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W dniach 17–18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu odbyła się konferencja 
naukowa „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osad-
niczego Dolnego Śląska”. Została ona zorganizowana przez Muzeum 
Ceramiki w  Bolesławcu (z  wielkim wsparciem Gminy Miejskiej 
Bolesławiec), Pracownię Atlasu Historycznego Instytutu Historycz-
nego Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu oraz 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

W czasie dwóch dni obrad bolesławianie wysłuchali wystąpień 
wykładowców uniwersyteckich, historyków, muzealników, archi-
wistów, przedstawicieli stowarzyszeń oraz studentów, doktorantów 
i pasjonatów, którzy poruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powo-
jennej historii Bolesławca i tzw. Ziem Odzyskanych. Referaty zasad-
niczo prezentowały wyniki badań prowadzonych w oparciu o doku-
menty archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne. Nie zabrakło jednak 
wystąpień, dla których punktem wyjścia były wspomnienia rodzinne 
i historie osobiste.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w Centrum Integracji 
Kulturalnej „Orzeł”. Zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta 
Bolesławiec – Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego we 
Wrocławiu – dr Janusz Gołaszewski. Krótkie wystąpienia przygoto-
wali przedstawiciele bolesławieckich stowarzyszeń i grup osadników. 
Działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich omówiła prezes Barbara Smoleńska, Stowarzyszenia 
Reemigrantów z  Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół  – prezes 
Halina Waniak, Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków – Maria 
Niemczuk, grupy reemigrantów z Francji – Kamilla Dudek, Bole-
sławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów 
Kaniowskich – prezes Grzegorz Jankowski. Prelekcję wprowadzającą 
przedstawił Sekretarz Miasta – Jerzy Zieliński. Ponadto referaty wygło-
sili pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: 

Wstęp od redaktorów naukowych
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prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr hab. Leszek Ziątkowski, 
dr  hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. dr  hab. Filip Wolański, 
pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego dr  Dariusz 
Przybytek i dr Grzegorz Sobel, doktorantka i zarazem pracownica 
Biura Rektora UWr Kamilla Jasińska oraz studentka historii w UWr 
Natalia Kotrys. Wypowiedzieli się także: prof. dr hab. Piotr Pałys 
(Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu), dr Rafał 
Nowakowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), 
Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników Bolesławca), Krzysztof 
Rajczakowski (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Adam Baniecki 
(Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu).

Drugi dzień konferencji zorganizowano w  siedzibie Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu. Referaty wygło-
sili: Zdzisław Abramowicz (Związek Harcerstwa Polskiego Bolesła-
wiec), dr Edmund Maliński (redaktor naczelny „Rocznika Bolesła-
wieckiego”), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), 
Maria Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu), Anna 
Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), 
Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział 
w Bolesławcu), Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wroc-
ławiu, Oddział w Jeleniej Górze), Katarzyna Uczkiewicz (wrocławski 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), a także pracownicy Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Rościsław Żerelik 
i dr Barbara Techmańska oraz studenci i doktoranci tejże uczelni: 
Kamil Frączkiewicz, Joanna Wolska, Marta Łobacz i Angelika Perz.

Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę 
fotograficzną Barbary Schutty (Instytut Geografii i Rozwoju Regio-
nalnego UWr), poświęconą współczesnemu obrazowi Bolesławca 
i Dolnego Śląska.

Celem tego wielodyscyplinarnego i wielośrodowiskowego spotkania 
naukowego było zaprezentowanie najnowszych wyników badań na 
temat „krajobrazu osadniczego” Bolesławca i ziemi bolesławieckiej 
osadzonych w dalece szerszej „przestrzeni śląskiej”. Mamy nadzieję, 
iż będąca pokłosiem tego spotkania książka w znaczący sposób poszerzy 
wiedzę odbiorców – czytelników na temat ojczyzny „najmniejszej” – 
Bolesławca i okolic, ale i na temat historii ojczyzny w szerokiej perspek-
tywie śląskiej.

Anna Bober-Tubaj
Joanna Nowosielska-Sobel
Grzegorz Strauchold
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Stowarzyszenie skupiające osoby przybyłe do Bolesławca z Kresów 
Wschodnich II Rzeczypospolitej powstało w 1989 r. Na początku 
przyjęło nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej”. Prezesem 
została pani Stanisława Balawender urodzona w Rudkach koło Lwowa. 
Wkrótce Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej przekształciło się 
w oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
-Wschodnich we Wrocławiu.

W pierwszym okresie celem Towarzystwa było organizowanie 
wyjazdów na Kresy, aby dawni ich mieszkańcy mogli odwiedzać miejsca 
im bliskie oraz nawiązywać kontakty z Polakami tam pozostałymi. 

