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.POWSTANIE SKUPISKA LUDNOSCI ZYDOWSKIEJ NA DOLNYM 
SLl\SKU W LATACH 1945-1947 

Po�siajqca po latach okupacji , Polska Ludowa otrzymala w spadku 
wiele skomplfilrnwanych iproblem6w, a mi�dzy nimi narodowosciowe. 

W przekonaniu wielu ludzi zwyci�stwo oocjalizmu i dojscie do wladzy 
komunist6w pocüignqc mialo ·za sobq automa tyczne i!ch rozwiqzanie. Jak 
Jednaik wskazuje doswiadczenie, nalezq one do najitrudniejszych i wlasnie 
w tej dziedzinie ipanstwo socjalistyczne napotyka najwi�tksze przes�kody. 
Zr6dla antaigonizm6w narodowosciowych w ustroju socjalistycznym kry
jq si�, je-zeli mozna tak powiedziec, w sf.erze swiadomosci ludzkiej. Li
kwidacja ekonomicznych zr6del tych czy innych rys6w swiadomosci ludz
kiej nie pociqga za sobq automatycznej ich likwidacji. Tak wi�c antago
nizmy narodowosdowe Sq j'uz tylko skutkiem istniejq·cych przesqd6w, 
uprzedzen, nawarstwien, majqcych zresztq swq historycznq dawnosc cha
rakteryizujq;cY:ch obiie strony - narr6d uoiskajqcy i uciSkany. 

Swiadomosc ludz;ka zmienia si� bardzo powoli i akty prawne, prokla
muj�ce r6wnouprawnienie narod6w, -zr.es:ztq jak kazda ustawa regulujqca 
w,sp6l.zyde obywateli, tSq wla:sciwie programem dzialania, ikt6rego realiza
cja zalezy od wielu czynnik6w obiektywnych i subiektywnych. Prz.esqdy 
narodowosciowe, podobnie jak religijne, sq 1bardzo zywotne (zresztq bar
dzo cz�sto Sq one bqdz tez byly ze sobq scisle powiq·zane) i zadna ingeren
cja pan.stwa o charakterze adminiistracyjnym nie daje po.zqdanego rezul
tatu, a nawet cz�sto osiqga wr�cz odwrotny skutek. 

Do tych skomplikowanych zagadnien nalezala niewqtpliwie i spra
wa zydowska. 

Po trag�ii woj,ennej z ogromne,go i pr�znego skupiska .zydowskiego 
w Polsee pozostaly jedynie szczqtki, ·znajdujqce si� na skraju zupelnego 
zalamania psychicznego. Stojqce wi�c przed pansitwem ludowym zada
nia byly szcz.eg6lnie trudne. Ogloszenie aktu prawnego, glos2qcego for
malpe r6wnouprawnienie ludnosci zydowskiej nie rozwiqzywalo proble
mu. Przed mlodym panstwem stan�lo zadanie, nie majqce precedensu 
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w historii, pelnej odbudowy, regeneracji biologicznej i psychicznej na
rodu zydows:kiego w Polsee. Zadanie to nabieralo sily symbolu. Odbu
dowa skupiska zydowskiego w Polsice ,stawala si� symbolem zwyci�stwa 
nad reakcjq, humanizmu ludzkiego nad barbarzynstwem i jeszcze jed
nym potwierdzeniem, a moze nawet najrwi�kszym, wiel!kiej sily socja
lizmu. 

Odbudowa zydowstwa polskiego miala znaczenie og6lnoswiatowe. Zy
dzi polscy odegrali w historii narodu zydorwskiego ogromnq rol�: stworzy
li kultur� nie tylko religijnq, ale iprzede wszy1stkim swieckq, rozwin�li 
j�zyk idisz i literaturE;, kt6ra zaj�la godne jej miejsce w kulturze swia
towej. Na zi,emiach polskich narodzily si� wszystkie ruchy post�porwe 
w spoleczen,stwie zydowskim, a przede wszystkim ruch _robotniczy i soc
jalistyczny. Zydzi polscy opuszczajqcy kraj, emigrujqcy do r6znych za
kqtk6w swiata w iposzukiwaniu chleba niesli ze sobq nowe wartosci kul
turalne. Nie b�dzie przesadq stwierdzenie, ze Zydzi polscy dali poczc1tek 
wszystkim wielkim. skupiskom zydowskim na swiecie i 'byli dla nich 
zr6dlem, skqd nieprzerwanie czerpaly one swe soki zywotne. 

Wreszcie Zydzi polscy wniesli rw poj�cie „Zyd" nowq tresc, zast�pujqc 
wü:zi religijne wsp6lnotq j�zyka, kultury itd. 

Powstajqca Polska ludowa, realrzujcl'C hasla sprawiedliwosci spolecz
nej i r6wnosci narod6w, juz w swoim pierwszym dokumencie programo
wym okreslila jednoz:nacznie swoj-e stanowiisko w •sprawie ludnosci z;1-
dowskiej. 

