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ORGANIZACJA I FORMY DZIALANIA OPIEKI SPOLECZNEJ 
NA DOLNYM SLJ\SKU W LATACH 1945-1946 

Wsr6d wielu problem6w z dziej6w minionego dwudziestolecia Dol
. nego Slqska dzieje opieki spolecznej dotychczas nie doczekaly si� opra
cowania. 

Artykul niniejszy jest pierwszq pr6bq zr6dlowego przedstawienia 
nie znanego dotqd procesu organizowania i form dzialania opieki spo
lecznej na Dolnym Slqsku w pierwszych pi�tnastu miesiqcach po jego 
wyzwoleniu. 

Dokumentacja archiwalna wykorzystana przy opracowywaniu niniej
szego artykulu sklada si� z zespol6w akt: Urz�du Wojew6dzkiego 
Wroclawskiego, Wydzialy ...:._ Opieki Spolecznej, Zdrowia i Osiedlenczy; 
Panstwowego Urz�du Repatriacyjnego - Oddzial Wojew6dzki i oddzialy 
powiatowe; Zarzqdu Miejskiego m. Wroclawia, Wydzialy - Og6lny, 
Finansowy, Administracyjny, Opieki Spplecznej i Zdrowia; Oddzialu 

• Wojew6dzkiego Towarzystwa Burs i Stypendi6w.
Charakter tej dokumentacji jest r6zny. Sq to: zarzqdzenia i ok6lniki, 

regulaminy dom6w opieki spolecznej, zakresy dzialania, preliminarze 
budzetowe, sprawozdania rachunkowo-towarowe, spisy spraw dotyczq
cych opieki spolecznej, ewidencje zaklad6w leczniczo-opiekunczych. 
Sporq cz�sc stanowi material dotyczqcy spraw opieki nad matkq i dziec
kiem, dzialalnosci Komisji Opieki Spolecznej i organizacji spolecznych 
oraz walki z chorobami spolecznymi. 

Wiele cennego materialu dotyczqcego zakresu i metod dzialania 
pomocy i opieki spolecznej w pierwszym okresje_ po wyzwoleniu Dolnego 
Slqska znajduje si� w zespolach akt Zarzqdu Miejskiego m. Wroclawia, 
Odd:zialu Wojew6dzkiego i otddzial6iw powiatowych, Panstwowego Urz�du 
Repatriacyjnego i Oddzialu· Wojew6dzkiego Towarzystwa Burs i Sty
pendi6w. Sq tarn sprawozdania z opieki nad repatriantami, powracajc}
cymi z oboz6w, reemigrantami oraz osiedlencami, sprawozdania staty- : 
styczne dotyczqce rucl.m. chorych, wyplaconych zapom6g i wydanych 
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. posilk6w oraz sprawozdania z r6znych akcji w zakresie opieki nad 
dziecmi i mlodziezq oraz akcji specjalnych; znajdujq ·si� tu tez sp_ra
wozdania z dzialalnosci zaklad6w opiekunczych, wsp6lpracy z organi
zacjami spolecznymi oraz o äzialalnosci organizacji spolecznych. 

Uzupelnieniem wiedzy o problemach zawartych w temacie niniej
szego artykulu stanowiq wiadomosci z dzialu publicystyki i opracowan 
posrednio dotyczqcych tematu. Czasopisma wychodzqce w owym czasie 
we Wroclawiu zawierajq wiele informacji. o opiece spolecznej i jej 
dzialaniu 1. 

W koncu 1944 r. znaczna cz�sc nasze�o kraju, zniszczonego dziala
niami wojennymi, znajdowala si� j�szcze pod okupacjq niemieckq. 
Zniszczenia wojenne i eksterminacyjna polityka okupanta: wysiedlanie, 
wywozenie na roboty do Niemiec, do oboz6w pracy i oboz6w koncentracyj
nych, terror policyjny, �apanki, masowe egzekucje, pozoitawily niezatarte 
slady w ukladzie demograficznym spoJ:eczenstwa polskiego. Miliony wd6w 
i sierot zostaly pozbawiöne jedynych zywicieli rodzin, w znacznym 
stopniu zmniejszyla si� tez odpornosc ludzi na choroby wskutek fatal
nych warunk6w w okresie trwania okupacji. Zaistniala wi�c pilna po
trzeba zapewnienia ludnosci swiadczen zar6wno pieni�znych, jak i rze
czowych, eo w szczeg6lnosci · odczuwano na terenach wyzwolonych. 

Fakty te zdecydowaly, ze w nowych warunkach ustrojowych obok 
licznych i pilniejszych zadan podnoszqcego si� ze zniszczen i zacofania 
kraju na jednym z czolowych miejsc znalazly siE: sprawy ochrony 
zdrowia i opieki spolecznej. Znalazlo to m. in. wyraz w Manifescie

PKWN, kt6ry wsr6d wielu zadan organizujqcego si� panstwa widzial 
r6wniez „odbudow� i rozbudow� instytucji ubezpieczen spolecznych 
na wypadek choroby, inwalid�twa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na 
starosc". 

Kontynuacjq mysli zawartych w Manifescie PKWN i wyrawm troski 
organizujqcej si� administracji na terenach wyzwolonych bylo zarzqdze
nie - Pelnomocnika Rzqdu na Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska 
z dnia 5 VI 1945 r. szczeg6lowo okreslajqce zakres i formy opieki 
spolecznej w pierwszym okresie po wyzwoleniu 2. 