Pani Stanisława Balawender obowiązki prezesa pełniła przez 
18 lat, do 2007 r. W tym czasie odbyło się wiele pielgrzymek, nie tylko 
na Kresy. Organizowane były wyjazdy na tereny obecnej Ukrainy, Biało-
rusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji oraz do państw Europy Zachodniej. 
Niezapomniane wrażenia wywarła pielgrzymka do Rudek na powtórny 
po 114 latach pochówek Aleksandra Fredry. Godna wspomnienia jest 
również 12-dniowa pielgrzymka, podczas której członkowie Towa-
rzystwa będąc na Górze Krzyży w Szawlach na Litwie, wkopali krzyż 
z napisem „Polska – Bolesławiec”.

W 1990 r. ufundowana została przez członków Towarzystwa tablica 
z napisem „Umarli abyśmy żyli wolni – Orlętom w 71 rocznicę boha-
terskiej obrony Lwowa”. Tablica odsłonięta została w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Mikołaja w Bolesławcu. 
Pod tablicą wykonano skrytkę, w której znajduje się ziemia przywie-
ziona przez członków Towarzystwa z Cmentarza Orląt Lwowskich. 
Do 2000 r. Towarzystwo było inicjatorem uroczystości rocznicowych 
rozpoczynających się w kościele Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja 
tzw. „mszą lwowską”. Po mszy organizowana była kwesta na odbudowę 
cmentarza Orląt Lwowskich we Lwowie. Wieczorem odbywały się 
spotkania członków i sympatyków Towarzystwa. Członkowie spotykali 
się często, bo czuli się jak jedna wielka rodzina kresowa.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich
Barbara Smoleńska
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W 2008 r. obowiązki prezesa przejął członek Towarzystwa, pan 
Adam Fornal, który dbał o edukację kresową organizując wystawy, 
prelekcje i pielgrzymki na Kresy.

W latach 2010–2015 obowiązki prezesa pełnił pan Michał Wojdyła 
urodzony w Połonicach koło Lwowa. Integrował środowisko kresowe, 
dbał o zachowanie kultury kresowian oraz pielęgnowanie pamięci 
o przodkach. Nawiązał współpracę ze szkołami, w których kreso-
wiacy byli częstymi gośćmi. Byli zapraszani na uroczystości szkolne, 
ale również uczestniczyli w lekcjach historii jako naoczni świadkowie 
historii naszej ojczyzny. 

Po śmierci prezesa Michała Wojdyły, członkowie powierzyli mi 
kierowanie Towarzystwem. Tym sposobem od września 2015 r. pełnię 
obowiązki prezesa. Moje zainteresowania tematyką kresową sięgają 
2007 r., kiedy po raz pierwszy pojechałam do Zbaraża, gdzie urodził 
się mój tato. Po kilku latach zapisałam się do bolesławieckiego oddziału 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
W 2012 r. z mojej inicjatywy Bolesławiec włączył się do dolnośląskiej 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której celem jest porząd-
kowanie polskich cmentarzy i pomoc Polakom na Ukrainie. Od tego 
czasu poszerzyła się współpraca członków Towarzystwa z młodzieżą 
w celu wsparcia działań realizowanych w ramach akcji.

W trakcie 27-letniej działalności bolesławiecki oddział Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zrealizował 
szereg projektów i akcji. Braliśmy udział w projekcie „Ocalić od zapo-
mnienia – Kresowiacy”, którego efektem była publikacja „Ocalić 
od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”. Projekt 
zrealizowało Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych 
na Sybir, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Towarzystwo Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Przygotowaliśmy 
wystawy, m.in. „Cmentarz Obrońców Lwowa” oraz „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia, Sieniawa k/Zbaraża 9–18.07.2012” przedsta-
wiającą efekty pracy uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Bolesławcu.

Jako prezes Towarzystwa byłam koordynatorem trzech projektów 
współpracy polsko-ukraińskiej, w ramach których młodzież z ukraiń-
skich miejscowości: Zbaraża, Sieniawy i Nowego Rozdołu miała okazję 
poznać rówieśników, historię i kulturę Bolesławca, a bolesławiecka 
młodzież podczas pobytu w Nowym Rozdole przekonała się, jak wiele 
łączy nasze narody – Polskę i Ukrainę. 

