� wsr6d ludnosci pierwszych form wsp6!
zycia, wsp6!dzia!ania i wsp6!pracy. Organizowanie si� ludnosci w celu 
uruchomienia szko!y by!o niekiedy podstawowym, pierwszym elementem 
integracji calej zbiorowosci. ,,Stosunek ludnosci do szkoly byl bardzo zycz
liwy. Nie bylo ani jednego wypadku, by ktos uchylal si� od obowiqzku 
szkolnego. Na uwag� zas!uguje fakt, ze zanim znaleziono platnq sprzq
taczk�, rodzice sami sprzqtali szkol� wed!ug wyznaczonej na zebraniu 
kolejki" 47. 

W swojej pracy kulturalno-oswiatowej szkoly nie byly odosobnione. 
Najcz�sciej mialy oparcie w niezawodnym sojuszniku, jakim jest Komitet 
Rodzicielski. ,,Komitet Rodzicielski troszczy si� nie tylko o sprawy gospo
darcze, ale przede wszystkim zwraca uwag� na wychowanie i poziom nau
czania dzieci. Czlonkowie Komitetu Rodzicielskiego odwiedzajq lekcje, 
biorq udzial w organizowaniu r6znych uroczystosci panstwowych i szkol
nych, kontaktujq si� z rodzicami dzieci zle si� zachowujqcych i zle si� 
uczqcych, uswiadamiajqc rodzic6w, kt6rzy nie przychodzq na zebrania, 
o potrzebie kontaktu ze szkol'l" ... 

Spoleczenstwo odczuwa!o „gl6d" szkoly, widzqc w niej podstawowe 
narz�dzie wychowawcze i drog� do zapewnienia m!odemu pokoleniu startu 
do przysz!ej pracy zawodowej i awansu. Z drugiej strony nauczyciele ad 
samego poczqtku swej dzialalnosci w powiecie nie ograniczali si� do funk
cji zawodowej, lecz w bardzo szerokim zakresie uprawiali dzia!alnosc spo
lecznq. ,,Od poczqtku swego istnienia szkola w Prusach bra!a udzial 
w zyciu spolecznym i kulturalnym gminy. Nie obesz!a si� bez szko!y ani 
jedna akademia czy impreza. Szko!a dawala programy artystyczne na 
akademie, pomaga!a w wykopkach, niszczeniu chwast6w, szukaniu ognisk 
stonki, zbiera!a z!om i makulatur�. Wszyscy nauczyciele szkoly w Prusach 

48 AKW PZPR Wroclaw, KP PPS, 55/VIII/L, Sprawozdanie Uniwersytetu Lu

dowego w G6rcu za rok szkolny 1947/48. 
41 J a k u b i a k, M a z a n e k, op. cit., s. 92. 

,e TamZe, s. 93. 
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pracowali sumiennie i ofiarnie, nie tylko w szkole, ale i poza szko!q w ra

mach pracy spolecznej" 49. 

Pod opiekl, nauczycieli pracowaly w szkolach r6zne organizacje mlo

dziezowe, kt6re aktywizowaly mlodziez do udzialu w pracach spolecznych, 

prowadzily dzialalnosc w zakresie kultury, sportu, turystyki i wypoczyn

ku. Uczniowie podejmowali liczne ,:obowiqzania, jak porzqdkowanie boisk, 

sadzenie drzewek, zbi6rka makulatury 50. 

Pomyslnie rozwijala si� na terenie powiatu dzialalnosc r6znych pla

c6wek kulturalnych, kt6re naleza!y do czynnik6w przyspieszajl,cych sca

lanie si� lokalnych i regionalnych zbiorowosci spolecznych. Na wyr6znienie 

zas!uguje praca kulturalna prowadzona przez Referat Kultury i Sztuki. 

Referat ten objql swojq dzialalnosciq nast�pujljce dziedziny: teatr, muzyk�, 

literatur�, muzealnictwo i ochron� zabytk6w. Bezposrednio po obj�ciu 

powiatu przez polskq administracj� przystl,piono do zabezpieczania, ochro

ny i rejestracji zabytk6w. Wysuwano postulat jak najszybszego zorgani

zowania muzeum powiatowego. Przystl,piono do odbudowy i rekonstrukcji 

kosciola katolickiego w Strzelinie zniszczonego przez dzialania wojenne "· 

Dzialalnosc artystycznq w powiecie zapoczqtkowaly zespoly: zorgani

zowany przy Gminnej Radzie Narodowej w Prusach zesp6! dramatyczny " 