Manifest lipcowy w spos6b ·zwi�zly i lapidarny sformulowal zadania 
panstwa ludowego w tej sprawie: ,,Zydom po 'bestialsku t�pionym przez 
okupanta zapewniona zostanie odlbudowa ich egzystencji oraz prawne 
i faktycznie r6wnouprawnienie". 

Te na poz6r suche, lapidarne slowa posiadaly bardzo gl�bokq tresc. 
Panstwo bralo na siebie obowic1zek odbudowy egzystencji narodu zydow
skiego, ao w 6wczesnych warunkaich nie bylo r2'eczq alili prostq, ani latwq. 

Realizacja zarwartego w Manifescie programu dzialania wymagala 
w s:zczeg6lnosci: 

1. odbudowy egzystencji Zyd6w w doslownym i przenosnym tego slo
wa znaczeniu (biologicznyrn i psychicznym), 

2. zmiany ich struktury ekonomicznej i stworzenia w ten spos6b mo
zliwosci zatrudnienia ich we wszystkich dziedzinach gos:podarki narodo,.. 

wej, eo bylo podstawowym warunkiem rzeczywistego, ,pelnego r6wno
u prawnienia, 

3. likwidacji wzajemnych przesqd6w i uprzedzen, eo by:to mozliwe
w wynilku realiza:cji dw6ch ipoprzednich zadan. 

kh r,ea1izacjq ·za:j�ly si� mgana pailstwowe i porwstajc:1ce na - stopnio
wo wyzwalanych ziemiach komitety zydowskie. 
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Pierwszy Komitet Zydowski powstal w Lublinie natychmiast po jego 
wyzwoleniu. Organizatorami i pierwszymi jego czlonkami byli dr Emil 
Sommerstein (przewodniczqcy), dr Herszhorn i M. Bitter. Czlonkowie 
pierwszej po wyzwoleniu instytucji zydowskiej reprezentowali najwaz
niejsze kierunki polityczne istniejqce w spoleczenstwie zydowskim, tj. 
ruch syjonistyczny (dr E. Sommerstein), bUIIldowski (d.r Herszhorn) i ko
munistyczny (M. Bitter). Sklad komitetu byl nader znamiel1ll1y, wytyczal 
bowiem ·jakby dalszq polityk� zydowskich .partii politycznych, kt6re po
lqczyly si� dla wsp6Inego wysil'ku, jakim byla odbudowa skupiska zydow
skiego. Po raz pierwszy w historii Zyd6w po1skich powstala jedna demo
kratyczna organizacja, reprezentujqca interesy calego spoleczenstwa zy
dowskiego. 

Komitet rozpoczql dziafalnosc od szukania i ·zbierania resztek ocala
lych Zyd6w, wychodzqcych z bunkr6w, lasu, oboz6w i udzielania im nie
zb�nej pomocy. Chleba, odziezy, lekarstw i eo najwazmiejsze cieplego, 
ludzkiego slowa potrzebowali ludzie, kt6rzy 1przezyli Majdanek, Treblin
k�, Sobib6r i Belzec. 

W miar� wyzwalania nowych obszar6w i wi�kszych miast, gdzie za
cz�li si� slmpiac Zydzi, powstawaly cz�sto zywiolowo komitety zydow
skie. N ajwi�cej ocalalych Zyd6w znalazlo si� na Dolnym Slqsku, gdzie 
istnialo wiele hitlerowskich dboz6w pracy. 

N atychmiast po wyzwoleniu Dolnego Slqska powstaly w poludniowo
-zachodniej cz�sci wojew6dztwa i Wroclawiu komitety bylych wi�zni6w. 
W wielu miejscowosciach stanowily one .po wyzwoleniu jedynq wladz�. 
Tak np. burmistrzem N owej Rudy zostal byly wi�zien Silberfenig, a je
go zast�pcq Masza Pincewicz 1

• Wedlug danych Wojew6dzkiego Komitetu 
Zydowskiego pod koniec 1945 r. na bolnym Slqsku ·znajdowalo si� 15 249 
Zyd6w. 

Jak wynilka ze sprawozdania czlonka Wojew6dzkiego Komitetu Zy
dowskiego z siedzibq w Dzierzoniowie, we Wroclawiu znalazlo si� ,po wy
zwoleniu 2000 Zyd6w rw tym 200 Zyd6w polskich. Podobnie jak w in
nych miejscowosciach Zydzi wroclawscy stworzyli Komitet, kt6ry jed
nak nie uznawal ipodobnej instytucji w Dzierzon}owie. J eszcze raz przeja
wily si� majqce SWq historycznq tradycj� r6znice miE�dzy Zydami nie
mieckimi a polskimi. N awet wielka tr·agedia, ja!kq cprzezyli w ·okresie hi
tleryzmu, nie byla w stanie ich zniwelowac. Pretekstem do ·zerwania stala 
si� sprawa siedzilby Wojew6dztkiego Komitetu ,Zydowskiego. Zydzi wroc
lawscy kier,owani ldkalnym patriotyzmem i tradycjq, domagali si� prze
niesienia siedzi'by tej instytucji do Wroclawia. Przedstawiciele Woje-

1 

1 Sprawozdanie M. Lim.kowskiego z objazdu regionalnego 29 VI 1945 r. (Archi
wum Towarzystwa Sipoleczno-Kulturalnego Zyd6w we Wroclawiu, Akta Wojew6dz
kiego Komitetu Zydowskiego w Dzierzoniowie, materialy nie uporzqdkowane). 