1 „Naprz6d Dolnoslqski" - organ Wojew6dzkiego Komitetu · Polskiej Partii 
Socjalistycznej we Wroclawiu i „Pionier". 

2 „1945 czerwiec 5, Trzebnica - Zarzqdzenie nr 3 Pelnomocnika Rzqdu na 
Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska S. Piaskowskiego w sprawie zakresu 
wladzy pelnomocnik6w Rzqdu . . . pkt 2 - W zwiqzku z tym opieka nad wszyst
kimi Polakami, a w szczeg61nosci nad ludnosciq polskq powracajqCq z oboz6w 
koncentracyjnych, z oboz6w jenc6w wojennych i z oboz6w pracy oraz · osadni
kami bez wzgl�du na to, czy znajdujq si� obecnie w miastach, na wsi, czy tez 
prowadzq wlasny warsztat pracy, czy pracujq zbiorowo na folwarkach, w przed-
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Realizacja tych zapowiedzi wymagala jednak odpowiednich srodk6w 
finansowych oraz aparatu wykonawczego. Tymczasem w momencie 
wyzwolenia naszego kraju i dawnych ziem aparat ten byl calkowicie 
zdezorganizowany, zniszczeniom ulegly nie tylko gmachy urz<::d6w, ale 
r6wniez szpitale oraz zaklady opieki spolecznej obok urzqdzen komunal
nych, a straty personelu lekarskiego szacuje si<:: na 500/o stanu przed
wojennego. Ponadto dla stworzenia warunk6w do realizacji wymienio
nych w cytowanych przepisach i w Manifescie lipcowym zadan koniecz
ne bylo zorganizowanie nowych zaklad6w opieki zdrowotnej, zapewnie
nie kosztownego wyposazenia w sprz<::t i aparatur� medycznc:1, transport 
i leki nie pro:dukowane w k.raju. 

Znany jest z wielu opracowan stan Dolnego Slq5ka w momencie 
zakonczenia wojny 3• Zastalismy te ziemie „wyludnione, zniszczone 
i zdewastowane, aparat gospodarczy rozbity, nie uporzqdkowany pro
blem surowc6w i produkcji, ze.rwana siec komunikacyjna, nie istniejqcy 
transport" 4. 

W takich warunkach prowaidzone byly w pierwszych dniach po 
upadku Niemiec prace orgain.izacyjne nad wprowadzeniem i umocnieniem 
polskiej wladzy panstwowej na terenie Dolnego Slc:1ska. W obliczu nie
zliczonych trudnosci powoli, ale konsekwentnie, rozwijala si<:: i krzepla 
mloda administracja polsika, obejmujc:1c z kazdym dniem coraz to nowe 
dziedziny zycia panstwowego. 

Na czolo wielu zagadnien w momencie organizowania administracji, 
a przede wszystkim w okresie przyst<::powania do zagospodarowywania 
tych ziem, wylonil si� probJem zorganizowania kierowanego systemu 
opieki spolecz:nej. W tym tez celu juz1 w kwietniu 1945 r. powstaje przy 
Urz�dzie Pelnomocnika Rzqd RP na Okr<::g Ad.ministracyjny Dolnego 
Slctska Wy.dzial Pracy i Opieki Spolecznej majqcy swq pierwszq siedzib� 

si�biorstwach uzytecznosci publicznej itp., nalezy do kompetencji pelnomocnik6w 

rzqdu RP. Pkt 3 - Pelnomocnik Rzqdu RP zobowiqzany jest dla ludnosci pol
skiej potrzebujqcej pomocy urzqdzic punkty kwaterunkowe i . zaopatrzeniowe, 
udzielic pomocy lekarskiej, w miescie tablice informacyjne, gdzie znajduje si� 

wladza polska, do kt6rej majq si� zwracac". J. Mi c h  a 1 s k a, Z dziej6w obej
mowänia wladzy na Dolnym Slqsku kwiecien-sierpien 1945 r. (Teki Archiwalne, 

1 X 1966, s. 278, 279) . 

. 3 Zob. K. F i e d o r, Dwa dwudziestoledia. Dolny Slqsk w ramach gospodarki 
niemieckiej i polskiej (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 1965, nr la, 
s. 34).

4 B. I wa s z k i e'w i·c z, Problem zagospodarowania Dolnego Slqska a zagad
nienia szkolne, maszynopis art. do „Naprzodu Dolnoslqskiego", w Archiwum 

Panstwowym Miasta Wroclawia i Woj. Wrodawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), 
TBS, nr 11 bp. 
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w Trzebnicy 5, Na stanowisko pierwszego naczelnika Wydzialu zostal 
powolany Wr6blewski. 

Przed ledwo eo powstalym Wydzialem stan�ly obowiqzki mozliwie 
natychmiastowego organizowania doraznej, ale skutecznej pomocy 
wszystkim, kt6rych wojna i terror oderwaly od warsztat6w pracy 
i ognisk rodzinnych, a obecnie powracajq do kraju. 

W przewazajqcej wi�kszosci powracajc}cych do kraju traktowano 
jako podopiecznych opieki spolecznej, gdyz nie mozna bylo liczyc na 
pomoc miejscowego spoleczenstwa skladajqcego si� w danej chwili 
jeszcze cz�sciowo z ludnosci niemieckiej oraz eo dopiero przybylych 
Polak6w, kt6rzy sami niejednokrotnie potrzebowali pomocy osiedliwszy 
si� na zniszczonych terenach. Tym samym na poczqtku Wydzial Pracy 
i Opieki Spolecznej musial poza swymi statutowymi czynnosciami roz
taczac o wiele szerszq dzialalnosc w walce z niedolq i n�dzq tysiE:cy 
ludzi powracajqcych do kraju. 

