
Sob6tka 1969 4 

MALGORZATA WAWRZYNSKA 

PIONIERSKI OKRES WLADZY POLSKIEJ WE WROCLAWIU 

Historia pierwszych dni wladzy polskiej w wyzwolonym Wroclawiu 
mimo uplywu przeszlo dwu dziesü1tk6w lat ciqgle jeszcze znajduje si� 
w kr�gu najiywszych zainteresowan. J edn"k dzieje przejmowania miasta 
przez administracj� polskq nie doczekaly si� - jak dotychczas - opra
cowania naukowego. 

Budowanie na ziemiach zachodnich nowego aparatu wladzy opartego 
na zasadach demokracji ludowej przebiegalo inaczej ni:i: w Polsee central
nej, gdzie na ,podstawie dekretu PKWN natychmiast po usuni�ciu oku
panta hitlerowskiego tworzyly si� rady narodowe z szerokimi uprawnie
niami. Ziemie Odzyskane w momencie wyzwalania trzeba bylo najpierw 
zasiedlic silnym elementem polskim, kt6ry m6gtby podjqc si� tego trudne
go zadania. Dlatego tei aparat wladzy musial byc przygotowany odg6rnie. 

Poszczeg6lne wojew6dztwa Polski centralnej otrzymaly zadanie kom
pletowania ekip delegat6w. Wsr6d nich mozna wyodr�bnic ekipy patro
nackie, ekipy instytucji resortowych, a przede wszystkim ekipy pelno
mocnik6w rzqdu Rzeczypospolitej 1

. Mialy one za zadanie budow� aparatu 
wladzy i administracji na wyznaczonych plac6wkach. R6wnoczesnie bez
posrednimi delegatami rzqdu byli pelnomocnicy rzqdowi. Posiadali oni 
szerokie kompetencje zar6wno w zakresie wladzy terenowej, jak i ad
ministracji 2. 

Obejmowanie Dolnego S!qska przez ,wladze polskie napotykalo duze 
trudnosci ze wzgl�du na szczeg6lny op6r Niemc6w na tych terenach. 
Oczyszczanie z wojsk hitlerowskich ziem nadodrzaIÜl<t� odbywalo si� 
trzema etapami. Najp6zniej (nie liczqc G6r Bystrzyckich) odglosy walk 
umilkly na ulicach Wro�lawia. Miasto, wewnqtrz kt6rego prawie przez 
trzy miesiqce (od 15 lutego do 6 maja 1945 r.)' toczyly si� boje o kaidq 

1 Z. D u 1 c z e w s k i, Spoleczne aspekty migracji na ziemie zachodnie, Poznall 

1964, s. 106. 
2 TamZe, s. 83. 
1 P. P e i k er t, Kronika dni obleZenia (Wroclaw 22 I-6 V 1945 r.), Wroclaw

Warszawa-Krak6w 1964, s. 5. 
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ulic,:, o kazdy zaulek, o kazdy dom, przestalo wlasciwie istniec. Zniszcze
nia Wroclawia si�galy 700/o •. 

W zrujnowanym miescie nast11pila przerwa w funkcjonowaniu wszel
kich instytucji miejskich nie tylko z powodu zniszczeii., ale r6wniez z po
wodu zmiany przynaleznosci paii.stwowej, l<tc\ra wraz z nowym ustrojem 
poli-tycznym nakla:dala na instytucje miejskie odmienne zadania, alllizeli 
spelnialy w systemie Niemiec kapitalistycznych 5• Wlflczenie Wroclawia 
do paii.stwowosci polskiej spowodowalo r6wniez generaln'I zmian,: skladu 
narodowosc.iowego ludnofoi miasta. Nowe instytutje miejskie w 980/o 
stworzyla ludnosc nap!ywowa 6

• Miasto Wroclaw mia!o byc zorganizowane 
na prawach wojew6dztwa, podobnie jak Warszawa i L6dz 7• 

Moment werbunku byl wyj'!tkowo niekorzystny. Wielu fachowc6w r6z
nych dziedzin ju:i: w lutym i w marcu opuscilo Krakow dla obsadzenia 
stanowisk na wczesniej wyzwolonych terenach Polski 8• Wroclaw w kwiet
niu 1945 r. stanowi! jeszcze •wielkfl niewiadomfl. Trudno by!o przewi
dziec, kiedy za,koii.czfl si,: tu walki i przede wszystkim, eo po nich w mie
scie zostanie, czy b,:dzie si,: ono nadawa!o do zamieszkania, czy w og6le 
w nim b,:dzie mozna zorganizowac zycie. Jednakze wiadomo by!o, ze ko
niec wojny byl juz tylko kwesti'I najblizszych dni, tote:i: w Krakowie 
rozgorza!a praca wok61 wer,bowania ludzi do przysz!ego- Zarzfldu Miej
skiego Miasta Wroclawia. Zarzf\d Miejski w mysl deikretu PKWN 
z 23 XI 1944 r. o organizacji i zakresie dzialania samorzf\dU terytorial
nego mia! s-tanowic organ wykonawczy Miejskiej Rady Narodowej i dla 
miast wydzielonych z ponad 50 tys. mieszkali.c6w sk!adac si,: z prezyden
ta, trzech wiceprezydent6w i szesciu cz!onk6w zarzfldu. 

Wzgl,:dnie skompletowany Zarzf\d Miejski, skladajqcy si,: g!6wnie 
z cz!onk6w PPS, m6g! wyruszyc na swoj'I plac6wk,: ju:i: w ostatnich 
dniach kwietnia, jedna,k dopiero 6 V 1945 r. w podswidnickiej miejsco
wosci Pszenno gl6wnodowodzf\CY garnizonem niemieckim general Herman 
Niehoff podpisa! akt kapitulacji Wroclawia •. Pierwsza grupa operacyjna 
przyby!a do miasta w trzy dni p6iniej, tj. 9 V 1945 r., i przede wszy-. 
stkim nawif\za!a konta!<t z radzieckf\ Wojeru1f1 Komendanturfl, kt6ra nie-

' J. R y b i c k i, Odbudowa miasta Wroclawia (WiadomoSci o Slqsku, Wroclaw 
1947, nr 8). 

s I. T ur n au, Studia nad strukturq. ludno§ciowq polskiego Wroclawia, Poznaii. 
1960, s. 176--180. 

e Tamie, s. 180. 
7 J. M i ch a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq. admi

nistracj,: w 1945 roku ($1(\ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, 1966, nr 4, s. 621). 
8 K. Ku 1 i g o w s k i, W ruinach (Trudne dni, t. I, Wroclaw 1960, s. 135). 
1 K. J o n ca, A. K o nie c z n y, Upadek „Festung Breslau" (5 II--6 V 1945 r.), 

Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1963, s. 236. 
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zwlocznie wydala przedstawicielom wladzy polskiej, jako prawowitym 
gospodarzom, odpowiednie upowaznienia. Ponadto wladze radzieckie za
ofiarowaly peln,1 pomoc i przydzielily pierwszej polskiej grupie 

0

lqcznika 
dla unikni�cia ewentualnych nieporozumien z jednostkami stacjonujqcy
mi w miescie "· Czolowka pionierow obrala na swojq siedzib� domy 
oznaczone numerami 23, 25, 27 przy ul. Poniaitowskiego. ,,0 godzinie 
osiemnastej jtegoz dnia) na domu numer 27 uroczyscie zawieszono godlo 
panstwowe i bialo-czerwony sztandar. Od tej chwili Wroclaw po setkach 
lat oderwania od Macierzy stal si� :mow polskim miastem" 11• 

W dniu 11 V 1945 r. doszlo do spotkania polskich naczelnych wladz 
.Wroclawia z radzieck'l Wojenn11 Komendanturq miasta, na ·ktorym usta
lono zakres i szczego!y przejmowania przez wladze ,pols'kie agend i ma
j;itku miejskiego. Przedsi�biorstwa uiytecznosci publicznej zostaly prze
kazane Zarzqdowi Miejskiemu w wyniku uzgodnien z dowodztwem 
1. Frontu Ukrainskiego w Zaganiu w dniu 12 maja. W czasie konferencji 
iaganskiej wladze radzieckie zobowiqzaly .si� rowniez przekazac w naj
bliiszym czasie kilkadziesi'lt obiektow miejskich przedsi�biorstw prze
myslowych oraz placowki naukowe 12. ,,Naleiy podkreslic, ie pozytywne 
wyniki ... konferencji przypisac nalezy tylko dobrej woli obydwu stron, 
gdyi wowczas iadna ze stron nie znala granic swych kompetencji 13". 