13 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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w6dzkiego Komitetu Zydowskiego obstawali .przy Dzierzoniowie, ponie
waz zmajdowalo si� tam w owym czasie okolo 8000 Zyd6w, ikt6rych 
zresztc:1 iprzerazaly ruiny z:burzonego miasta. S:prawa wkr6tce zdezal.ktuali
zowala si�, poniewaz Zydzi niemieccy o.puscili Dolny Slc:1sk 2• 

Stopniowo liczba Zydow polskich zwi�kszala si�. Cz�sdowo byli to 
wi�zniowie z oboz6w (w Walbrzychu np. 800 os6b, Ludwikowie, Biela
wie) oraz Zydzi, kt6rzy opuscili swoje ojczyste miejsca, uciekajqc przed 
strasiznymi wspomnieniami 3

• 

Warunki i mozliwosci gospodarcze Dolnego Slc:1ska sprzyjaly organi
zowaniu tu skupi:ska zydowskiego. Znalazlo to wyrnz w przekazanym rzc:1-
dowi polskiemu „Memoriale w sprawie osiedlenia si� Zyd6w na obszarze 
Dolnego Slc:1ska", opracowanym na podstawie rezolucji .pierwszej konfe
rencji komitet6w zydowskich w Dzierzoniowie, kt6ra odbyla si� 17 VI 
1945 r. Memorial podkreslal historyczne prawa narodu .polskiego do ziem 
zachodnic,h oraz ·zwracal uwag� na charakter gospodarki dolnoslc:1skiej, 
wymagajc:1cej fachowc6w. Jego autorzy uwazali wi�c za celowe i mozliwe 
osiedlenie na Dolnym Slc:1sku okolo 20 000 Zyd6w, kt6rzy mogli!by zastc:1-
pic Niemc6w. Dla umozliwienia i poparcia osiedlania si� Zyd6w na Dol
nym Slc:1s'ku oraz umocnienia ich stanu posiadania autorzy dokumentu 
proponowali: 

,, 1. Wlc:1czenie przyibywajq<cych do miaist i wsi Zydow do og6l111ych pla
n6w ,repatriaJcyjnych i pr,zyznania im praw z tego falktu wynikajqcych. 

2. Pozostawienie komitetorn zydowskim prawa decyzji odnosnie do
osiedlania si� zydowskich repatriarrt6w zgodnie z potrzebami danego ob
szaru i umozliwienie im przerzucania trans,portu do tych czy innych miej

. scowosci, zaopatrzenia Zyd6w w zywnosc, odziez, narz�dzia i inwentarz. 
3. Umozliwienie c,zlonkom Wojew6d21kiego Komiietu Zydowskieigo

swobodnego i bez przeszk6d poruszania si� po wojew6dztwie celem przy
gotowania :rrnejsc dla trnnsport6w i 1przyj�cia ich. 

4. Wydanie odpowiedniego zarzc:1dzenia wladzom samorzc:1dowym i ad
ministracyjnym pierwszej i drugiej instancji, aiby nie przeszkadzaly w re
alizacji iplanu repatTiacyjnego, ale sprzyjaly pracy !komitet6w dzialajc:1-
cych na tym odcinku. 

5. Zaiopatrzenie Zyd6w-repatriant6w w odpowiedriic:1 liosc zywnosci.
6. Umozliwienie Zydom-repatriantom przej�cia mienia poniemieckie

go i siprzyjarrrie im w OTgainizowantu sp6ldzielni spozywczych i sp6ldziel
ni ·pracy. 

7. Zaj�cie si� rw ipierwszym rz�zie zaopatrzeniem w surowce zakJ:a
d6w juz pracujqcych lub b�dqcych w rozruchu oraz zapewnienia im zby
tu produkcji. 

2 iSprawozdanie M. Linikowskiego z wyjazdu do Wroclawia 10 IX 1945 r. (jw.).
13 Siprrawozdanie M. Lin'kowskiego, 26 VI 1945 r. Gw.).
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8. Umozliwienie Zydom majqC)7iffi odpowiednie kwalifikacj,e zaj�cia
odpowiednich stanowisk w administracji ,pan.stwowej i samorzc:idowej. 

9. Siprzyjanie osiedleniu si� .Zydow na roli. W tym celu wydzielic 
cale obszary (wsie i osady) i odpowiedni zywy i martwy inwentarz. 