oraz strzelinski zesp6l pod kierownictwem doswiadczonego aktora Fran

ciszka Kruszowskiego. Praca tego zespolu byla poczqtkowo dorywcza, az 

wreszcie w 194 7 r. wybrano zarzqd i nadano temu zespolowi form� sto

warzyszenia pod nazwq Teatr Ludowy im. Slowackiego. Zesp6l skupil 

z czasem wok6l siebie powaznq liczb� robotnik6w i pracownik6w umys!o

wych z wszystkich zaklad6w pracy 53. Oba zespoly sceniczne wystawialy 

sztuki w sali koncertowo-teatralnej Domu Kultury w Strzelinie. Pierwszq 

sztukll, jakq wystawil zesp6l strzelinski, byla trzyakt6wka Pociqg widmo, 
a nast�pnie w kolejnosci Damy i huzary, Sluby panienskie, Balladyna, 
Ich czworo, Grube ryby_ i inne 54. Imprezy cieszy!y si� wielkim zaintere

sowaniem i frekwencjq, eo swiadczy!o o olbrzymim zapotrzebowaniu na 

tego rodzaju rozrywki kulturalne ". Na uwag� zasluguje praca Kola Mi

!osnik6w Literatury Polskiej, kt6re zorganizowalo wieczory literackie, od-

o TamZe, s. 94. 

" AKW PZPR, KP PPS, 55/VII!/l, Sprawozdanie z dzialalnosci kulturalno

-oSwiatowej KP PPS w Strzelinie. 
51 PAP Wroclaw, SP, 308, Sprawozdanie Referatu Kultury i Sztuki za sty-

czen 1946 r. 
n TamZe. 
53 Ja k u b i a k, M a z a n  e k, op. cit., s. 99. 
54 TamZe. 

55 PAP Wroclaw, SP, 306, Sprawozdanie z dzialalnoSci Referatu Kultury 

i Sztuki za luty 1946 r. 
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czyty, konkursy, upowszechniajiice wsr6d spoleczenstwa dorobek naszej 
literatury. Czlonkowie Kola Prelegent6w w wielu miejscowosciach powiatu 
wyglaszali odczyty o r6znorodnej tematyce, a mianowicie: Geagrafia ziemi 
Dolnego SZl!Ska, Historia Slqska ad najdawniejszych da abecnych czas6w, 
Zarys histaryczny pawiatu i wiele innych 56• 

Referat Kultury i Sztuki nadzorowal dziatalnosc swietlic w powiecie, 
w kt6rych skupita si� wszelka praca oswiatawo-kulturalna prowadzona 

przez post�powych spotecznik6w. Swietlice w tym okresie musiaty zaspo
koic r6znorodne potrzeby kulturalne i oswiatowe, szczeg6lnie na wsi. 
Organizowaly one przedstawienia, wieczory recytatorskie i zabawy, przy 
niekt6rych zas prowadzono zespoty teatralne i ch6ralne "· Liczba tego 
rodzaju plac6wek w powiecie z koncem 1946 r. wynosita 72 58• 

Scisle z akcjii oswiatowii i kulturalnii wiiizala si� sprawa udost�pniania 
ksiiizki i rozw6j bibliotekarstwa. Biblioteka na terenie powiatu powsta!a 
w 1946 r. Na adres Starostwa Powiatowego wplyn�lo 500 egzemplarzy 
ksiiizek z przydzialu Ministerstwa Oswiaty, kt6re mialy tworzyc zaliizek 
Biblioteki Powiatowej. 15 I 1947 r. odbylo si� uroczyste otwarcie plac6wki 
w Domu Kultury w Strzelinie 59

. W pierwszej polowie 1947 r. Ministerstwo 
Oswiaty przeslalo dalsze 5 komplet6w ksiiizek po 500 egzemplarzy, kt6re 
przeznaczono dla poszczeg6lnych gmin w celu zorganizowania punkt6w 
bibliotecznych "· W ten spos6b zostala uregulowana sprawa upowszech
nienia czytelnictwa na wsi. 

Wsp6lna praca, szkola, biblioteka, zabawy i rozrywki - to jedna z naj
wazniejszych dr6g przelamywania obcosci, rodzenia si� wsp6lnych zainte
resowaii., przyjaZni i solidarnoSci. 