W pierwszym okresie swej dzialalnosci Wydzial przy braku dosta
tecznej ilosci fachowo wyszkolcmego personelu oraz s·zczuplosci prze
znaczonych na cele opieki spolecznej funduszy, srodk6w lokomocji (nie 
dzialala jeszcze sprawnie poczta ani telegraf) ograniczal si� do pracy 
o r g a n i z a c y j n o - b i u r o w e j. Na tomiast z chwilc1 przeniesienia
Urz�du Pelnomocnika Rzqdu RP do Legnicy, tj. w czerwcu 1945 r.,
praca Wydzialu zacz�la si� szerzej rozwijac 6. Natychmiast przystqpiono
do organizacji referat6w pracy i opieki spolecznej przy urz�dach pelno
mocnik6w obwodowych, a w miastach wydzielonych wydzialow pracy
i opieki spolecznej (Wroclaw miasto i Walbrzych miasto). Oktes organi
zowania kom6rek opieki spolecznej w terenie trwal stosunkowo dlugo
i napotykal wiele trudnosci, m. in. z powodu braku odpowiedniego
personelu.

Kolejnym etapem prac organizacyjnych Wydzialu bylo przrgotowa
nie bazy organizacyjno-prawnej do przej�cia zaklad6w opiekunczych 
znajdujqcych si� we wladaniu personelu niemieckiego i wojskowego. 
Bylo to mozliwe z chwilq uruchomienia plac6wek PUR-u, kt6re prze
j�ly na siebie powaznq cz�sc akcji opiekunczych nad powracajqcymi 
do ojczyzny. Fakt ten umozliwial Wydzialowi przystqpienie do roz
szerzenia swej dzialalnosci w kierunku organizowania opieki zamkni�tej, 
c�lkowitej i CZE:sciowej. Tak wi�c cz�sc pracownik6w Wydzialu przy
stqpila do ewidencjonowania i przejmowania w porozumieniu z refera
tarrti poniemieckich za�lad6w opiekunczych. 

5 Mich a 1 s k a, op. cit., s. 291. 
6 AP Wroclaw, UWW, XII/22', s. 20, Sprawozdanie z dzialalnosci Wydzialu

Pracy i Opieki Spolecznej. 
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Przeniesienie siedziby Wydzialu do Wroclawia i rozpocz�cie dzia
lalnosci w ramach Urz�du Wojew6dzkiego Wroclawskiego wplyn�lo 
na stabilnosc pracy i dalsze rozszerzenie jej zakresu, polc1czone ze wzro
stem ilosci personelu etatowego oraz bazy technic2:nej 7• Tak wi�c 
w ramach Wydziah.i m. in. zostaly utworzone: Oddzial Opieki Otwartej, 
w kt6rego ramach rozpocz�ly dzialalnosc referaty opieki nad doroslymi. 
opieki nad matkq i dzieckiem oraz mlodziezc1; Oddzial Opieki ZamkniE;
tej, obejmujc1cy referaty prowadzc1ce dzialalnosc zaklad6w opiekunczo
-wychowawczych dla dzieci i matek (element slaby - wiek od 0-3 lat) 
oraz dzialalnosc zaklad6w opiekunczych dla doroslych; Oddzial do Spraw 
Inwalidztwa i Oddzial Gospodarczo-Budzetowy s. W drugiej polowie 
1946 r. Wydzial zorg.anizowal kom6rk� inspekcyjnq i przy wsp6lpracy 
inspektor6w rozwinql akcj� lustracyjnq, kt6ra przyczyni�a si� do pod
niesienia poziomu organizacji i pracy plac6wek terenowych 9. 

Celem usprawnienia pracy w terenie z inicjatywy Wydzialu odbylo 
si� szereg narad z udzialem kierowni�6w referat6'w, poswi�conych 
problemom usprawnienia pracy opieki spolecznej. Obok tego zarzc1dze
niem Pelnomocnika Rzqdu RP powolana zostala W ojew6dzka Rada 
Opieki Spolecz1;1ej jako czynnik nadrz�dny, koordynujc1cy i kontrolu
jc1cy dzialalnosc wszystkich instytucji_ i urz�d6w opieki spolecznej -
panstwowych, samorzijdowych, spolecznych i prywatnych zajmujqcych 
si� pomocq biednym, tj. opiekq otwartc:1 i zamkni�tq 10.

W toku nasilania si� akcji repatriacyjnej i osiedlenezej nast�puje 
rozszerzenie zakresu dzialania opieki spolecznej. Wydzial rozpoczyna 
organizowanie opieki nad doroslymi, kt6rc1 obejmuje ;_ w ramach opieki 
otwartej - starc6w, inwalid6w cywilny�h, osoby uposledzone na umy
sle, niezdolne do pracy oraz ofiary oboz6w hitlerowskich, wypadk6w 
politycznych, kl�sk zywiolowych, repatriant6w, reemigrant6w i osad
nik6w. Natomiast w zakresie opieki zamkni�tej rozpoczc1l organizowa
nie zakl,ad6w ·opiekunczo-wychowawczych dla dzieci i matek (zlobki 
dla sierot i dzieci opuszczonych, domy dziecka i matki pracujqcej, domy 
opieki nad dzieckiem matki pracujc1cej oraz w zakresie opieki cz�sciowej 
nad podr6zujc1cc1 matkc:1 z dzieckiem - punkty dworcowe), jak r6wniez 
zaklady opiekuncze dla doroslych (domy starc6w i chronik6w, schro
niska przejsciowe, domy rozdzielcze dla kobiet i m�zczyzn. domy nocle-

7 Tamze, s. 15.
8 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 1-4, Zakres dzialania Wydzialu Pracy

Opieki Spolecznej. 
9 AP Wroclaw, XII/22, s. 21, Sprawozdanie z dzialalnosci Wydzialu Pracy

Opieki Spolecznej. 
10 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 13, Wojew6dzka Rada Opieki Spolecznej.
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gowe, domy wypoczynkowe), dla inwalid6w cywilnych (kalectwo na 
.skutek dziafan wojennych), dla wi�zni6w ideowo-politycznych 11. 