Po tych pierwszych glownych ustaleniach Zarzqd Miejski przystqpil do
pracy, pracy ogromnej, poniewai w miescie jesz.cze nie dzialala Rada Na
rodowa, a wi�c Zarzqd Miejski byl zarazem organem stanowiqcym i kon
trolujqeym, jak rowniez organem zarzqdzajqcym oraz wykonawczym 14. 

Niewielki zesp6l okolo 120 ludzi " postanowil tchnqc zycie w umarle -
zdawaloby si� - miasto. Jui 10 V 1945 r., a wi�c nazajutrz po przy
byciu do Wroclawia pierwszej grupy pionierskiej, podzielono Zarzqd 
Miejski na wydzia!y, wyznaczono zadania poszczegolnym •kierownikom 
i naczelnikom 16• ,,Nie uwierzy dzis nikt, ie czlonkowie ekipy porozbie
gali si� zaraz po przyjezdzie po tych zakladach, ktorymi mieli po opa
nowaniu ich zarzqdzac. To eo robila ta pierwsza ekipa operacyjna w ci'lgu 
kilku dni, bylo czyms nie do wiary. Jakis szal opanowal wszystkich. Nie 

10 Ku 1i g o w s k i, op. cit., s. 143. 

u Tamze, s. 144. 

u Tamze, s. 148-149. 

u TaIIl.Ze, s. 147. 

14 Archiwum Pallstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Zarzqd Miej

ski (dalej AP Wroclaw, ZM), nr 203, fol. 41, Ok6lnik o zakresie dzialalno.Sci Miej

skiej Rady Narodowej. 

u K ul i g o w s k i, op. cit., s. 141. 
11 Tamz.e, s. 145. 

t - Sob6tka XXIV, z. 4 
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dowodzi! tymi pionierami zaden w6dz, nie dowodzi! zaden sztab, dowodzil 
zas kolektyw, cialo zbiorowe, tw6rcze, bojowe 17". 

Ze wzgl�u na rozleg!osc miasta oraz utrudnionii komunikacj� pomi�
dzy poszczeg6lnymi dzielnicami, jak i dla sprawniejszej organizacji prze
kazywania miasta przez wladze radzieokie wladzom polskim Zarziid Miej
ski utworzyl 12 komisariat6w obwodowych "· Miejskie komisariaty obwo
dowe terytorialnie polorywaly si� z rejonowymi Wojennymi Komendantu
rami wladz radzieckich i dla ulatwienia wsp6lpracy wyznaczono przed
stawicielom obu wladz wsp6lne kwatery. Komisarze obwodowi, kt6rzy 
kierowali poszczeg6lnymi komisariatami jako urz�dnicy Zarziidu Miej
skiego, mieli przede wszystkim za zadanie wsp61pracowac z Wojennii Ko
mendanturii danego c·ejonu oraz stopniowo przejmowac dzialy gospodarki 
miejskiej. Do polowy czerwca 1945 r. Zarziid Miejski zorganizowal gl6wne 
ogniwa polskiej administracji we Wroclawiu. Wymagaly one 1eraz dalszej 
ro2Jbudowy i usprawnienia 19• 

Po odejsciu ze stanowiska prezydenta dra B. Drobnera w dniu 
9 VI 1945 r. funkcje ojca miasta, na kr6tko, sprawowal dotychczasowy 
wiceprezydent i:nz. Kazimierz Kuligowski. Dnia 14 czerwca decyzjii okr�
gowego pelnomocnika rziidu w Legnicy prezydentem Wroclawia zostal 
czlonek PPR inz. Aleksander Wachniewski, kt6ry dla podkreslenia nad
rz�dnosci w stosunku do przedstawicieli innych wladz dzialajiicych na 
terenie miasta uzywal tytulu Pelnomocnika Rziidu na Obw6d X·)©{IX,

miasto Wroclaw 20. Wraz z nominacjii nowego prezydenta dokonaly si� 
zasadnicze zmiany w skladzie osobowym calego prezydium Zarziidu Miej
skiego. Przede wszystkim ulegla w nim zatarciu poprzednia dominacja 
Po}skiej Partii Socjalistycznej. Obecnie zachowano r6wnowag� liczebnq 
reprezenfa.nt6w Polskiej Partii Robatniczej i Polskiej Partii Socjalistycz
nej 21• 

Nowe prezydium rozpocz�lo swojii prac� od zreorganizowania tereno
wych ekspozytur Zarziidu Miejskiego. Licz� 12 komisariatöw obwodo
wych ,imniejszono do szesdu i przyj�to dla nioh na2JW� urz�6w obwodo-

17 B. D r o b n e r, ZdobyliSm11 Polskie Zlote Runo (Trudne dni, t. I, Wroclaw 

1960, s. 90). 
18 AP Wroclaw, ZM, nr 219, fol. 5, Zarzqdzenie prezydenta m. Wroclawia z dn. 

12 VI 1945 r. w sprawie tymczasowego utworzenia miejskich komisariat6w obwo
,dowych. 

tu Ku ,l i g o w s k i, op. cit., s. 156. 
20 AP W1roclaw, ZM, nr 84, fol. 3, Sprawozdanie z inspekcji Zarzqdu Miejskiego 

odbytej 13-18 VIII 1945 r. przez inspektora Ministerstwa Administracji Publicznej 

(dalej: Sprawozdanie z inspekcji...). 
21 Now11 Zarzqd Miejski Wroclawia {Nasz Wroclaw, Wroclaw 24-30 VI 1945, 

s. 4). 
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wych pelnomocnika rz,idu 22• Jednak lic:aba szesciu urzE)d6w obwodowych 

wpewne nie mogla srprostac wzrastaj,icym zadaniorn w coraz bardziej za

ludniaj,icym si� miescie. Dlatego ZaTz,id Miejski 6 VII 1945 r. ustanowil 

ich osiem. Nosily one obecnie nazw� miejskich urzE)dow obwodowych ••. 

Gl6wnym celem pawalania · tych urz�d6w bylo „usprawnienie administra

cji Zarz,idu Miejskiega w dzielnicach miasta, 1b!izszega i gl�bszega wej

rzenia w potTzeby miejscawe dzielnic araz nalezytega ich zaspokajenia, 

jak tez ulatwienie abywa1elam dzielnic ,parozumienia si� z urz�dami miej

skimi i zalatwiania w nich swaich spraw" ••. W zwi,izku z .tym abecny 
zakres abawi,izk6w spadaj,icy na terenowe wladze Zarz,idu Miejskiega 

byl znacznie wi�kszy w par6wnaniu z zakresem dzialania urz�d6w pawo

lanych w czerwcu. 

Zgadnie z lipcawym sta1utem miejskie urz�dy obwadawe dzielily si� 

na referaty odpawiadaj,ice dzialom administracji miejskiej i nasily t� sa

m,i nazw�. Z ramienia Zarz,idu Miejskiega wykonywaly czynnosci przy

gotawawcze oraz wykanawcze, nie pa·siadaly adr�bnasci budzetawej -

wszystkie wydatki i w,plywy byly razliczane w odpawiednim wydziale 

Zarz,idu Miejskiega. Miejskie urz�dy obwodawe wprawadzaly w zycie 

gl6wnie decyzje centrali Zarz,idu Miejskiego, jednak prezydent miasta 

m6gl pewne zadania bez,pasrednio zlecic da wykanania naczelnikam tych 
urz�d6w. R6wnaczesn.ie miejskie urz�dy obwodawe jaka ekspazytury Za

rz,idu Miejskiega mialy obowi,izek utrzymywac kollitakit i wspolpracowac 

z radzieckimi Wojennymi Komendanturami, kt6re przede wszystkim zaj

mawaly si� sprawami wojskowymi i palitycznymi w poszczeg6lnych re
janach "· 

Uchwala Zarz,idu Miejskiego z dnia 6 VII 1945 r. opr6cz zasadniczych 

zmian w sieci terenawej przeprawadzila jednaczesnie reorganizacj� 

w lonie samega ZaTz,idu Miejskiego, razbudawuj,ic go da 16 wydzial6w 

araz razci,igaj,ic kampetencje Zarz,idu Miejskiega na 11 zaklad6w i przed

si�biarstw miejskich 26• 10 lipca wyszedl pierwszy statut arganizacyjny 

Zarz'fdu Miejskiega wprowadzaj,icy w zycie zmiany w jego strukturze 

organizacyjnej. 