10. Sprzyjanie zmianie struktury spolecznej i prodruktywizacji lud
nosci zydowskiej i stworzenie dla nich odpowiednich kurs6w i osrodk6w 
szkoleniowych. 
- 11. Min1sterstwo Administracji Purblicznej_ powinno wydelegowac na
miejsce przedstawiciela celem zaznajomienia si� ·z wymienionymi pro
blemami" 4• 

Jak widac z przytoczonego wyzej fragmentu memorial poruszyl za
sadnicze problemy odradzajqcego si� skupiska zydowskiego w Polsee Lu

dowej. Mozna przypuszczac, ze jego autorzy swiadomie dc:izyli do zgru
powania wi�kszosci liczby ludnosd zydowskiej i tym samym stworzenia 
odpowiednich warunk6w do odbudowy skupiska Zyd6w w Polsee. Osied
lenie si� Zyd6w na obszarze, w kt6rym nie bylo miejsc zwiqzainych ze 
smierciq ich 'bliskich, mialo takze ipowazne znaczenie psychologiczne, po
niewaz ulatwialo przezwyci�zanie depresji i zalamania psychicznego. No
we warunki bytowania zmruszaly Zyd6w do mobilizacji wszystkich sil 
i nie dawaly cz?,SU na rozpami�tywanie. Ponadto osi•ed1enie Zyd6w na Dol
nym Slc:isku lezalo w interesie .panstwa, zainteresowanego w szybkim 
i pelnym zagospodarowaniu tych ziem. 

Zaakceptowanie memorialu przez rzc:id jeszcze raz potwierdzalo, ze 
Manifest lipcowy nie 1byl frazesem i czczq obietnicc:i, ze wladze w ca.lej 
rozciqglosci popierajq ,postulaty czynnik6w zydowskich i ze b�c:t one 
realizowane. 

Realizacja na tak szerokq skal� zakrojonego planu wymagala cz�:
sciowej reorganizacji komitet6w zydowskich i .powolania do zycia odpo
wiednich orga:n6w panstwowych. Komitety zydowskie przestaly byc or-

. ganizacjq o charalkterze wylqcznie charytatywnym. Dzialalnosc ich oibj�la 
wszystkie dziedziny odradzajqcego ·si� �ycia zydiowskieg,o. Ü1Pr6cz udzie
lan�a pomocy Zydom komitety przystqpily do organizacji szkolnictwa, 
tworzyly siec zaklad6w dzieci�cych, burs OTaz realizowaly najtrudniejsze 
bodajze zadanie, jakim byla zmiana struktury spoleczno-ekonomicznej 
spoleczenstwa zydowSk:iego. OdJpowiedniio do ilosci spraw i zagaJdnien po
wstawaly röz:ne wydzialy, w wyniku czego komitety przek,sztalcily si� 
stopniow9 w ipstytucj� z przerostami etatowymi i niez:b�dnq, niestety, 
biurokracjq. 

Realizacja iprogramu odbudowy skupiska zydowskiego napotykala sze
iaeg trudnosci. Wielu pracownik6w ·zajmujqcych r6zne stanowiska w ad
ministracji -panstwowej nie bylo, wolnych od przesqd6w, antysemickich 

4 J. E g i .t, Cu a naj lebn (w j�zyku jidisz), Wroclaw 1947, s. 27-28. 
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nastroj6w i uprzedzen- wobec Zyd6w. Wrogie wladzy ludowej sily nie 
przebieraly w srodkach. J ednym z rodzaj6w broni byl juz tradycyjnie 
nacjonalizm i antysemityzm. 

Biorqc ipod uwag� wspomniane oko1icznosci oraz w celu realizacji pro
gramu odbudowy skupiska zydowskiego w Polsee uchwalq Rady Minis,
tr6w z 25 VII 1946 r. zostal powolany do zycia Urzqd Komisarza Rzqdu 
dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee. 

U chwala bardzo dokladnie i dosyc szeroko okreslila zadania i zakres 
dzialania Komisarratu, kt6ry stal si�, ja!k nazywali Zydii, ministerstrwem 
dla ·spraw zydowskich. U chwala glosila: 

„1. Dla produktywizacji Zyd6w - obywateli polskich wyzutych przez 
faszyzm i ,emigrack ze swy;ch 'siedzib, jak r6wniez dla ra1Cjo1nalnego wlq
czenia Zyd6w-obywateli polskich do tw6rczej pracy dla odbudowy kraju 
U 1Sta1I1awia si� przy Radzie Ministr6w Komisarza Rzqdu dla Spraw Pro
duktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee. 

2. a) Komisarz R2qdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydow
skieJ podlega 'be�posrednio Prezesowi Rady Mrnistr6w, dzialajqc iprzez 
Biuro Komisarza Rzqdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej 
w Polsee z siedzibq w Warszawie oraz przez �:omisarza Rzqdu przy tych. 
wojewodach w tych wojew6dztwach, w kt6rych ze wzgl�du na liczb� 
lrudnosci zydowskiej zajdzie tego potrzeba. 