Problemem opieki nad doroslymi i opieki nad dziecmi i mlodziezq 
zajmowaly si� r6wniez spoleczne organizacje opiel_mncze powstale na 
fali ·zywiolowego ruchu spolecznej inicjatywy niesienia pomocy po
trzebujqcym. Tak wi�c Robotnicze Towarzystwo Przyjaci6l Dzieci orga
nizowalo opiek� nad dziecmi ludzi pracujqcych w prowadzonych przez 
sie bie zakladach opiekunczych, szkolach i przedszkolach oraz zlobkach 12. 
Natomiast Polski Czerwony Krzyz zajmowal si� ochronq zdrowia i zy
da ludzkiego. Dzialalnosc swq na Dolnym Slqsku rozpoczql w dniu 
10 V 1945 r. Wiele uwagi dzialacze PCK poswi�cili r6W1I1iez problemowi 
opieki nad dziecmi, mlodziezq i doroslymi 13. Opr6cz wymienionych 
opiekq nad doroslymi, dziecmi i mlodziezq przez prowadzenie zaklad6w 
opieku:nczych oraz stosowanie r6znych form opieki otwartej (punkty 
opieki nad podr6zujqcq matkq z dzieckiem, kuchnie ludowe, organizo
wanie kolonii i p6lkolonii) zajmowaly si�: Towarzystwo Przyjaci6l 
Zolnierza, Sekcja Kobiet PPS, Towarzystwo Burs i Stypendi6w, Zwhi
zek Inwalid6w Wojennych 14. 

W celu skoordynowania spolecznej dzialalnosci opiekunczej i sku
teczniejszego rozwiqzywania szeregu problem6w zwiqzanych z opiekq 
spolecznq z inicjatywy Wydzialu rozpoczql w trzecim kwartale 1945 r. 
dzialalnosc Wojew6dzki Komitet Opieki Spolecznej, kt6ry zorganizowal 
w terenie miejskie i powiatowe komitety opieki spolecznej. Zaj�ly si� 
one w poczqtkowym okresie dzialalnosci m. in. prowadzeniem kuchen 
ludowych dla najbiedniejszych osadnik6w oraz organizowaniem akcji 
w zakresie walki z wl6cz�gostwem i chorobami spolecznymi. 

Jak z powyzszego wynika, w omawianym okresie rozr6znic nalezy 
<lwa rodzaje opieki spolecznej: a) opiek� spolecznq ustawowq - funkcj� 
t� spelnial samorzc1d terytorialny (gmina, miasto, wojew6dztwo). Opiek� 
spolecznq ustawowq cechowalo to, ze opierala si� ona na przepisach 
ustawowych i miala dla organ6w samorzqdu charakter obowiqzkowy, 
tzn. pomoc musiala byc udzielona kazdemu obywatelowi w wypadku 
stwierdzonej potrzeby; b) opiek� spolecznq dobrowolnq - funkcj� t� 
spelnialy komitety opieki spolecznej i organizacje spoleczne. Jesli cho
dzi o ten rodzaj, nie byl on zwüizany przepisami prawnymi i w sto-

11 AP Wroclaw, UWW, XII/4, s. 1-4, Zakres dzialania Wydzialu Pracy

i Opieki Spolecznej. 
12 W trosce o nasze dzieci (Naprz6d Doln�slctski, 6 XII 1946).
13 AP Wroclaw, UWW, XII/18, s. 4, Udzial PCK w opiece nad . dziecmi 

i mlodziezct. 
14 AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 23. Zwictzek lnwalid6w Wojennych - cha

rnkterystyka akt. 
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sunku do podopiecznych wykonawcy jej mogli kierowac si� bardziej 
swobodnymi kryteriami. 

Opieka ustawowa posiadala srodki z budzet6w samorzqd6w i dotacji 
panstwowych, natomiast opieka dobrowolna czerpala fundusze ze skla
dek czlonkowskich, kwest publicznych, dotacji obywatelskich oraz 
ograniczonych subwencji 15. 

Dzialalnosc ustawowa opieki spolecznej zaraz po wyzwoleniu opie
rala si� na przepisach przedwojennych. Podstaw� prawnq do udzielania 
pomocy stanowila ustawa o opiece spoJecznej z dnia 16 VIII 1923 r. 
(DzURP, nr 92) nie przewidujqca okolicznosci, w jakich przyszlo dzialac 
po wojnie na Dolnym Slqsku. 