W ten spas6b Zarz,id Miejski stanawil juz stasunkawo zwart,i jed

nostk� administracyjn,i. Rozbudowana siec urz�d6w obejmuj,ica najdal-

H AP Wroclaw, ZM, nr 1, fol. 1, Protok61 posiedzenia Zarzc1du Miejskiego 

z 16 VI 1945 r. 

n AP Wroclaw, ZM, fol. 26-27, Statut organizacyjny Zarzc1du Miejskiego (dalej: 

Statut organi,zacyjny ... ). 

H AP Wroclaw, ZM, nr 13, fol. 106, Statut biur miejskich urz�d6w obwodowych. 

u AP Wroclaw, ZM, nr 173, fol. 6, Sprawozdanie z 14 VII 1945 r. z dzialalnoSci 

Miejskiego Urz�du Obwodowego nr V. 
21 Statut organizacyjny ... , fol. 26-27. 
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sze nawet dzielnice miasta w znacznym stopniu usprawnila organizacj� 
budowy nowej wro�lawskiej rzeczywistosci. A budowac t� rzeczywistosc 
bylo ogromnie trudno, ,,poniewa:i: zakres, uj�ty dzisiaj przez szereg urz�
dow, instytucji, delegatow, zjednoczen itp., w pierwszym okresie spadl 
wy!qcznie prawie na pracownikow Zarzqdu Miejskiego" 27• Od pierwszych 
dni Zarzqd Miejski odczuwal brak ludzi. Do pracy przyjmowani byli 
wszyscy, cz�sto bez wzgl�du na kwalifikacje. Nierzadko jeden cz!owiek 
pelnil wiele odpowiedzia}nych funkcji 28, a wynagrodzenie ograniczalo si� 
do swiadczen w naturze (zapewnienie miesi,kania, wy:i:ywienia, biletow 
autobusowych) "· Regularnych miesi�cznych poborow dlugo Zarzqd Miej
ski nie mag! WY'Placac. Jeszcze np. 10 VII 1945 r. na posiedzeniu prezy
dium Zarzqdu Miejskiego postanowiono pracownikom, ktorzy przy)>yli 
w maju, wyplacic tytulem zaliczki 1500 zt, tym, ktorzy przybyli w cza
sie od 1 do 15 czerwca, po 1000 zt, ·po 500 zl przyznano zatrudnionym 
w Zarzqdzie Miejskim od 16 do 30 czerwca, a tym, ktorzy podj�li prac� 
po 1 lipca, tylko 200 zl. Oprocz tego „postanowiono pracownikom przy
dzielic bezptatnie pewnq ilosc :i:ywnosci jako ekwiwalent za specjalnie 
trudne warunki pracy na terenie miasta Wroctawia" 30. Trudnosci finan
sowe Zarzqdu Miejskiego w poczqtkowym okresie WY1Plywaty z braku 
wlasnych dochodow 31, ten zas wynikal z niemozliwosci uzyskania 
w pierwszych miesiqcach powojennych wolnych nadwy:i:ek bud:i:etowych 
w przedsi�bioratwach i zakladach komunalnych, gdy:i: musialy byc orie 
obrocone na pokrycie niezb�dnych wydatkow renowacyjnych warunkuj'l
cych utrzynuialie rprzedsi�biorstw w ruchu. Poza .tym du:iJa plynnosc lud
nosci utrudniala regularne sciqganie poda,t;k6w 32. Administracja polska 
w miescie rozpocz�ta swojq gospodark� od sumy 1 000 000 z! atrzymanej 
za posrednictwem wladz wojewodzkich z Ministerstwa Administracji Pu
blicznej 33. Pierwsze dochody Zarzqdu Miejskiego, _ktore pochodzily z oplat 
rejestracyjnych i podatkow, pokry!y potrzeby miasta jedynie w 300/o, po
zostale wydatki musialy byc uzupe!nione z dotacji Wojewodztwa oraz 

27 A. Ni Z y ti. s k i, Organizacja aprowizacji m. Wroclawia (Trudne dni, t. II, 

Wroclaw 1960, s. 92). 
28 A. Du r s  z c z, Na spöldzielczym froncie (Taki byl poczqtek, Wroclaw-War

szawa-Krak6w 1962, s. 76). 

!II J. R y b i c k i, Rok odbudowy Wroclawia (Trudne dni, t. II, Wroclaw 1960, 

s. 63). 
ao AP Wroclaw, ZM, nr 1, fol. 4-5, Protok61 posiedzenia Zarzqdu Miejskiego 

z 10 VII 1945 r. 
11 S. P o  d g 6 r s k i, Trzy okresy Wroclawia (Trudne dni, t. II, Wroclaw 1960, 

s. 131). 
12 Sprawozdanie z inspekcji ... , fol. 13. 

31 AP Wroc?aw, ZM, nr 64, fol. 10, Sprawozdanie z dzialalnoSci Zarzijdu Miej

skiego 10 V 1945-31 III 1946 (dalej: Sprawozdanie· z dzialalnoSci...). 
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z sum przyznanych przez Skarb Panstwa a•. Chroniczne pustki w kasie 
miejskiej utrzymywaly si� zresztq i w okresie p6zniejszym. 

Wraz z organizowaniem si� podstaw administracji polskiej we Wroc
lawiu

1 
poczqtkowo nie.Smialo, z czasem coraz odwaZniej i liczniej, do mici

sta naplywala z roznych stron ludnosc polska. Og6lem spraw ZWiqza
nych z akcj'l repatriacyjnq, przesiedlencz'l i osadniczq zajmowal si� Pan
!ltwowy Urzqd Repatriacyjny "· Wroclawski odd.zial tego Urz�du dzia
lal od 22 V 1945 r. i swoim zasi�giem obejmowal nie tylko miasto Wroc
law, ale tez szereg okolicznych powiat6w. Rozlegly teren zostal pokryty 
g�st11 sieciq plac6wek Panstwowego Urz�du Repatriacyjnego, tzw. punk
tami etapowymi i rejonowymi inspektöratami osadnictwa. 

Na terenie miasta Wroclawia do sierpnia dzialaly dwie takie pla
c6wki. Gl6wnym zadaniem punkt6w etapowych bylo organizowanie re
patriantom czy przesiedlencom czasowego schronienia, zapewnienie wy
zywienia, udzielanie pomocy lekarskiej oraz potrzebnych informacji. Po
nadto punkty etapowe prowadzi!y imienn11 ewidencj� repatriant&w 
i przesiedlenc6w, eo umozliwialo w wielu wypadkach pol11czenie rodzin 
rozdzielonych przez wojn�. R6wnolegle inspektoraty osadnictwa pomaga
ly w rozladowywaniu transport6w, utrzymywaly kontakt z instytucjami 
i przedsi�biorstwami przemyslowymi oraz handlowymi w celu kierowa
nia do nich ludzi gotowych tarn podj11c prac�. J ednak pierwsze fale re
patriant6w ze wsc>hodu bardzo cz�sto, w w�dr6wce na zach6d, zatrzy
mywaly si� w wojew6dztwie lubelskim, bialostockim czy rzeszowskim. 
Wynikalo to „z oportunizmu wladz repatriacyjnych, kt6re zrazone przej
sciowymi trudnosciami tracily z oczu naczelny cel panstwowy repatriacji: 
trwale opanowanie ziem nadodrzanskich i nadbaltyckich" "· W zwi11zku 
z tym naplyw, stosunkowo nielicznej, ludnosci polskiej w pierwszych 
miesi11cach po wyZJWo!eniu w duzym stopniu mial charakrter zywi&owy, 
nie wrganizowany. Planowe osiedlanie ludnosci polskiej we Wroclawiu 
nabralo pelnego rozmachu dopiero po 2 VIII 1945 r. 