, b) Komisarza Rzqdu dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydow
skiej w Polsee mianuje Prezes Rady Ministr6w. 

3. Do zadan Komisarza dla Spraw Produktywizacji nalezy wsp6ldzia
lanie oraz ustalanie zarzqdzen w porozumierüu z wlasciwymi ministrami 
po zaciqgni�ciu odpowiedniej op1nii zydowskich organizacji spolecznych 
w nast�pujqcych sprawach: 

a) zatrudnienia Zyd6w w przemysle, rolnictwie i handlu wedle ich
uzdolnienia fachowego i posiadanej wiedzy oraz umieszczenie ich w tych 
gal�ziach celem przekwalifikowania, 

b) zakladania, wyposazenia technicznego i kredytowania gospodarstw
rolnych, hodow lanych, rzemieslniczo-wytw6rczych, ro botniczych, spo
zyw·czych typu sp6ldzielczego, jak r6wniez indywidualnego, celem za
trudnienia bezrdbotnych sposr6d lrudnosci zydowskiej, 

c) regulowania osiedlania si� i przesiedlania Zyd6w wyzutych z mie
nia i ,pozbawianych warsztat6w pracy oraz w sprawach emigracji i imi
gracji, 

d) opieki nad matkq, dzieckiem i osobami niezdolnymi do pracy spo
sr6d ludnosci zydowskiej, jak r6wniez nadzoru nad dzialalnosciq zydow
skic;h instytucji ddbroczynnych, 

e) sporzqdzenie i opracowanie danych o ilosci i strukturze ludnosci
zydowskiej w Polsee, 
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f) w sprawach administracyjnych, kulturalnych i propagandowych
w zakresie unormowania tychze w duchu zblizen i wsp6lzycia polsko-zy
dowskiego. 

4. Dla realizacji powyzszych zadan oraz na cele budzetowe prac Ko
misarza Rzqdu ,dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej w Polsee 
Rada Ministr6w UJPOwaznia Mi!nisterstwo Slkar,bu do otwarcia kredytu 
do wysokosci 85 milionöw zl na okres od 1 VIII 46-31 XII 46" 5

• 

Na podstawie uchwaly Rady Ministr6w na Dolnym Slqsku zorgani
zowano poczqtkowo 9 referat6w ipowiatowych, obejmujqcych swq dzia
lalnosciq ludnosc zydowskq skupionq w 13 powiatach. W okresach p6z
niejszych liczba referat6w powiatowych ulegla zmniejszeniu, eo bylo 
wynikiem zmian, jakie zachodzily w geografii ludnosd zydowskiej na te
renie wojew6dztwa. Rozmieszczenie odpowiednich urz�6w powiatowych 
Komisairza cHa Sprarw Produktywizacji daje wi�c poglqd ;nie tylko na 
geograficzne rozmieszczenie, ale r6wniez w duzym stopniu na liczb� lud
nosci zydowskiej na Dolnym Siqskru. 

Tak wi�c w pierwszej fazie organizacji urz�du Komisarza dla Spraw 
Produktywizacji powstaly referaty: 

1. w Dzierzoniowie dla Dzierzoniowa, Niemczy, Zag6rza, Pieszyc oraz
Bielawy, w kt6rych mies�afo prz,eszlo 2910/o ludnosci zydowskiej na Dol
nym Sl�sku, 

2. w Walbrzychu dla Wafürzycha, Borzej G6ry, Solic Dolnych, So
bi�cina, Mieroszowa, Bialego Kamienia i Gluszyc, w kt6rych mieszkalo 
17°/o ludnosci. 

3. w Legnicy dla Legnicy, Jawora i Bolkowa, tj. 6-0/o ludnosci zydow
skiej, 

4. w Zlotoryi dla Zlotoryi i Chojnowa, w kt6rych mieszkalo 2,6°/o Zy
d6rw, 

5. w Klodzku dla Klodzka, Ludwikowa, Dusznik-Zdroju, N owej Ru
dy, Puszczykowa..JZdroju oraz Bystrzycy, gdzie osiedlifo si� 2,4°/o ludnosci 
zydowskiej, 

6. w Kamiennej G6rze dla Kamiennej G6ry i J eleniej G6ry, w kt6-
rych mieszkalo 2,4-0/o lrudnosci zydowskiej, 

7. w Zqbkowicach dla Zqbkowic i Zigbic, tj. 2,42°/o Zyd6w,
8. w Swidnicy dla Swidnicy, Swiebodzic i Strzegomia, gdzie zamiesz

kal9 4,8°/o Zyd6w, 
9. powiatowy w Zarach dla Zar, Nowej Soli i Kozuchowa, czyli dla

3,2!0/o ludnosci zydowskiej. 