Celem wlasciwego interpretowania, kto jest uprawniony do korzy
stania z opieki spolecznej, naczelnik Wydzialu Pracy i Opieki Spolecznej 
wystosowal w dniu 20 VIII 1945 r. pismo do kierownik6w referat6w 
pracy i opieki spolecznej dzialajqcych na terenie Dolnego Slqska, 
okreslajqc uprawnionych do korzystania z pomocy i opieki spolecznej 
w oparciu o ustaw� z dnia 16 VIII 1923 r. W pismie tym czytamy m. in., 
iz z pomocy opiekunczej korzystac mogq „wszystkie osoby nie posiada
jqce wlasnego majqtku, nie majqce zadnych dochod6w ewentualnie 
kt6rych dochody nie Sq w stanie pokryc koszt6w utrzymania, a w szcze
·g6lnosci: polscy repatrianci osiedleni na Dolnym Slqsku, kt6rzy z przy
,czyn od nich niezaleznych chwilowo tej pomocy potrzebujq; Polacy
nie zdolni do pracy wskutek starosci, choroby lub ulomnosci fizycznej,
kt6rzy nie posiadajq zadnych srodk6w utrzymania; byli wü;zniowie
·Oboz6w koncentracyjnych" 16. Cytowane pismo odtqd stanowilo wy
tyczne okreslajqce zakres dzialania pomocy i opieki spolecznej.

Uzupelnienie wiadomosci o zakresie dzialania opieki spolecznej sta
nowiq dane z poczqtku 1946 r. odnosnie do dzialajqcych zaklad6w opie
lmnczych i przebywajqcych w nich podopiecznych. W tym czasie na
Dolnym Slqsku bylo czynnych 85 zaklad6w wychowawczo-opieku:nczych
dla dzieci, w kt6rych znajdowalo si� og6lem 4165 dzieci, w tym dzieci
polskich 1412, niemieckich 2307 i nie ustalonej narodowosci 446; po
nadto 126 zaklad6w dla doroslych, gdzie przebywalo 3366 pensjonariu
szy, w tym Polak6w 179, Niemc6w 1661, nie ustalonej narodowosci
1526 17.

Jesli si� zwazy, ze pozostawione przez Niemc6w zaklady cz�sto nie 
·odpowiadaly istotnym potrzebom i. warunkom prowadzonej · akcji opie-

15 R. St a c h eck i, Opieka Spoleczna na Ziemia.ch Zachodnich. Administra

cja i Samorzqd na Ziemiach Odzyskanych, Poznan 1946, s. 4. 
16 AP Wroclaw, UWW, XII/1, s. 63, Pismo Nacz. Wydz.· Pracy i Opieki Spol. 

-do kier. ref. pracy i op. spol.
17 Dane statystyczne: AP Wroclaw, UWW, �II/22, s. 19. 
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kuiiczej, ze · znaczna cz�sc wymagala remontu, a zaopatrzenie tych za
klad6w w zywnosc, sprz�t i srodki lecznicze napotykalo trudnosci, zro
zumie si�, jak ogromne zadan�e bylo do pokonania przez organizu
jqcq si� opiek� spolecznq. Dane o pensjon.ariuszach przej�tych wraz· 
z istniejqcymi zakladami opiekuiiczymi swiadczq o udziela:qiu przez 
Wydzial pomocy i opieki przez pewien okres ludziom obcej narodowo
sci, w tej liczbie i ·Niemcom. 

Opr6cz zaklad6w opiekuiiczych Wydzialowi przekazane zostaly ma
jqtki rolne, kt6rych zadaniem bylo dostarczanie produkt6w zywnoscio
wych dzialajqcym zakladom. Og6lem Wydzial posiadal 60 majqtk6w 
rolnych, przeci�tnie po 100 ha kazdy. J ednak pomoc z tych majqtk6w 
do czasu zbior6w byla niewystarczajqca. Przewaznie dostarczaly one 
do zaklad6w opiekuiiczych mleka, warzyw i n.ieco zboza pozostalego 
po siewach. 

W pierwszych miesiqcach po wyzwoleniu wobec olbrzymich potrzeb 
Wydzial Opieki Spolecznej z nielicznq kadrq nie byl w stanie podolac 
wszystkim problemom. Z pomocq przyszedl mu Paiistwowy Urzqd Re
patriacyjny (zwany w skr6cie PUR-em), kt6ry przejql na siebie calosc 
zagadnieii zwiqzanych z organizacjq repatriacji oraz opiekq nad ludno
sciq przybywajqcq na Dolny Slqsk, a wi�c: wyzywienie, obslug� sani
tarnq oraz udzielanie pierwszych zapom6g pieni�znych 18. Liczba po
trzebujqcych pomocy oraz opieki cz�sciowej- bqdz calkowitej wsr6d 
przybywajqcych na te ziemie z kazdym dniem rosfa. Dla nich to 
w pierwszej kolejnosci zorganizowano. r6zne formy opieki otwartej: 

. domy noclegowe, kuchnie ludowe, ogniska przejsc10we i punkty dwor
cowe. 

Nasilenie sieci plac6wek opieki otwartej obserwujemy we Wro
clawiu, do kt6rego kierowano transporty z repatriantami i przez kt6ry 
przejezdzali, zatrzymujqc si� na kilka dni, przesiedleiicy i inne grupy 
ludnosci. Plac6wki te udzielaly pomocy doraznej cz�sto jednorazowej. 
Domy noclegowe i ogniska przejsciowe dawaly kr6tkotrwale schro
nienie osobom bezdomnym. Poszukujqcy pracy mogli uzyskac infor
macje o mozliwosciach zatrudnienia bqdz osiedlenia si� w punktach 
dworcowych, zorganizowanych we Wroclqwiu na dworcach: Gl6wnym, 
Swiebodzkim i Odrzaiiskim. J ednorazowy posilek, gorqcq straw� otrzy
mac mozna bylo w kuchniach ludowych, kt6re w trosce o byt ludnosci 
osadniczej i poprnw� stanu wyzywienia zostaly zorganizowane przez 
opiek� spolecznq na terenie calego okr�gu administracyjnego. Do koiica 
listopada 1946 r. zorganizowano ponad 100 kuchni wydajqcych prze-

; 

18 AP Wroclaw UWW, XII/1, s. 129; por. S. Ban a s i a k, Dzialalnosc osad

nicza PUR na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947, Poznaii 1964. 
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ci�tnie posilki dla 300 - 400 os6b dziennie 19. Tak dzialajqca opieka 
otwarta starala si� przeciwdzialac i zapobiec rozwijajqcej si� pladze 
wl6cz�gostwa i zebractwa. 