Odczuwany bardzo silnie przez Zarz11d Miejski deficyt sily roboczej 
oraz deficyt w dziedzinie finansowej nie zwalnial wladz samorz11dowych 
od zorganizowania Wroclawia, mimo duZych 'Zniszczel1, w oSrodek wiel
komiejski. Najpierw jednak nalezalo ludnosci miasta zapewnic wyzywie
nie, dach nad glow11, doplyw wody, swiatla, gazu i uchronic i'I od pozo
stalosci wojny, od wszelkiego rodzaju element6w przest�pczych. We wro
clawskim morzu gruz6w bowiem dlugo jeszcze ukrywaly si� grupki roz-

u Sprawozdanie z inspekcji..., fol. 30. 
H DzialalnoSC Paflstwowego Urzt::du Repatriacyjnego. Okr�g we Wroclawiu 

i jego plac6wki (Gazeta Dolno-Slqska, Legnica-Wroclaw 11-15 VIII 1945, s. 3). 
" UsprawniC akcje przesiedle1iczq (Nasz Wroclaw, 24-30 VI 1945, s. 2). 
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bitk6w z niemieckiego garnizonu, kt6re wzniecaly pozary, powodowaly 
wymian� strzal6w. Do tego miasto bylo silnie podminowane i kazdy krok 
m6gl zakonczyc si� tragicznie ". R6wniez obecnosc ,okolo 200-230 tys. 
Niemc6w " pot�gowala stan napi�cia, tym bardziej ze nie wszyscy z nich 
chcieli si� podporziidkowac i uznac zmiany w sytuacji politycznej. Utrzy
mywali oni kontakt z wrogimi Polsee zachodnimi osrodkami propagando
wymi, organizowali sabotaz wsr6d pracownik6w niemieckich, podburza
j&c ich do nieposluszenstwa i wrogich,akt6w wobec wladzy polskiej s,. 
Zdarzaly si� tez wypadki wnoszenia do wladz radziedkich skarg na admi
nistracj� polskii, w kt6rych np. stwierdzano, ze „Sliisk nie jes-t odpowied
nim krajem dla polskiego narodu" i ze jedynym pragnieniem wroc!aw
skich Niemc6w jest „znowu byc wo!Jnymi od Po!a:1<6w, miec wlasne pra
wo i pracowac pod rosyjskim nadzorem" 40• 

R6wniez cz�sc ludnosci polskiej, naplywajiicej w tym czasie do Wroc
lawia, przysparzala mlodej wladzy wiele klopot6w oraz dezorganizowala 
z trudem odbudowane zycie mias-ta. Do sierpnia 1945 r. przez Wroclaw 
przewin�la si� spora fala ludzi, kt6rzy nie mieli zamiaru zamieszkac 
w nim na stale ani podjiic si� jakiejkolwiek funkcji spoleczno-organiza
cyjnej. Gl6wnym ich celem byla penetracja terenu dla swoich wlasnych, 
prywatnych interes6w, totez przylgn�la do nich na,zwa szabrownik6w "· 
Osobnicy ci wyrziidziH miastu wiele s�kody nie tylko materialnej, ale 
przede wszystkim moralnej. Cz�sto ludzie uczciwi wiitpili w celowosc 
swojej, w jakze trudnych warunkach podj�tej pracy, na ich oczach bo
wiem rosly fortuny „niebieskich ptak6w", ludzi „z inicjatywii", gdy oni, 
pracownicy urz�d6w panstwowych czy samorziidowych, musieli zadowa
lac si� wi�cej niz skromnym wynagrodzeniem 42. W okresie do sierpnia 
1945 r. organa bezpieczenstwa ze wzgl�du na ntski stan liczebny nie mo
gly wypowiedziec szabrownikom zdecydowanej, ostrej walki. Wprawdzie 
na terenie miasta od pierwszych dni wladzy polskiej dzialala r6wniez Mi
licja Obywatelska, jednak pocziitkowo do jej szczuplych szereg6w prze
nikal tez czasem element nieodpowiedni. 

Brak w pierwszym okresie po kapitulacji odpowiednich ludzi mogii
cych objqc funkcj� w kom6rkac,h spoleczno-panstwowych szczeg6lnie 

87 A. K n o t, Poczqtki uniwersyteckiej pionierki {Trudne dni, t. I, Wroclaw 

1960, •. 161). 
89 Sprawozdanie z inspekcji. .. , fol. 2. 

�11 AP Wrodaw, ZM, nr 126, fol. 20, Doniesienie kierownictwa wydzialu Zdrowia 

o wrogiej dzialalnoSci niemieckich lekarzy. 

•0 AP Wroclaw, ZM, nr 126, fol. 27, List do wfadz radzieckich podpisany przez 

Erni: Hoffman. 

u Jeszcze o szabrze ... (Nasz Wroclaw 24-30 1945 VI, s. 3). 

a Nasza wina (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 1). 
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mocno zawa:i:yl wlasnie na organach bezpieczenstwa. Przyjmowano do 
nich ka:i:dego Po!aka, kt6ry si� zgtosit, bez wzgl�du na kwalifikacje i mo
rale. Jednak pierwsze kursy fachowo-oswiatowe, jakie zorganizowaty 
wtadze polskie na terenie Wroctawia ju:i: pod koniec lipca 1945 r., miaty 
na celu szkolenie kadr Milicji Obywatelskiej 43• Obok wykladowc6w woj
skowych prowadzqcych przedmioty zawodowe do udzialu w organizacji 
szkolenia milicjant6w zostali r6wniez zaproszeni profesorowie Uniwersy
tetu Wroctawskiego, aby zapoznac stuchaczy z historiq Dolnego Slqska. 
Ten pierwszy kurs szkoleniowy miat przynajmniej cz�sciowo podniesc 
poziom kadr organ6w be2>pieczenstwa. 

Szczuplosc Mi!icji Obywatelskiej zmusita wladze miejskie do zorgani
zowania we wtasnym zakresie ochrony przejmowanych obiekt6w. Juz 
w maju 1945 r. powstala Straz Ochrony Obiekot6w skladajiica si� ze 110 
ludzi. Zadaniem jej byto zabezpieczenie magazyn6w zywnosciowych, skla
d6w paliwa itp. 44 Wraz z obejmowaniem przez wladze polskie catego ma
jqtku miejskiego wytonita si� koniecznosc powolania Miejskiej Strazy 
Przemystowej "· Zaj�ta si� ona ochronq wazniejszych obi�kt6w przemy
slowych oraz zabezpieczeniem ocalalych maszyn i surowc6w. Jednoczes
nie na strazy mienia wroclawskiej wyzszej uczelni - Uniwernytetu i Po
litechniki - czuwata Straz Akademicka, ztozona z uzbrojonych studen
t6w, kt6rzy w grupach kiHm- lub kihlmnastoosobowych obsadzili w wa;z
niejso:e obiekty uczelni, chroniqc je przed zrabowaniem oraz zniszcze
l}iem. 

Oczywiscie te srodki zaradcze nie mogly zastqpic regularnych tiddzia
l6w milicyjnych. Szerzyly si� w miescie wypadki koradziezy, rabunk6w, 
napad6w, zab6jstw. W tych dniach :i:adna wtadza nie byla w stanie na
tychmiast zareagowac na dokonane przest�pstwo. Na og61 sprawca bez
karnie znikal wsr6d ruin. Jednak spora cz�sc amator6w latwej zdobyczy 
trafiala przed wymiar sprawiedliwosci. Dwie pierwsze rozprawy przepro
wadzone przez wroctawski Sqd Grodzki w dniu 30 VI 1945 ·r. dotyczyly 
wtasnie kradzie:i:y mienia spolecznego "· Opr6cz Sqdu Grodzkiego, utwo
rzonego jeszcze w maju 1945 r., od 1 VI 1945 r. we Wroctawiu dzialal 
r6wniez Sqd Okr�gowy, Sqd Apelacyjny i Prokuratura. 