5 Archiwum Panstwowe miasta Wroclawia i wojew6dztwa wroclawskiego,
VI, 694, Alkta Komisarza dla Sipraw Produktywizacji Ludnos'Ci .Zydowskiej we 
Wroclawiu. 
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Bezposrednio urz�owi wojew6dzkiemu Komisarza dla Spraw Pro
duktywi'zacji podlegala ludnosc zydowska w Zgorzelcu, Brzegu, Lubaniu, 
w -�t6rych mieszkalo 0,7°/o ludnosci zydowskiej, oraz we Wroclawiu, 
w kt6rym Slk:upione bylo 28,30/o liczby ludnosci zydowskiej 6• 

Ludnosc zydowska Skupiala si� przewaznie w zachodniej i poludnio
wo-zachodniej cz�sci Dolnego SlqSka, eo Uuma�zy si� jej strukturq eko
nomicznq. Obejmowala ona pawiaty przemyslowo .... ro1nicze, kt6re w mysl 
postulat6w wysuni�tych we wspomnianym juz memoriale najtbardziej si� 
nadawaly do stworzenia skupiska zydowskiego o nowej strukturze spo
leczno-ekonomicznej. 

P6zniejsza reorganizacja aparatu terenowego Komisariatu byla odbi
ciem wewri�trznej migracji, przesiedlaniem si� Zyd6w do wi�szych 
miast, ,gdzie istnialy wi�ksze mozliwosci zarobktowe, wynikajqce z rosnq
cych na uslugi potrzeb zwi�kszajqcej si� ludnosci miast. Uslugi byly od 
wi�k6w domenq rzemiosfa zydowskiego. Z drugiej jednak strony odbudo
wtujq·cy si� tprzemysl dol1noslq1Ski ipotrzebowal kwaliffilmwanej sily robo
czej, kt6rej mogli dostarczyc rzemieslnicy zydowscy. Migracja wewn�trz
na sprzyjala w duzym stopniu .przeobrazenfom struktury spolecznej Zy
d6w, poniewaz zwi�kszala si� liczba zatrudn1onych w przemysle, zwlasz- . 
cza ci�zkim. Przenoszenie si� do wi�kszych skupisk zydowskich 'Yywola
ne bylo takze czynnikami psycho�ogicznymi, gl6wnie dqzeniem do zycia 
we wsp6lnocie. 

Dokladne ustalenre liczby Zyd6w na Dolnym Slqsk:u w latach 1945-
1948 nie jest latwe. J edynq instytucjq prowadzqcq ewidencj� Zyd6w by
ly komitety zydowskie. Nigdy nie odzwierciedlala ona jednak stanu fak
tycznego, poniewaz powazna cz�sc Zyd6w nie rejestrowafa si� w komi
tetach lub nie miala nie wsp6lnego z .prowadzonymi przez nie instytucja
mi. Zywrolowa migracja wewn�trzna oraz emigracja i imigracja unie
mozliwialy prowadzenie scislej ewidencji. Z tego tez wzgl�du do liczb po
dawanych przez komitety zydowskie nalezy podchodzic z pewnq rezerwq. 
Zresztq jak zobaczymy, istnialy powazne r6.znice w ocenie liczby Zyd6w 
na Dolnym Slqsku. zawartej w dokumentach komitet6w zydowskich i Ko
misariatu dla Spraw Produktywizacji. 

Wedlug . danyclh Wojew6{i'zkiego Komitetu Zydowskiego w koncu 
1945 r. znajdowalo si� na Dolnym Slqsku 15 249 Zy1d6w pochodu1cych 
z r6znych kraj6w 7

• W wyniku etnigracji liczba ta zmalala i na poczc:itku 
stycznia 1946 r. w komitetach zarejestrowanych byl·o 7993 oso1by s. 

6 Schemat organizacyjny aparatu terenowego (jw.).
7 Ok6lnik nr 67. Centralnego Komitetu Zyd6w w Pol1sce, 19 XII 11945 r. (Archi

wum Towarzystwa Sipolecz.no-Kulturalnego .Zyd6w we Wroclaiwiu, Akta Woje
wödzkiego Komitetu Zydowskiego w Dzierzoniowie, materialy nie u,porzctdkowane). 