Du:zq rol� w integracji spolecznej odegral kosci6l. Ludnosc powiatu 
nalezala w przewazajqcej wi�kszosci do wyznania rzymsko-katolickiego. 
Wsp6lna religia liiczyla wi�c wszystkie grupy ludnosci w powiecie. Wy
pelnianie praktyk i obrz�d6w religijnych przyj�tych zwyczajowo w parafii, 
podejmowanie r6:znych akcji zwiiizanych z odbudowii kosciola stwarzaly 
u osadnik6w poczucie jednosci i wi�zi 61• 

Trudno wyliczyc wszystkie elementy czy czynniki oddzialywajiice na 
proces szybkiego przystosowania si� ludnosci powiatu do nowych warun
k6w. Nalezy jednak jeszcze wspomniec o takich czynnikach, jak rozw6j 

oe PAP Wroclaw, SP, 306, Sprawozdanie Refera,tu Kultury i Sztuki za styczell 

i paZdziernik 1946 r. 
57 PAP Wroclaw, SP, 16, Sprawozdanie Referatu Kultury i Sztuki z p;racy 

Swietlicowej w powiecie, 6 III 1946 r. 

119 PAP Wroclaw, SP, 16, Sprawozdanie Referatu Kultury i Sztuki w Strzelinie 

za paZdziernik 1946 r. 
511 Ja k u b i a k, M a z a n e k, op. cit., s. 95. 
eo TamZe. 
e1 Relacja ustna Jakuba Kirkowicza. 
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r6znych klub6w sportowych, powstawanie dalszych organizacji spo!eczno
-politycznych i korzystanie przez ludzi nalez11cych do r6znych grup i warstw 
ze srodk6w masowej informacji, jak np. radio, prasa, kino. Niespe!na trzy 
miesi11ce po wyzwoleniu powiatu powstaj11 pierwsze zal11zki organizacji 
sportowych. Zapaleni sportowcy Marian W6jcik, Stanis!aw Flank i Jan 
Ga!11zka przyczynili si� do powstania Klubu Sportowego w Strzelinie. 
10 IX 1945 r. zostaly rozegrane pierwsze zawody pi!ki noznej pomi�dzy 
miejscow11 reprezentacj11 wy!onion11 sposr6d administracji panstwowej 
a druzyn11 organizuj11cej si� w tym czasie Gwardii. W wyniku tego spot
kania wy!oniono jedn11 reprezentacj� miasta, kt6ra w 1945 r. zaj�la drugie 
miejsce w turnieju powiat6w wojew6dztwa wroclawskiego. W roku na
st�pnym reprezentacja Strzelina w rozgrywkach kwalifikacyjnych na 
szczeblu wojew6dzkim w ciqgu 2 tygodni rozegrala 6 spotkan, kwalifikuj11c 
si� do najlepszych druzyn pi!karskich Dolnego Si11ska. Wraz z rozwojem 
pilki noznej przyj�ly si� r6wniez inne dyscypliny sportu, jak siatk6wka, 
lekkoatletyka, szachy. Rozw6j sportu w Strzelinie stal si� przykladem nie 
tylko dla miejscowej ludnosci, ale r6wniez okolicznych wsi i miast 62. 

W pierwszym p6!roczu 1947 r. powstaje na terenie powiatu kilka klub6w 
sportowych. Najwazniejsze z nich to: KS TUR, GZKS Wirnik, KS OMTUR, 
KS Wi11z6w, ZKS Cukrownia Kunratowice. Z dokument6w archiwalnych 
wynika, ze powsta!y jeszcze inne kluby sportowe, lecz nie dopelnily one 
formalnego obowi11zku rejestracji i dlatego nie mozna ich uznac za ofi
cjalnie istniej11ce 6•. Rozw6j klub6w i zainteresowanie publicznosci, wyst�
puj11ca pomi�dzy nimi rywalizacja sportowa wyrabialy wsr6d osiedlenc6w 
patriotyzm lokalny i przywi11zanie do swego srodowiska i miejscowosci. 

Powstanie i zorganizowanie si� wielu innych organizacji spoleczno
-politycznych, wczesniej nie wymienionych (Powiatowe Kolo Zwi11zku In
walid6w Wojennych 19 XII 1945 r., Powiatowe Stowarzyszenie Kupc6w 
Polskich 7 II 1946 r., Kolo Przyjaci6l Harcerstwa 23 III 1947 r., organi
zacje mlodziezowe OMTUR i ZWM, r6znego rodzaju oddzialy zwi11zk6w 
zawodowych) 64, stwarza!y warunki do spotykania si� r6znych grup osad-

12 Ja k  u b i a k, M a z a n  e k, op. cit., s. 104--105. 
83 PAP Wroclaw, SP, 87, 88, Starostwo Powiatowe w Strzelinie do Urz�du 

Wojew6dzkiego, Wydzfalu Spoleczno-Politycznego, we Wroclawiu w sprawie re
jestracji istniej4cych iklub6w sportowych, 15 VII, 28 VII i 30 IX 1947 r. 