Jesli akcja zwalczania przest�pczosci w miescie podj�ta przez wymiar 
sprawiedliwosci miala przyniesc powodzenie, musiala uzyskac poparcie 

"' Kursy o§wiatowe we Wroclawiu (Gazeta Dolno-Slijska, Legnica-Wroclaw, 
22---28 VII 1945, s. 3). 

"' Sprawozdanie z dzialalnoSci..., fol. 17. 
u AP Wroclaw, ZM, nr 1, fol. 3, Protok61 posiedzenia Zarzijdu Miejskiego 

z 4 VII 1945. 
'11 Pierwsze rozprawy sqdowe we Wroclawiu (Gazeta Dolno-$lijska, 11-17 VII 

1945, s. 5). 
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zar6wno wladz miejskich, jak i spoleczer\.stwa. Pierwszym krokiem 
w kierunku poprawy stanu be2lpieczer\.stwa bylo nawi&<aanie w lipcu 
1945 r. wsp6lpracy w tej dziedzinie z Wojennii Komendanturii radzieck'l 
i przeprowadzenie wsp61nej oblawy na dezerter6w i r6znego rodzaju m�
ty spoleczne •1. Dia zabezpieczenia mienia spolecznego i ukr6cenia prze
jaw6w szabru wladze miejskie wydaly 1 VIII 1945 r. ostre zarziidzenie 
zakazujiice „wyjezdzania bez zezwolenia prezydium miasta poza obr�b 
miasta Wroc!awia bez wzgl�du na fo, czy wyjazd nast�puje na wlasny, 
czy na koszt Zarziidu Miejskiego" 48. Te pierwsze poczynania wladz pol
skich majiice na celu ·normalizacj� zycia i zapewnienie bezpieczer\.stwa 
ludnosci przebywajiicej w miescie w pewnym na razie stopniu wplyn�ly 
na popraw� sytuacji. 

R6wnorz�dnie waznym i istotnym problemem pierwszego okresu wla
dzy polskiej we Wroc!awiu byla kwestia organizacji wyzywienia oraz za
pewnienie mieszkar\. ludnosci chciicej si� osiedlic we Wroclawiu i prze
jezdzajiicej przez miasto w kierunku Polski centralnej. 

Przez pierwsze trzy miesiiice pod wzgl�dem aprowizacyjnym Wrnc
law nie korzystal z zadnej pomocy z zewniitrz. Pozytywna pod tym 
wzgl�dem sytuacja byla chyba jedynym korzystnym skutkiem ogloszenia 
Wroc!awia w czasie wojny twierdzii. Po kapitulacji garnizonu niemiec
kiego Wojenna Komendantura miasta obj�la w posiadanie duze zapasy 
zywnosci porozmieszczane po wszystkich lokalach sklepowych, a cz�to 
i biurowych, zapewne w obawie przed ewentualnym zniszczeniem maga
zynu ientralnego ••. Nalezalo jednak w obecnych warunkach zorganizo
wac miejskie magazyny, aby w nich zlozyc zywnosc przej�t1\ od wladz 
radzieckich na podstawie porozumienia zawartego mi�dzy polskimi wla
dzami miasta a Naczernii Komendii w Dreznie '°· Do polowy czerwca 
administracja polska weszla w posiadanie artykul6w zywnosciowych 
o l11c2mej wadze okolo 350 ton "· 

W pierwszych dniach po wojnie wydawanie bezplatnych posilk6w 
dla jeszcze bardzo nielicznej grupki delegat6w polskich odbywalo si� po
przez kuchni�.polowii, kt6ra wydzielala sniadania, obiady, kolacje "· Jed
nakze wraz z przybywaniem nowych ekip wylonila si� koniec:mosc roz-

n A. 2 a k, Kartki z plonqcego miasta (Taki byl poczqtek, Wroclaw-Warszawa 
-Krak6w 1962, s. 36). 

" AP Wroclaw, ZM, nr 203, fol. 64, Ok6lnik z 1 VIII 1945. 
'� AP Wroclaw, ZM; nr 187, fol. 11, Sprawozdanie Wydz. Aprowizacji i Handl u 

z 29 IV 1946 z rocznej dzialalnoSci (dalej: Sprawozdanie Wydz. Aprow. i Handlu ... ). 
110 AP Wroclaw, ZM, nr 1, fol. 1, Protok61 posiedzenia Zarzqdu Miejskiego 

z 16 VI 1945. 
11 Aprowizac;a Wroclawia (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
11 Kulig o wski, op. cit., s. 154. 
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szerzenia sieci punl<t6w :iywieniowych. Do kor\ea ezerwea dzialalo na te
renie miasta 7 stol6wek miejskieh oraz oddzielnie zorganizowane przez 
Wydzial Aprowizaeji i Handlu stol6wki Milieji Obywatelskiej, Strazy 
Przemys!owej, Komi,tetu Ekonomieznego Rady Ministr6w oraz dwie sto
!6wki Czerwonego Krzyia "· W tym ezasie z punkt6w zywieniowyeh ko
rzystalo dziennie okolo 10 tys. ludzi. Z ezasem !iCTJba ta oczywiseie znaez
nie wzros!a i w stosunku miesi�eznym srednio ze stolowek korzys-ta!o 
6 tys. ludnooci polskiej, 99 tys. praeujqeych Nieme6w i 40 tys. rodzin nie
mieekieh zatrudnionyeh przy uprZqtaniu gruzow "· Z bezplatnego wyzy
wienia mogli korzystac jedynie praeowniey (oraz ich rodziny) zatrudnieni 
w instytuejach polskieh. W Hpeu 1945 r. ZarZqd Miejski wyda! ok6lnik 
szczeg6lowo regu!ujqey t� spraw� 55. Poniewaz jednak rzadko kiedy tak 
masowe zywienie idzie w parze z dobrq jakosei'l i wielkosei'l posi!k6w, 
tym razem r6wnjez nie da!y si� one pogodzic, eo wywolywalo obUirzenie 
konsument6w. Wyehodzqea w6wezas „Gazeta Do!no-Si'lska" wr�ez posta
wila pytanie: ,,Diaezego pionierzy majq nie tylko praeowac, ale i gtodo
waC?" stwierd.zajqc r6wnoczeSnie, Ze „najwyZszy czas, aby nas4qpila grun

towna z:miana na lepsze w stol6wkaeh" 56. Sprawa byla niezwyikle wa:ina. 
Braki w tej dziedzinie mogly dzialac odstraszajqeo na przybysz6w ocze
kujqeyeh zupelnie ezego innego. D!atego w drugiej polowie lipea po
wstala speejalna komisja stol6wkowa skladajqca si� z przedstawieieli 
prezydium Zarzqdu Miejskiego, Zwiq'.llk6w Zawodowyeh oraz z ezynnika 
spolecznego w osobie przedstawieiela delegowanego przez partie poli
tyezne. Zadaniem komisji byla kontrola stol6wek oraz zaktualizowanie 
norm zywnosciowyeh dla ludnosci polskiej i niemieekiej "· Dotyehezas 
obowiqzywaly normy ustalone przez Ministerstwo Aprowizaeji i Handlu 
zawacte w instrukcji 2 9 VI 1945 r.58 Ich wysokose byla minimalna, do 
tego jeszcze nie zawsze przy rozdziale artykul6w zywnoseiowyeh prze
strzegana. Nie wi�e dziwnego, ze do Zarzqdu Miejskiego eoraz ez�seiej 
nap!ywaly skargi. Niemey otrzymywali polow� raeji przyslugujqeej lud
nosei polskiej ". 

Opr6ez zywienia stalyeh mieszkar\e6w Wroclawia wladze polskie mu
sialy udzielac posilk6w przeehodzqeym przez miasto w pierwszyeh mie-

" Aprowizacja Wroclawia (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
" Sprawozdanie Wydz. Aprow. i Handlu ... , !ol. 11. 
u AP Wroclaw, ZM, nr 203, fol. 33, Ok6lnik w sprawie korzystania ze stol6wek 

(dalej Ok6lnik ... ). 
" UzdrowiC stosunki w stol6wkach (Gazeta-D0lno-$lq5ka, 4-10 VII 1945, s. 4). 
57 AP Wroclaw, ZM, nr 1, fol. 8, Protok6l posiedzenia Zarzqdu Miejskiego 

z 11 VII 1945. 
18 Ok6lnik ... , fol. 33. 
" Sprawozdanie z inspekcji..., !ol. 13 .. 
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siiicach powojennych falom reemigrant6w. W tym celu na terenie mia
sta zorganizowano instytucj� opiekuri.czo-spolecznii Polski Czerwony 
Krzyz. W podleglej jej stol6wce reemigranci mogli uzyskac 3 razy dzien
nie bezplatne posilki oraz skorzystac z przeznaczonego dla nich domu 
noclegowego. Jednoczesnie w miescie czynne byly „pun:kty sanitarno-<lo
:i:ywcze, aby kazdy powracaj&cy m6gi otrzymac doraznii pomoc lekar
sk&, jak r6wniez i ciepl& strnw�" 60. 