8 Siprawozdanie Komisarza dla Spraw Produktywizacji Ludnosci Zydowskiej 
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W wyniku realizacji postulat6w Komitetu Zydowskiego na Dolny 
Slqsk w ramach repatriacji i w wyniku wewn�trznej migracji w dru
giej polowie 1946 r. zaczc1l si� masowy naplyw ludnosici zydowskiej. Jej 
liczba stale wzrastala. Proces ten wyglc1dal nast�pujqco 9: · 

Miesiqc Og6lem 
1 

M�zczyzn Kobiet Przybylo Ubylo 

Sierpien 78 044 41022 36 422 4 105 9 834 

Wrzesien 72 315 38 994 33 321 2 626 4 017 

Grudzien 72 007 39 409 33 284 1 133 447 

We Wroclawiu liczba ludnosci zydowskiej w 1946 r. ksztaltowala si� 
nast�pujqoo rn: 

styczen 3 010 Hpiec 17 747 
luty 3 474 sierpien 18 950 
marzec 4 434 wrzesien 19,485 
kwiecien 5 727 pazdziernik 19 713 
maj 9 139 listo.pad 20 249 
czerwiec 15 057 grudzien 20 534 

Przytoczone liczby swiadczq o tym, ze Wroclaw JUZ w 1946 r. stal 
si� osrodkiem sklu,piska ludnosci zydowskiej na Dolnym Slc1sku. Ruch lud
nosci zydowskiej ·w tym miescie odzwierciecHal zaipewne og6lne procesy 
migracyjne. · 0 ich istnieniu i rozmiarach swiadczq nast�pujc1ce dane 11: 

·styczen 
luty 
kwieden 

1947 
" 

,,, 

20 534 
20 760 

9 045 

maj 
czerwiec 

" 

" 

- 9 152
9 281 

W latach 1945-1947 .sk·Uiph�ko lrudnosci zydowskiej 'by.lo jeszcze dosyc 
plynne. Ruchy migracyjne byly intensywne l PJ?Zebiegaly w zasadzie 
w dw6ch kierunkach. Jeden z nich to emigracja w ramach lc1czenia ro
dzin, drugi, o znacznie mniejszym nasileniu, to przesiedlanie si� do 
centralnych osrodk6w zydowskich jak Warszawa i t,6dz. 

we Wroclawiu (Archiwum Panstwowe mias,ta Wroclawia i wojew6dztwa wro
clawskiego, VI, 694). 

9 Stan Hczibowy ludnosci zydowsltiej na Dolnym Slqsku (j,.y.). 
10 Sprawozdanie Wydzialu Statystyiki i Ewidencji za 1946 r. (Archiwum To

warzystwa Spoleczno-Kulturalnego .Zyd6w we Wroclawiu, Akta Wojew6dzkiego 
Komitetu .Zydowskiego, materialy nie upo,rzqdkowane). 

11 Siprawozdanie Wydzialu Statystyki i Ewidencji za 1947 r. (jw.).
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Rok 1947 przynosi sta1bilizacj� ludnosci zydowskj.ej. Jej liczba i roz
mieszczenie wedlug stanu z 1 IV 1947 r. przedstawia. si� nast�pujqco 12: 

Miejscowosc Og6lem M�zczyzn Kobiet 1 Urodzen 

Chojn6w 395 191 204 

Jawor 336 158 178 

Nowa S61 221 108 113 2 

Klodzko 890 471 419 1 

Nowa Ruda 475 231 244 2 

Duszniki Zdr6j 198 101 97 

Ludwikowo 132 
• 

63 67 4 

Swidnica 1193 620 573 

Strzegom 515 258 257 

Kamienna G6ra 336 180 186 2 

Bolk6w 132 76 56 

Zgorzelec 104 55 49 4 

Z•ary 1547 813 734 4 

Zi�bice 751 394 357 4 

Wroclaw 9045 5101 3944 10 

Brze,g n/Odrq 66 42 24 

Dzierz0tni6w 6132 3140 2992 1 

Bielawa 2889 1357 1532 2 

Pieszyce 1176 594 582 1 

_Zqbkowice Slqskie 658 365 294 4 

Zag6rze 614 319 295 

Jelenia G6ra 512 263 249 1 

Bogusz6w 186 95 91 

Legnica 3780 1804 1976 

Zlo,toryja 504 261 243 3 

Niemcza 308 159 149 

Walbrzych 4891 2284 2607 17 

Bialy Kamien 834 

Sobi�cin 661 361 300 

Frydlant (?) 583 

Gluszyce 501 262 239 1 

Razem 40593 20129 19047 67 

Dane te jednak nie odpowiadajq faktycznemu stanowi. Wedlug biura 
Komisarza dla Spraw Produktywizacji licl)ba Zyd6w na D olnym Slqsku 
wynosila okolo 60 000 osob i w r6znych okresach wahala si� w nast�pu
jqcych granicach 1a. 

12 Sprawozdanie Wydzialu Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Zydow
skiego w Polsee za kwiecien 1947 r. (jw.). 

1,3 Sprawozdanie Komisarza dla Spraw Produktywizacji Ludrnosci Zydowskiej 
(Archiwurr. Panstwowe miasta Wroclawia i woje�6dztwa wroclawskiego, VI, 694). 
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Miesi&c Rok Liczba ludnosci 

Grudzien 1946 57 000 

Styczen 1947 52 000 

Luty 1947 52 000 

Marzec 1947 52 000 

Kwiecien 1947 52 000 

Czerwiec 1947 51 000 

Maj 1947 III 51 000 

0 wielkiej plynnosci ludnosci zydowskiej swiadczy fakt, iz wedrug 
danych K1omisarza dla Spraw Produktywizacji do konca czerwca 1947 r. 
Dolny Slqsk opurscilo ponad 35 000 os6:b. 