Szczeg6lnq troskq i opiekq w omawianym okresie obj�to dzieci i mlo
dziez przybywajqce na Dolny Slqsk. Ich stan charakteryzuje wzmianka · 
prasowa: ,,N�dza wsr6d tych dzieci straszna. Wyczerpane glodem ... 
wi�kszosc z nich to sieroty i p6lsieroty" 20. Opieka paiistwa i samorzq
d6w nad dziecmi i mlodziezq polegala na organizowaniu dom6w matki 
i dziecka, pogotowia opiekuiiczego, dom6w wypoczynkowych, dom6w 
malych dzieci. Wymienione zaklady udzielaly pomocy i opieki calkowi
tej. Na opiek� cz�sciowq byly nastawione punkty opieki nad matkq 
i dzieckiem, izby dworcowe i z_lobki. W domach matki i dziecka otrzy
mywaly schronienie kobiety z dziecmi, kt6re chwilowo znalazly si� 
bez dachu nad glowc:4 i bez pracy. Znajdow�ly one w tych plac6wkach 
zatrudnienie oraz byly przyuczane do zawodu. Pogotowia opiekuiicze 
spelnialy rol� _punkt6w rozdzielczych. Stqd kobiety po otrzymaniu 
pierwszej pomocy kierowane byly do pracy. · 

Znaczna cz�sc kobiet pracowala zarobkowo poza domem, w zwiqzku 
z tym wylonil si� problem opieki nad ich dziecmi w czasie pracy. 
Problem ten zostal rozwic:4zany w ten spos6b, ze przy wi�kszych za
kladach przemyslowych zacz�to organizowac zlobki, a nast�pnie przed
szkola. Pomyslano r6W111iez o kobietach podr6zujc:1cych z dziecmi. Na 
kazdej wi�kszej stacji kolejowej utworzono tzw. izby dworcowe. Byly 
to specjalnie wyposazone i urzqdzone pomieszczenia, w kt6rych po
dr6zujqca matka mogla spokojnie nakarmic bqdz przewinc:4c dziecko, 
a w razie potrzeby korzystac z pomocy lekarsko-piel�gniarskiej oraz 
posilk6w. 

W lutym 1946 r. przebywalo na Dolnym Slc:1sku· mlodziezy i dzieci 
wymagajqcych opieki: do lat 3 - 4000, do lat 7 - 5000 i do lat 18 -
8000, razem 17 000 potrzebujqcych opieki i pomocy. W tym: dzieci 
gruzliczych - 13�0, rachitycznych - 1940, anemicznych - 2250 i ze 
skazq wysi�kowc:4 - 510. Natomiast dzieci nie dozywionych w wieku 
1-8 lat 3670 21. Wobec takich fakt6w znajduje uzasadnienie potrzeba
troski ze strony paiistwa.

Mlodziez powracajqcq z Niemiec czy repatriowanc:4 ze wschodu, nie 
, posiadajc1cc:4 rodziny mogc:1cej zapewnic jej opiek�, obejmowano akcjq 
opiekuiiczq i szkoleniem zawodowym. Mlodziez zdolnq i zaawansowam4 

19 Dane statystyczne odnosnie do polityki subwencyjnej Wydz. Op. Spol.: AP 
Wroclaw, UWW, XII/18, s. 17 i 18. 

20 Dzieci polskie we Wroclawiu (Naprz6d Dolnoslqski, 8-14 VIII 1945).
21 AP Wroclaw, uww·, XII, bp., Sprawozdanie Wydzialu Zdrowia. 
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w nauce umieszczano w bursach celem umozliwienia jej kontynuowania 
rozpocz�tej nauki. Mlodziez nie kwalifikujqcq si� do nauki z powodu 
slabego poziomu umyslowego ora'z niech�ci do nauki kierowano do 
urz�d6w zatrudnienia. 

Wiele cennej pomocy Wydzialowi Opieki Spolecznej w prowadzeniu 
opieki nad dziecmi i ·mlodziezq oraz doroslymi okazaly spoleczne orga
nizacje opiekuncze dzialajqce na Dolnym Slqsku. Pomoc organizacji 
spolecznych miala charakter uzupelniajqcy dzialalnosc opiekunczq orga
nizowanq przez. samorzqdy i panstwo oraz rozszerzala mozliwosc sku-
teczniejszego usuwania zr6dla niedostatku. 