Admini·stracja polska obok :i:ywienia ludnosci cywilnej miala ,tez obo
wiiizek zaopatrywania w zywnosc jednostek Wojska Polskiego stacjonu
j&cych w obr�bie Wroclawia 61• W tej sytuacji wkr6tce magazyny zacz�
ly swiecic pustkami, a hantle! prywatmy dyktowal coraz wyzsze ceny na 
artykuly spozywcze. 

W pierwszych miesiiicach polskiej wladzy w miescie nie bylo plano
wo zorganizowanej pari.stwowej lub sp61dzielczej sieci punkt6w handlo
wych. Sklep czy kiosk spozywczy m6gl o�worzyc kazdy. Na og6l dokony
wali tego sprytni handlarze i spekulanci 62. Umieli oni szczeg6lnie wyko
rzystac trudne polozenie ludnosci. St11d ceny w por6wnaniu np. z cena
mi warszawskimi byly o 25-400/o wymze "· Wladze miejskie na razie 
nie mogly zmienic tej sytuacji i nawet mimo sygnal6w z Wydzialu ZdTO
wia o fatalnych warunkach sanitarnych, w jakich byly sprzedawane arty
kuly spozywcze, postanowily nie interweniowac, poniewaz uwazaly, ze 
„rygorystyczne traktowanie tej sprawy zahamowaloby rozw6j :i:ycia we 
Wroclawiu". W ocenie wladz miejskich „przeprowadzenie komisji sani
tarno-'Policyjnej moglo byc zastosowane dopiero po kilku miesiiicach" 64. 
Z tego powodu rozw6j inicjatywy prywatnej byl niczym nie hamowany. 
Chodzilo o jak najszybsze opanowanie przez element polski wszystkich 
plac6wek w miescie. Dopiero pod koniec lipca 1945 r. Wydzial Aprowi
zacji i Handlu ro21pocz11! przygotowania do wprowadzenia w miescie sy
stemu kartkowego 65. 

Dla Polak6w przyby-wajiicych na teren wroclawski r6wnie waznii 
jak wyzywienie by!a sprawa uzyskania mieszkania. W pierwszym okre
sie - do 5ierpnia 1945 r. - trudnosci w uzyskaniu loka-lu mieszkalnego 
wynikaly przede wszystkim z braku koo.rdynacji w tej dziedzinie mi�zy 
r6:inymi instytucjami w miescie. Przydzialy mieszkari. wydawala Milicja 
Obywatelska, wydawal Urz&d Bezpieczeri.stwa, wydawaly w!adze kolejo-

eo Pomoc dla repatriant6w (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
01 Kulig o w s ki, op. cit., s. 147. 
u Turn a u, op. cit., s. 156. 
63 Sprawozcianie z inspekcji..., fol. 3. 
°' AP Wroclaw, ZM, nr 1

1 
fol. 8, Protok6l posiedzenia Zarzijdu Miejskiego 

z 27 VII 1945. 
n Wizyta w aprowizacji (Gazeta Dolno-Slc,\ska, 22-28 VII 1945, s. 4). 
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y;,e. Instytucje te cz�sto zajmowaly kilka budynk6w bez porozumienia 
z Wydzialem Mieszkaniowym Zarz11du Miejskiego, kt6ry w tym czasie 
mial wyl11c2me uprawnienia do rozdzialu mieszkari. 66. Brak uzgodnieri. 
i porozumieri. w tej dziedzinie pomi�zy poszczeg6lnymi instytucjami 
miejskimi utrudnial proces osiedlania si� we Wroclawiu ludnosci pol
skiej. 

Kolejnym problemem pionierskiego okresu wymagaj11cym jak najszyb
szego rozwi11zania bylo zaopatrzenie miasta w wod�, swiat!o i gaz. Ogrom
ne zniszczenia urz11dzeri. komunalnych wymagaly duzego wkladu pracy 
i pieni�dzy, a poniewaz kasa miejska byla pusta, szczuple wi�c ekipy fa
chowc6w musialy we wlasnym zakresie wykonac wi�kszosc napraw. Dzi�
ki ich niezwykle ofiarnej pracy niekt6re dzielnice juz w pierwszej polo
y;,ie czerwca uzyskaly wod�, a jeszcze w maju wznowiono przy pomocy 
wojsk radzieckich zasilanie miasta energi11 elektryczn11 67• 1 VII 1945 r. 
elektrownia miejska przeszla w pelne posiadanie Zarzqdu Miejskiego. 
Jednak moc jej urz11dzeri. nie mogla byc calkowicie wykorzystana, ponie
waz w tym czasie rzeka Odra wraz z kanalami znajdowala si� pod kon
trol'I jednostek wojskowych 68, kt6re w zale:i;nosci od swoich potrzeb 
splawnych regulowaly poziom w6d, a brak dostatecznej ilosci w�gla unie
mozliwial r6wniez pelnq eksploatacj� elektrowni parowej "· 

Stosunkowo najwi�cej klopot6w i trudnosci bylo przy uruchamianiu 
gazowni miejskiej. Jej zmiszczenia si�galy 70°/o, siec rozprowadzaj11ca gaz 
po miescie r6wniez nie nadawala si� do uzytku. Stqd przez pierwsze mie
si11ce Wroclaw po2lbawiony byl gazu 70• Otrzymal go dopiero w polowie 
sierpnia 1945 r. 11 

Z nie mniejszymi trudnosciami borykaly si� grupy operacyjne Mini
sterstwa P.rzemyslu i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministr6w. Gl6w
nym zadaniem ich bylo obj�cie, zabezpieczenie i uruchomienie wszyst
kich zaklad6w przemyslowych. Na terenie wroclawskim po zakori.czeniu 
dzialari. wojennych zaden zaklad przemyslowy nie nadawal si� do na
tychmiastowego uruchomienia. Wroclaw jedna!k mial byc osrodkiem pro
dukcyjnym regionu, totez praca nad uruchomieniem wi�kszych zakla
d6w, a szczeg61nie Pari.stwowej Fabryki Wagon6w, ruszyla od pierwszych 
dni po wyzwoleniu miasta 12. 

R6wnolegle z wladzami samorz11dowymi i przemyslowymi do Wroc-

H Sprawodzanie z inspekcji .. , fol. 17. 

n Bilans miesiqca (Nasz Wroclaw, 10 VI 1945, 5. 1). 
se Sprawozdanie z dzialalnoSci..., fol. 17. 
sa Sprawozdanie z inspekcji..., fol. 19-20. 

10 XX lat Wroclawia, Wroclaw 1965, s. 52. 

n Sprawozdanie z dzialalnoSci..., fol. 21. 
7z Cz. Mi ch a 1 a k, Pafawag (Trudne dni, t, I, Wroclaw 1960, 5. 195). 
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lawia przybyly przedstawicielstwa innych wladz panstwowych, aby zor
ganizowac poszczeg6lne kom6rki :i:ycia miejskiego. Ju:i: 16 maja urzqd 
pocztowy otworzyl pie,,wsze okienko dla sprzeda:i:y znaczk6w, przyjmo
wania poleconej i zwyklej korespondencji 73• Wysylanie poczty poza obr,:b 
miasta bylo wielce skomplikowane. Poniewa:i: Wroclaw nie posiadal 
w pierwszych ty,godniach zadnych polqczen komunikacyjnych z krajem, 
wysylano poczt" nieregularnie, przy okazji wyjazdu r6znych samocho
d6w w kierunku Polski centralnej. Sytuacja ulegla pewnej poprawie, gdy 
21 czerwca Polskie Linie Lotnicze „Lot" uruchomily regulamq komuni
kacj" na liniach Wroclaw-Legnica-Poznan-L6dz-Warszawa oraz 
Wroclaw-Katowice-L6dz-Warszawa, od lipca zas zwykle przesylki 
pocztowe odwo:i:one byly eo dwa dni do Olesnicy, k:t6ra juz posiadala po
lqczenie kolejowe w kierunku K"pna i Kluc;,;borka. 