Struktura demograficzna spoleczenstwa zydowskiego nie byla calkiem 
normalna, chociaz istnialy warunki dla jego normalnego rozwoju. Prze
waga m�zczyzn nad kohietami wywierala niekorzystny w.plyw na bio
logiczm1 regeneracj� spoleczenstwa. N atomiast znaczny odsetek os6b 
w wieku 21-45 lat byl zjawiskiem dodatnim. Powazna cz�sc ludnosci 
zydowskiej byla wi�c ·zdolna do pracy, eo umozliwialo realizacj� na sze
rokq skal� zakrojonego programu produktywizacji. Ponad 800/o zdolnej 
do pracy ludnosci zydowskiej w wieku 21-55 lat posiadalo kwalifikacje 
zawodowe. Ponad 600/o og6lu kobiet od 21-55 lat bylo zdolnych do pr-.a
cy. Mamy tu wi� do czynienia ze zjawiskiem zupektie nowym, niespo
tykanym w spoleczenstwie zydowskim: kobiety stanowly 400/o og6lu po
siatlaj�cych kwailifilkacje zawodowe, a kupcy i ha:ndlarze stanowili zaled
wie 510/o og6lu ludnosci zydowskiej 14_ 

Podsumowujqc nasze rozwazania, mozemy stwierdzic, iz w latach 
1945-1947 powstalo na Dolnym Slqsku liczne i pr�zne skupisko fudnos
ci zydowskiej. Ustalenie dokladnej liczby Zyd6w jest jednak rzeczq nie
zmiernie trudnq, a moze nawet niemozliwq. Osadnictwo zydowskie miaro 
charakter zorganizowany i stanowilo cz�sc, i to bardzo ipowaznq, reali
zacji programu odbudowy skupiska zydowskiego w Polsee. Polityka pan
stwa w tej dziedzinie nie miala w hrstorii precedensu i moze byc potra
ktowana jalko niewqtpliwy wklad w 'Socjalistycznq teori� rozwiqzywania 
zagadnien narodowosdowych. 

DIE ENTSTEHUNG DER JODISCHEN ANSIEDLUNG IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DEN JAHREN . 1945-1947 

Volkspolen steHte sich in seiner Gründungsphase unter zahlreichen Aufgaben 
auch eine, die in der Geschichte beispiellos ist: die volle biolo,gische und psy
chische Regeneration der jüdischen Gemeinschaft. Diese Stellungnahme fand ihren 

14 Dane statystyczne odnosnie. do liczby ludnosci zydowskiej na Dolnym 
Sl&sku (jw.). 
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Ausdruck im Juli-Manifest, das die Aufgaben des wiederauflebenden Staates 
gegenüber der jüdischen Bevölkerung bündig formulierte. 

Nach der Befreiung der polnischen Gebiete entstehen jüdische Komitees, die 
die am Leben gebliebenen Juden in Obhut nehmen. Unmittel'bar nach der Front 
unter doo ersten Operationsgruppen befanden sich Emissäre der jüdischen, Komi
tees die die Organisation des jüdischen Daseins in den befreiten Städten und 
Siedlungen unternahmen. 

Die ersten jüdis•chen Komitees in Niederschlesien sind fast sofort nach der 
Befreiung unter den aus den Koozentrationslagern entlassenen Juden entstan
den. In der Zei.Jt der Besiedlungsa'ktion der Westgebiete wurde die aus der SU 
repatriierte jüdische Bevölkerung nach Niederschlesien geleitet, wo sich gegen 
Ende 1946 ca 60-70 Tausend Judoo befanden. 

Mit der Organisation des jüdischen Daseins befasste sich der Staat in Person 
des Kommisars für die Produktivierungsfragen der jüdischen Bevölkerung in Po
len, sowie die Jüdis·chen Komitees, die Abteilungen des Jüdischen Zentrallkomitees 
in Polen bildeten. 

In den Jahren 1945-46 erweitern die Jüdischen Komitees, die sich aus Ver
tretern aller pofäischen Parteien zusa,mmensetzen und da<;iurch eine demokratische 
\;ertretung der jüdischen · Bevölkerung bilden, ihre Tätigkeit. Sie verwandelten 
sich aus einer charitativen Institution in ein das ganze Leben der jüdischen Ge
meinschaft umfassendes Organ und stellten sich als Ziel ihrer Tätigikeit die Um
gestaltung des Lebens dieser Gemeinschafit. 

Die statistischen Angaben, die man jedoch mit gewisser Reserve ,betrachten 
soll, zeigen davon, dass in den Jahren 1945-47 die jüdische Ansiedlung noch sehr 
fliessend war und sich durch starke Migrationsprozesse charakterisierte. 

/ 