W bezposredniej dzialalnosci opiekq nad dziecmi i mlodziezq zaj
mowalo si� Robotnicze Towarzystwo Przyjaci6l Dzieci (RTPD), kt6rego 
celem bylo organizowanie akcji racjonalnego dozywiania dzieci w swie
tlicach, zlobkach i szkolach. W trosce o dzieci trudne Towarzystwo 
organizowalo i prowadzilo poradnie psychotechniczne, w kt6rych badano 
dzieci pod wzgl�dem rozwoju umyslowego, stopnia inteligencji, a rodzi
com udzielano porad wychowawczych 22. Zajmowalo si� ono organizacjq 
i prowadzeniem punkt6w dworcowych dla matek z dziecmi, dom6w 
matki i dziecka, wsp6lpracowalo ze zwiqzkami zawodowymi, organiza
cjami politycznymi oraz wszystkimi ludzmi, kt6rym nie byl oboj�tny 
los dziecka. Srodki na prowadzenie dzialalnosci Towarzystwo czerpalo 
z dotacji i skladek czlonkowskich oraz akcji zbi6rkowej. Sekcja Kobiet 
PPS we Wroclawiu w swej dzialalnosci opiekunczej zajmowala si� 
organizowaniem opieki nad matkq i dzieckiem prowadzqc na dworcach 
kolejowych punkty opieki nad podr6zujqcq matkq z- dzieckiem. By-ly 
to „poczekalnie zaopatrzone w l6zka, kuchnie, umywalnie, gdzie mogly 
podr6zujqce matki znalezc poza schronieniem r6wniez cieplq wod� do 
mycia, kaw�, a dla dzieci mleko, kaszk� mann� i cukier" 23. Opr6cz 
tego dzialaczki Sekcji organizowaly na terenie miasta swietlice dla 
mlodziezy. 

Bezposredniq opiek� nad mlodziezq sprawowalo Towarzystwo Burs 
i Stypendi6w, kt6re swq dzialalnosc rozpocz�lo w 1946 r. Do dzialalnosci . 
TBS nalezalo udzielanie ksztakqcej si� mlodzie·zy, a szczeg6lnie dzie
ciom robotnik6w, chlop6w i inteligencji pracujqcej, pomocy materialnej 
i stworzenie warunk6w niezb�dnych do jej rozwoju. Zaj�lo si� utrzy
maniem wi«;kszosci istniejqcych przy srednich szkolach og6lnoksztakc1..,. 
cych i zawodowych burs. Towarzystwo otaczalo opiekq przede wszyst
kim mlodziez szk6l srednich og6lnoks�takqcych i zawodowych. Pro-

22 W trosce o nasze dzieci (Naprz6d Dolnoslctski, 6 XII 1946).
23 Sekcja kobiet PPS - opieka nad dzieekiem i matkq (Naprz6d Dolnoslqski. 

22-23 X 1945). 
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wadzilo dzialalnosc propagandowq na rzecz zdobycia srodk6w finanso
wych, kt6re nast�pnie w formie stypendi6w przekazywano mlodziezy. 
Srodki pochodzily ze skladek czlonkowskich i z akcji zbi6rkowych oraz 
niewysokich dotacji pa:6.stwowych. 

Polski Czerwony Krzyz jako organizacja masowa oparta na zasadzie 
dobrowolnosci o duzych tradycjach, kt6rej celem bylo organizowanie 
ochrony zdrowia i zycia ludzkiego oraz niesienie pomocy we wszystkich 
okolicznosciach, sporo uwagi poswi�cal w swej dzialalnosci problemowi 
opieki nad dziecmi i mlodziezq przez prowadzenie pomocy dla nie
mow lqt, akcji dozywiania dzieci i mlodziezy w szkolach powszechnych. 
srednich og6lnoksztalcqcych i zawodowych , za posrednictwem mlodzie
zowych k6l PCK oraz organizowanie i prowadzenie kolonii i p6lkolo
nii 24. Natomiast w zakresie opieki nad doroslymi Dolnoslqski Okr�g 
PCK wsp6ldzialal w akcjach opieki nad ofiarami oboz6w hitlerowskich, 
zdemobilfaowanymi zolnierzami, inwalidami i nad repatriantami. W tym 
celu prowadzil dworcowe punkty sanitarno-odzywcze, domy noclegowe 
oraz udzielal pomocy doraznej ze srodk6w zdobytych we wlasnym za
kresie i pochodzqcych z dotacji panstwowych. Opiekq nad doroslymi 
zaji;nowal si� r6wniez Zwiqzek Inwalid6w W ojennych - organizacja 
o okteslonym charakterze dzialania, kt6rej podstawowym celem byla
opieka nad inwalidami 25• Podopieczni Zwiqzku otrzymywali zapomogi
pieni�zne w ramach akcji pomocy doraznej, pomoc w organizowaniu
wlasnych warsztat6w pracy, pomoc w zatrudnieniu oraz skierowanie
do inwalidzkich zaklad6w opiekunczych. Celem tych przedsi�wzi�c bylo
usamodzielnienie inwalidy, rozbudzenie odpowiednich w nim zaintere
sowan i uczynienie z niego pelnowartosciowego obywatela., zajmujqcego
�lasciwq i aktywnq pozycj� w: zyciu i pracach srodowiska.

Waznq rol� w dzialalnosci opieki spolecznej w omawianym okresie 
odegraly zaklady opieki spolecznej zwane domami pomocy spolecznej 
(domy starc6w itp.). Byly to miejsca stalego pobytu os6b w wieku 
starczym, przewlekle chorych na schorzenia fizyczne i psychiczne, dzieci 
niedorozwini�tych umyslowo, tj. os6b nie mogqcych si� przystosowac 
do samodzielnego zycia w rriiejscu ich zamieszkania. Domy opieki spo
lecznej, zwane uprzednio przytulkami, spelnialy istotne funkcje za
pewniajqc swym mieszkancom pelnq opiek�. Gwarantowaly swym pen
sjonariuszom mieszkanie, wyzywienie, opiek� lekarskq i piel�gniarskq, 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych, w miar� potrzeby odziez, bielizne,
i obuwie. 