Wielkim wydarzeniem w zyciu miasta bylo otwarcie w dniu 19 czerw
ca mostu kolejowego na rzece Widawie 74• W uroczystosci przeci"cia wst<:
gi wziql udzial minister komunikacji w celu udokumentowania wagi wro
clawskiego w<,zla kolejowego dla gospodarki kraju. W ten spos6b Wroc
!aw uzyskal pierwsze be;,;posrednie· polqczenie kolejowe z sercem kraju -
Warszawq. Opr6cz tego dzi"ki wydatnej pomocy wladz radzieckich juz 
od konca czerwca 1945 r. miasto posiadalo poprzez rzek<: Odr<: wodne po
lqczenie z G6rnym SI,iskiem 75• Rozw6j regularnych linii komunikacyj
nych znacznie •przybli:i:yl Wroclaw i jego problemy do centrum kraju. 

Od pierwszych dni mial Wroclaw ambicje stania si<, osrodkiem wiel
komiejskim, pragnqcym zaspokoic wszystkie potrzeby jego mieszkanc6w. 
Dlatego wraz z odbudowq zycia gospodarczego intensywnie odradzala si<: 
na terenie miasta polska kultura, polska oswiata. Wykonanie tego zadania 
wy,magalo niezwyklej energii. Nalezalo bowiem nie tylko zabezpieczyc 
i wyremontowac budynki szkolne czy teatralne, ale przede wszystkim 
jak najszy<bciej zebrac i uchronic przed zniszczeniem croziproswne po ca
lym miescie, a nawet na calym Dolnym Slqsku, niezliczone ilosci ksiqg, 
pomocy naukowych, ·nut, partytur, akcesori6w teatralnych itp. " Otwar
cie pierws-zego osrodka kulturalnego w miescie - kina „Warszawa" przy 
ul. Swidnickiej, nastqpilo 16 VI 1945 r. Gazeta wroclawska „Nasz Wroc
law" pisala w6wczas: ,,Otwarcie tego kina jest duzym sukcesem, gdy si" 
wezmie pod uwag<:, ze z trzydzies·tu paru kin wroclawskich zootalo za
ledwie cztery zdolne do uzytku i to z zdekompletowanq aparaturq i wy-

11 Z dzialalno.ici poczt11 wroclawskiej (Gazeta Dolno-Slqska, 11-17 -vu 1945, 

s. 4). 
7" Otwarde mostu (Gazeta Dolno-Sltlska, 22-28 VII 1945, s. 4). 
n Praca ;ieglugi rozwija si� pomySlnie (Nasz Wroclaw, 24-30 VI 1945, s. 3). 
11 Kuligowski, op. cit., s. 153. 
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magaj11ce remontu" 77• Od lipca 1945 r. zycie ku!turalne we Wroclawiu 
nabralo wi�kszego rozmachu. 9 lipca wroclawska publicznosc wype!ni!a 
po brzegi sal� Teatru Miejskiego, w kt6rym wyst11pi! z programem re
wiowym Teatr 1. Armii Wojska Polskiego. W par� dni p6:imiej wroc
lawscy melomani przezyli chwile wielkich wzruszen. Po raz pierwszy 
Wydzial Kultury i Sztuki zaprosil do Wroc!awia krakowskich artyst6w -
spiewaczk� Ew� Bandrowsk11-Tursk11, akompaniatora Adama Riegera 
i pianist� profesora Zbigniewa Drzewieckiego, kt6rzy dali koncert muzy
ki polskiej. ,,Entuzjazm, z jakim publicznosc wita!a artyst6w ... swiad
czy dobitnie o potrzebie muzyki w srodowisku ludzi, kt6rym czas bez 
reszty wypelnia praca" - pisa!a po koncercie „Gazeta Dolno-S!11ska" 78• 
T� potrzeb� rozumialy najwyzsze w!adze miejskie. J eszcze w czerwcu 
prezydent miasta poleci! zorganizowanie orkiestry symfonicznej 79• Po
cz11tkowo skladala si� ona gl6wnie z muzyk6w niemieckich. Orkiestra pod 
dyrekcj11 prof. Syrylly dala ki!ka koncert6w oraz brala udzia! w akade
miach panstwowych. Wroclawskim dzia!aczom kulturalnym uda!o si� 
opr6cz muzyk6w ·zaprosic ,pod koniec Jipca r6wniez aktor6w z krakow
skiego Teatru Rapsodycznego. Przedsta'wili oni publicznosci polskiej frag
menty Pana Tadeusza. Jednak na wlasny teatr Wroclaw nie m6gl si� 
jeszcze wtedy zdobyc. Korzystal na razie tylko z goscinnych wyst�p6w, 
ale podejmowa! pr6by stworzenia rodzimego osrodka kulturalnego. Pierw
szym, acz &kiromnym, krokiem w .tym kierunku bylo ogloszenie o tworze
niu ch6ru m�skiego i mieszanego „maj11cego na celu kultywowanie i sze
rzenie polskiej piesni na terenie miasta Wroc!awia i Dolnego Sl11ska" 80• 

Ce! repo!onizacji tych ziem zajmowal czolowe miejsce r6wniez w pro
gramie organizuj11cych si� we Wroc!awiu osrodk6w oswiatowych. Dzia
!alnosc grupy naukowej pod kierownictwem delegata Ministerstwa Oswia
ty prof. Stanis!awa Kulczynskiego nad uruchomieniem we Wroc!awiu 
wyzszej uczelni jest na og6! znana g!6wnie dzi�ki umieszczonym w Trud

nych dniach wspomnieniom pionier6w tej grupy oraz pracy S. Kulczyn
skiego Udzial Wroclawia w odbudowie nauki polskiej. Praca nad zorga
pizowaniem szkolnictwa sredniego i podstawowego ruszy!a dopiero na 
pocz11tku drugiego okresu (w sierpniu 1945 r.) dzia!alnosci w!adzy polskiej 
-:,,e Wros:!awiu wraz z nap!ywem duzej fali repatriant6w ze wschodu 
i ludnosci z teren6w Polski centralnej. 

Do czasu otwarcia szk6l jedynymi czynnlkami wychowawczymi 
i kszta!tuj11cymi opini� publiczn11 by!y prasa i partie polityczne. Oczy-

11 Nasze pierwsze kino (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
18 Teatr Zolnierski (Gazeta Dolno-Slqska, 15-21 VII 1945, s. 4). 
19 Kryzys we wroclawskiej orkiestrze symfonicznej (Pionier, Wroclaw 28 XI 

1945, s. 4). 
80 Ch6r polski :we Wroclawiu (Gazeta Dolno-Slqska, 29 VII-4 VIII 19.45, s. 4). 
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w1sc1e, jak w kazdej dziedzinie, uruchomienie wydawnictwa prasowego 
na terenie wroclawskim dokonywalo si� poprzez przelamywanie ogrom
nych trudnosci materialowo-lu�ch. Piermsze czasopismo - ty,godnik 
„Nasz Wroclaw" - wyszlo z datq 10 VI 1945 r. Do konca czerwca uikazaly 
si� jeszcze dwa jego numery, numer czwarty zas wyszedl juz pod zmie
ni-01I1ym ty�ulem „Gazeta Dolno-fn�ka". W :m1ianie ty,tulu kryla si� ch�c 
obj�cia infol'll1acjq calej ludnosci Dolnego S!qska. 