14 P � Wroclaw, SP 87, Wykaz stowarzy,szen i zwü1zk6w zawodowych w po
wiecie opracowany przez Starostwo Powiatowe dla Urz�du Wojew6dzkiego, Wy
dzialu Spoleczno-Politycznego, we Wroclawiu 8 I 1947 r.; tam:Ze, SP, 89, Protok61 
pierwszego zebrania informacyjneg� Kola Zwi�zku Inwalid6w Wojennych w Strze
linie, odbytego 19 XII 1945 r.; tam:ie, SP, 87, Sprawozdanie z zebrania infor
macyjno�organizacyjnego Kola Ligi Kobiet w Strzelinie, 2 I 1947 r.; tam:ie, SP, 
87, Stowarzyszenie Kupc6w Polskich do Starostwa Powia-towego 7 II 1946 r.; 
tamZe, SP, 88, Protok6l pierwszego ze'brania organizacyjnego Kola Przyjaci6l 
Harcerstwa, 23 III 1947 r. 
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nik6w, a tym samym do szybszego poznania si� i nawi4zania wsp6lpracy 
zar6wno na p!atformie organizacyjnej, jak i w zyciu prywatnym. 0 pozy
tywnym oddziatywaniu organizacji spoteczno-politycznych na stabilizacj� 
zycia osadnik6w, na ich uswiadomienie o koniecznosci szybkiej odbudowy 
i zespolenia Ziem Odzyskanych z reszt4 ziem polskich swiadcz'l wypowie
dzi i deklaracje sktadane na zebraniu organizacyjnym Zwi4zku Inwalid6w 
Wojennych. ,,Zrzeszamy si� w jedn4 zwart4 organizacj�. by pracowac pod 
haslem - »Dobro panstwa i jego obywateli jest najwyzszym prawem kaz
dego Polaka«". ,,Oddamy resztki swego zdrowia i pozostate sity dla od
budowy zniszczonych prastarych ziem piastowskich". ,,Szczeg6lnie na 
tych terenach musimy silnie zadokumentowac, ze nie kto inny, tylko 
ci, eo kladli zr�by pod Majestat naszej ojczyzny, maj4 prawo do wypo
wiedzenia si� o przynaleznosci tych ziem i o ich zagospodarowywaniu" 65• 

Srodki kultury masowej - prasa, radio i kino - spelniaty r6wniez 
niemat4 rol� w integracji spotecznej. Przekazywanie za ich posrednictwem 
aktualnych informacji na temat sytuacji mi�dzynarodowej, polityki pan
stwa w stosunku do Ziem Odzyskanych, odbudowy i zagospodarowania 
tych ziem utwierdzaty osadnik6w w przekonaniu, ze tereny zachodnie 
i p6lnocne zostan4 na state przy Polsee, ze zamieszkiwane przez nich domy 
i gospodarstwa stanowic b�d'l trwate zabezpieczenie ich bytu. 

Wzrastaj4cy z roku na rok udzial polskiego wktadu w kultur� mate
rialn'l Ziem Odzyskanych, coraz wi�ksze angazowanie si� r6znych warstw 
spotecznych w prac� zawodow'l sprzyjaty szybkiemu adaptowaniu si� 
osadnik6w do nowych warunk6w bytowania. Wci'lz rosn'lCY wptyw kul
tury masowej i zwi4zanych z ni'l srodk6w masowego przekazu narzucat 
wsp6lnot� obyczaj6w i praktyk codziennego zycia. 

Adaptacja do nowego srodowiska stawata si� tym tatwiejsza, iin zycie 
upodobniato si� do egzystencji innych srodowisk lokalnych. W wyniku 
dziatania wszystkich wymienionych czynnik6w mozna zaobserwowac z do
st�pnych dokument6w, ze pod koniec 1947 r. stabilizacja zycia osadnik6w 
znacznie si� poprawita. W sprawozdaniach sytuacyjnych starosty z 1947 r. 
mozna przeczytac na ten temat: ,,Wywozenie z powiatu zboza i inwentarza 
zupetnie ustato" ••. ,,Wi�ksze zaktady pracy coraz lepiej prosperuj'l i mog'l 
przyj4c do pracy wi�ksz'l liczb� osadnik6w 67

. ,,W obecnym okresie spra
wozdawczym zostaty przekazane wszystkie zaktady ogrodnicze i warzyw
nicze fachowcom, a ci gorliwie biorq si� do pracy" 68, ,,W zwiqzku z nada-

65 PAP Wroclaw, SP, 89, Protok6l pierwszego zebrania informacyjnego Zwic1z
ku Inwalid6w Wojennych w Strzelinie, 19 XII 1945. 