24 AP Wroclaw, UWW, XII/18, s. 3. 
25 „Inwalida", Jednodni6wka Zarzqdu Okr�gu Zwiqzku Inwalid6w Wojennych.

Wroclaw 1946. 
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Powaznq pomoc dla organizujqcej si� opieki spolecznej stanowily 
obok srodk6w pochodzqcych z dotacji panstwowych i samorzqd6w dary 
UNRRA (Organizacja N arod6w Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Od
budowy 1943-1947). W okres.ie od 19 XII 1945 r. do 18 III 1947 r. 
Wydzial Opieki Spolecznej Wojew6dzkiego Urz�du otrzymal og6lem 
od UNRRA 95 wagon6w z darami o lqcznej wadze 677 870 kg 26. 90°/o 
zawartosci dar6w UNRRA rozprowadzono wsr6d ludnosci repatriowanej, 
reszt� zas przeznaczono na akcj� pomocy dotkni�tym kl�skq powodzi. 
Opr6cz odziezy i obuwia dary UNRRA zawieraly znaczne ilosci konserw 
jarzynowych, mi�snych, mleka skondensowanego, odzywek dla dzieci, 
slodyczy, smalcu itp., co zostalo rozdzielone pomü:dzy najubozszych 
repatriant6w i ich dzieci oraz zaklady opiekuncze. 

Znamienne Sq dane liczbowe m6wiqce o swiadczeniach panstwa na 
cele opiekuncze. W okresie do kwietnia 1946 r. wydano na terenie 
wojew6dztwa na cele opiekuncze 21 573 160 zl 27• W ramach tej kwoty 
wydano na opiek� nad mlodziezq i dziecmi - 5 250 000 zl, na opiek� 
nad ofiarami wypadk6w politycznych - 1 110 000 zl, na pomoc poszko
dowanym wskutek dzialan wojennych - 1 600 000 zl, na subwencje 
dla instytucji samopomocy spoleczn.ej - 1 070 000 zl oraz 6 233 000 zl 
na pomoc dla ofiar oboz6w hitlerowskich 2s. Wyplacone pieniqdze po
chodzily ze skarbu panstwa. Obok licznych wydatk6w zwiqzanych 
z zagospodarowaniem tych ziem stanowily one powazne obciqzenie 
i byly przykladem duzego wysilku i troski panstwa w zakresie opieki 
spolecznej. 

Do zadan opieki spolecznej nalezalo r6wniez niesienie pomocy lekar
skiej podopiecznym. Pomoc t� otrzymywali oni w r6znej formie. 
W omawianym okresie z pomocy lekarskiej skorzystaly 1852 osoby, 
przy czym koszty leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego wynosily 
2 900 000 zl 29. Majqc tak zorganizowany system opieki spolecznej Wy
dzial Opieki Spolecznej na przestrzeni kilkunastu miesiE;cy swej dzia
lalnosci udzielil pomocy ponad rqilionowi os6b 30. 

Przedstawiony w niniejszym artykule rys historyczny i przytoczone 
przyklady dzialalnosci opieki spolecznej na Dolnym Slqsku · swiadczq 
o donioslej roli, jakc1 odegrala opieka panstwa i pomoc spoleczna
w okresie zagospodarowywania tych· ziem. Ponadto okreslenie miejsca

26 AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 22, Sprawozdc;tnie z dzi.alalnosci Wydzialu

Pracy i · Opieki Spolecznej. 
27 S. Pi a s k o w s k i, Z perspektywy roku (Naprz6d Dolnoslqski).
28 Tamze.
29 Dane statystyczne: AP Wroclaw, UWW, XII/22, s. 21-22. 
30 Wydatki na cele Opieki Spolecznej na Dolnym SLq.sku (Naprz6d Dolno

slqski, 8 VIII 1948). 
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i roli pomocy spolecznej w omawianym okresie mialo znaczenie i wplyw 

na zmian� charakteru dzialalnosci opieki spolecznej oraz na wyelimino

wanie ze swiadomosci ludzi przeswiadczenia, ze opieka spoleczna to 

dzialalnosc o charakterze „filantropijno-przytulkowym", taki bowiem 

charakter miala uprzednio opieka spoleczna. 

ORGANISATION UND TÄTIGKEITSFORMEN DER OPIEKA SPOI.ECZNA 

(SOZIALSCHUTZ) IN NIEDERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1945-1946 

Der Aufsatz stellt einen ersten Versuch dar, den bisher unbekannten Prozeß 
der Organisierung und der Tätigkeitsformen der Opieka Spoleczna in Nieder

schlesien während der ersten 15 Monate nach der Befreiung aus den Quellen 
darzustellen. Kriegszerstörungen und Aussiedlungspolitik der Okkupanten: Ver
treibung, Zwangsverschickung in Arbeitslager und Konzentrationslager un.d 
politischer Terror hinterließen nachhaltige Folgen an der demographischen Zu
sammensetzung der polnischen Gesellschaft. Millionen von Witwen und Waisen 
blieben die einzigen Ernährer ihrer Familien, auch die Widerstandsfähigkeit der 
Menschen gegenüber Krankheiten hatte sich während der unnormalen Bedingun
gen der Okkupationszeit verringert. Umsomehr bestand nach der Befreiung des 
Landes das dringende Bedürfnis nach einer Sicherstellung der Bevölkerung, 
nach sowohl finanziellen wie sachlichen Aufwendungen. 

7 - So bötka 4/67 