Rola prasy na tych terenach byla niezwykle wazna, a szczegolnie 
w takim miescie, jak Wroclaw, gdzie sklad ludnosciowy 1byl przekrojem 
spoleczno-narodowosciowym calego spoleczenstwa powojennej Polski. 
Opr6cz swojej pddstawowej funkcji prasa przede wszystkim podkreslala 
osiqgni�ia wladz polskich w pierwszym okresie ich dzialalnosci oraz na
wiqzywa�a do polskich tradycji Wroclawia. W porozumieniu z pal'tiami 
politycznymi kszfaltowala w spoleczenstwie nowe wartosci mornlne, 
szczeg6}nie poprzez pozytywnq ocen� jednostek spolecznie zaangazowa
nych w budowie nowego s�emu politycznego. 

W tworzeniu calego aparatu wladz miejskich braly czynny udzial 
wszystkie partie polityczne bloku demokratycznego, a przede wszystkim 
pbie pal'tie robotnicze - PPR i PPS. W polowie czerwca na terenie 
wroclawskim doszlo do spotkania przeds1awicieli partii politycznych dzia
lajqcych we Wmclawiu. W wyniku ikonferencji ustafono wsp6lnq lini� 
dzi·alania 81. W lipcu ponownie spotkali si� przedstawiciele czterech pal'tii 
politycznych i jako gl6wne, we wsp6lnym froncie dzialania, wysun�li 
haslo pracy „bez r6znicy przekonan politycznych dla dobra Ziem Odzy
skanych. Wa,k� z tymi, kt6rzy ze wzgl�d6w koniunkturalnych dostawszy 
si� do partii politycznych post�powaniem swym kompromitujq demokra

.cjf' 82• Pod haslem jednosci wroclawskie pal'tie polityczne wprowadzaly 
w zycie reformy demokratyczne, formowaly polskie spoleczenstwo we 
Wroclawiu na nowych zasadach ustrojowych. 

W klsz;taltowaniu nowego spoleczenstwa braly r6wniez czynny udzial 
zwiqzki zawodowe, klt6re w czerwcu 1945 r. utworzyly pierwszq swojq 
kom6rk� wsr6d pracownik6w kolejowych, a nast�pnie obj�ly zaltlady 
przemyslowe i instytucje juz dzialajqce w miescie "· 

W poczqtkowym, pionierskim okresie starano si� jak najszybciej 
w pelni uformowac organi= miejski, utworzyc w nim jak najwi�cej in
stytrucji. Zapewniono wi�c ludnosci polskiej mozliwosc leczenia s20pitalne
go poprzez otwarcie juz w maju szpitala miejskiego oraz leczenia ambu
latoryjnego w zorganizowanej pierwszej przychodni miejskiej ••. W po-

e1 Najmlodsza plac6wka PPS (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 2). 
st JesteSmy Polakami (Gazeta Dolno-Sll,lska, 15-21 VII 1945, s. 4). 
u Z ak, op. cit., s. 38. 
u Z d.iialatnoSci W1,1dzialu Zdrowia (Nasz Wroctaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
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lowie czerwca przystqpiono tez do organizowania przedszkoli dla dzieci 
pracownik6w zatrudnionych w instytucjach samorzqdowych i panstwo
wych "· 12 VII 1945 r. zostal otwarty we Wroclawiu oddzial Narodowego 
Banku Polskiego, a w trakcie tworzenia byly: Bank Gospodarstwa Krajo
wego, Panstwowy Bank Rolny oraz Bank Zwiqzku Sp6lek Zarobko
wych 86. 

Naczelnym zadaniem, umozliwiajqcym planowy rozw6j zycia Wrocla

wia jako osrodka wielkomiejskiego, bylo jednak zespolenie sil wszyst
kich przedstawicielstw wladzy polskiej w jego odbudowie i repoloni
zacji 87• W tym zakresie przez pierwsze miesiqce niewiele zostalo zrobio
ne. Do konoa bowiem okresu pionierskiego zdolano jedynie uprzqtnqc 
z gruzu zwalisk gl6wne arterie, na rogach zas ulic i plac6w tkwily jesz
cze nazwy niemieckie, wisia!y dawne szyldy, a w ruchu ulicznym nadal 

przewazala ludnosc niemiecka, poniewaz Polak6w bylo w miescie zaled
wie 15-30 tys. 88 W sumie zewn�trz,ny obraz miasta budzil zapewne 
ZWl\tpienie, obawy, cz�sto odstraszal przyjezdzajqcych tu ludzi. Mimo to 
nalezy pami�tac, ze dzielo p\erwszych powojennych miesi�cy - przej
/IlOWanie wladzy z rqk wladz radzieckich, nast�nie budowa podstaw 
administracji polskiej - bylo dzielem stosunkowo nielicznych grup ope
racyjnych przybylych z teren6w Polski centralnej. Wyjazd bowiem w tym 
czasie do Wroclawia l'lczyl si� z duzym ryzykiem osobistym, byl bardzo 

cz�sto wyprawq w nieznane. Wyruszaly wi�c na zach6d jednostki najod
wa.Zniejsze, S·wiadome s·wej pionierskiej roli oriaz wlasnego znaczenia 

i przydatnosci. Swoj'l obecnosci'l, jak i podj�t'l pracq chcialy one przy

czynic si� do zagospodarowania i ostatecznego przyznania ziem zachod
,nich Polsee 89• Z drugiej strony dzialala wroga propaganda, szerzqca po
gloski o tymczasowej przynaleznosci tych ziem do panstwa polskiego oraz 
o czyhajqcych tarn na przybysz6w z Polski centralnej niebezpieczen
stwach. Wytworzony w ten spos6b nastr6j n'ietrwalosci i niepokoju 
w znacznym stopniu hamowal naplyw ludnosci poliskiej do Wroclawia. 

Zdarzaly si� nawet wypadki, ze mniej odporni dawali wiar� pogloskom 
i wr.acali do dawnego miejsca zamiesz,kania. 

Dopiero uchwaly poczdamskie (2 VIII 1945 r.), przyznajqce ostatecz
nie Polsee ziemie nad Odr'l, Nysq Luzyckq i Baltykiem, r6wnoczesnie 
decyzje o wysiedleniu Niemc6w spowodowaly calkowit'l zmian� nastro-

fl5 Pomoc dla repatriant6w (Nasz Wroclaw, 17-23 VI 1945, s. 4). 
so Uruchomienie we Wroclawiu Oddzialu Narodoweoo Banku Polskiego (Gazeta 

Dolno-SlqSka, 22-28 VII 1945, s. 4). 
87 MoZliwoSci rozwojowe Wroclawia (Gazeta Dolno-Sl�ska, 5-11 VIII 1945, 

s. 4). 
88 Sprawozdanie z inspekcji..., fol. 2. 
11 D u 1 c z e w s k i, op. cit., s. 65. 
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JOW ludnosci polskiej. Umowa poczdamska jako akt prawnomi�dzynaro

dowy podpisany przez mocarstwa swiatowe nie tylko sankcjonowala sta

tus quo na zachodzie Polski, ale jednoczesnie rozwiala wqtpliwosci i prze

!ama!a opory tej cz�sci ludnosci polskiej, kt6ra nie mogla dotychczas pod

j&c decyzji w sprawie osiedlenia �� na Ziemiach Odzyskanych. 

W zwi&zku z tym po 2 VIII 1945 r. rozpoczql si� okres intensywnej 

repolonizacji miasta. Wprawdzie posiadalo juz ono stosunkowo zorganizo

wan& administracj� polsk&, ale ciqgle jeszcze brak w nim by!o szeregu in

stytucji panstwowych i spo!ecznych. 

DIE PIONIERARBEIT DER POLNISCHEN BEHORDEN IN WROCLAW 

Der Artikel wurde auf Grund von Archivalien, veröffentlichten Erinnerungen 

der Wroclawer Pioniere und der Fachliteratur bearbeitet. Die Verfasserin stellt in 
erster Linie den Aufbau der polnischen Verwaltung in Wroclaw dar, die Struktur 

der Verwaltungsbehörden, Formen ihrer Tätigkeit und weist auf die Schwierigkei
ten hin, die sie in den ersten Monaten nach der Übernahme der Machtbefugnisse 
aus den Händen der sowjetischen Militärbehörden zu bewältigen hatten. Der Arti

kel behandelt jedoch nicht nur die Funktionierung des neuen Apparats, sondern 

auch die ständig wachsende führende Rolle des städtischen Behörden fast auf allen 

Gebieten des gesellschaftlichen Lebens der Stadt in jener Zeit. 