" AP Wroclaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Referatu Osiedlell
czego Starostwa Powiatowego za styczen 1947 r. 

67 AP Wroclaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Referatu Osiedle6-
czego Starostwa Powiatowego w Strzelinie za luty 1947 r. 

18 AP Wroclaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powia

towego w Strzelinie za kwiecie6 1947 r. 
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niem akt6w w!asnosci jest duzo reflektant6w na gospodarstwa zniszczone 

nawet do 800/o, kt6rzy po otrzymaniu gospodarstwa ch�tnie bior11 si� do 

pracy" "· ,,Wsr6d osadnik6w tutejszego powiatu przejawia si� zwi�kszona 

wsp61praca nad zagospodarowaniem posiadanych gospodarstw" 70. 

Wypowiedzi te swiadcz11 o tym, ze w ci11gu 1947 r. krystalizowala si� 

coraz silniejsza wi�z emocjonalna, !11cz11ca ludnosc naplywow11 z zajmowa

nym przez siebie terenem. W wyniku wsp61zycia ze sob11 grup r6zni11cych 

si� pocz11tkowo pochodzeniem regionalnym, wyznawanymi wzorami spo

lecznymi i obyczajowymi czy politycznymi spoleczenstwo powiatu - mi

mo pocz11tkowych nieraz bardzo dramatycznych spi�c - osiqgn�lo juz pe

wien stopien wewn�trznej spoistosci. Zacz�lo ono juz wychodzic z fazy 

ksztaltowania si� malych form zycia zbiorowego, takich jak grupa s11siedz

ka lub terytorialna, i w coraz wi�kszym stopniu zespalalo si� z spolecz

nosci& og6lnonarodow11, wnosz11c do niej sw6j dorobek wytwarzany w okre

si� trudnej i skomplikowanej pracy nad odbudowq i zagospodarowaniem 

zajmowanych przez siebie ziem. 

DIE ANSIEDLUNG IM KREIS STRZELIN IN DEN JAHREN 1945-1947 

Der Artikel befasst sich mit dem Problem der Adaptation und Integration der 

Bevölkerung des Kreises Strzelin in den Jahren 1944-1947. Dieses Gebiet wurde 

nach dem Kriege von Repatriierten aus der Sowjetunion, Umsiedlern aus Zen

tralpolen sowie Rückwanderern aus verschiedenen europäischen Ländern bevöl

kert. Daneben bewohnten diesen Kreis Gruppen autochthonischer Bevölkerung und 

nationaler Minderheiten: Tschechen und Deutsche. Die Neuansiedler bevölkerten 

die von den Deutschen verlassenen Dörfer und Städte, wodurch vom sozialen 

Standpunkt aus gesehen neue Städte und Dörfer entstanden sind. Die verschieden

artigen Unterschiede in Hinsicht auf Herkunft, Kulturniveau, Sitten, Tradition 

und gesellschaftliches Bewusstsein erschwerten ein harmonisches Zusammenleben 

der Ansiedler. Es bedurfte Zeit und einer gemeinsamen zielbewussten Arbeit, 

bevor sich diese Gruppen in eine neue feste Gemeinschaft verwandelten. Die Ver

fasserin wies auf mancherlei Faktoren hin, die den Integrierungs- und Adapta

tionsprozess beschleunigten. 

Dieser Prozess vollzog sich in dem Masse wie sich die politische Situation im 

Lande stabilisierte, Fortschritte im Wiederaufbau erzielt wurden, die Volkswirt

schaft sich entwickelte, die Eigentumsverhältnisse geregelt und das Bildungswesen, 

die kulturellen und sozialen Einrichtungen ausgebaut wurden. Im schwierigen 

und komplizierten Wiederaufbau- und Bewirtschaftungsprozess auf diesem Gebiet 

vollzog sich langsam die Vereinigung dieser Bevölkerungsgruppen untereinander 

und mit der ganzen nationalen Gemeinschaft. 

69 AP Wroclaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powiatowego 

w Strzelinie za czerwiec 1947 r. 
70 AP Wroclaw, UWW/IX, 730, Sprawozdanie sytuacyjne Starostwa Powia

towego w Strzelinie za paZdziernik 1947 r. 