Ostatnie miesiące były czasem wytężonej pracy członków Towa-
rzystwa. W miesiącu październiku 2015 r. zorganizowaliśmy w Bole-
sławcu zbiórkę zniczy na cmentarze kresowe. Dzięki temu, że w akcję 
włączyli się uczniowie bolesławieckich szkół, zebraliśmy 1600 zniczy. 
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Za pośrednictwem Fundacji Studio Wschód trafiły one na Ukrainę 
i Litwę. W tym samym miesiącu zorganizowaliśmy wykład dla harcerzy 
przeprowadzony przez Tomasza Kubę Kozłowskiego pt. „Lwów kolebka 
polskiego skautingu i harcerstwa”.

W miesiącu listopadzie 2015 r. zbieraliśmy żywność. Duże zaanga-
żowanie młodzieży sprawiło, że wykonaliśmy ok. 300 paczek. Zorga-
nizowaliśmy również przy pomocy Fundacji Studio Wschód wyjazd 
harcerzy do Wilna na obchody Święta Niepodległości.

W końcu grudnia 2015 r. sześciu członków naszego Towarzy-
stwa zawiozło paczki świąteczne dla polskich rodzin zamieszkałych 
w Drohobyczu, Nowym Rozdole, Zbarażu, Sieniawie, Maksymówce 
i Romanowym Siole. Włączyliśmy się również w organizację Bolesła-
wieckiej Gwiazdki Życzliwości. 

Organizujemy spotkania promujące pamięć i kulturę kresową. 
Dużą uwagę skupiamy na młodzieży. W miesiącu marcu 2016 r. bolesła-
wiecka młodzież uczestniczyła w obozie dla najaktywniej działających 
środowisk kresowych, zorganizowanym we Wrocławiu. Poza młodzieżą 
z Polski uczestnikami obozu byli uczniowie polskiej szkoły na Litwie.

Przypadająca w 2016 r. 71. rocznica osadnictwa w Bolesławcu 
i okolicach była również okazją do wielu działań i inicjatyw. Powstał 
zespół wokalny „Kresowianie” składający się z 10 członków Towa-
rzystwa. Sekretarz – pani Stanisława Zięcik, jako pionier osadni-
ctwa, przedstawiła na dwóch dużych uroczystościach kresowych 
(w Bolesławcu i w Legnicy) swoje wspomnienia. W Legnicy podczas 
Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, 
członkowie Towarzystwa: pani Stanisława Zięcik i pan Władysław 
Olszewski odznaczeni zostali przez członka Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego tzw. „Krzyżem Kresowym” – 
Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej Polskiej. 

W miesiącu maju 2016 r. w ramach organizowanego przez Młodzie-
żowy Dom Kultury „Dnia Kultur” zorganizowaliśmy „Dzień Kresowy”, 
podczas którego wystąpił nasz zespół, a prelekcję wygłosił pan profesor 
Mieczysław Szustakowski urodzony w Zbarażu, a zamieszkały we 
Wrocławiu. Przy współudziale Towarzystwa powstała wystawa „Skąd 
przybyliśmy? Bolesławieccy Osadnicy w latach 40. i 50. XX w.” Człon-
kowie przekazali na wystawę sprzęty i dokumenty, z którymi przy-
jechali. Zorganizowaliśmy również wycieczkę członków Towarzy-
stwa i młodzieży na koncert kresowy do Wrocławia, podczas którego 
młodzież brała udział w paradzie pocztów sztandarowych szkół uczest-
niczących w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Przed nami wakacyjny wyjazd, w  dniach 2–12 lipca 2016  r., 
na Ukrainę w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
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W tym roku szykuje się do wyjazdu ponad 20 osób. W czerwcu 
w ramach przygotowania do wyjazdu wezmą udział w Pikniku Patrio-
tycznym w Krzyżowej k/Świdnicy. W sierpniu planujemy wyjazd 
do Zbaraża i Zborowa na konsekrację kaplicy wojskowej oraz Dni 
Kultury Polskiej do Nowego Rozdołu1. W grudniu, jak co roku, poje-
dziemy z paczkami i życzeniami świątecznymi do polskich rodzin 
w Zbarażu i Drohobyczu. 

Największym jednak osiągnięciem ostatnich miesięcy było dopro-
wadzenie w maju 2016 r. do wizyty w Zbarażu, w której wzięła udział 
delegacja z Bolesławca z panem prezydentem Piotrem Romanem 
na czele. Podczas wizyty podpisany został list intencyjny o współ-
pracy partnerskiej miast Zbaraż i Bolesławiec. Celem współpracy 
jest rozwój kontaktów partnerskich między mieszkańcami miast, 
szczególnie ludzi młodych oraz rozwój współpracy w sferze kultury, 
oświaty, sportu. Strony zobowiązały się wspierać rozwój gospodarki 
i turystyki poprzez organizowanie seminariów, konferencji, promocję 
imprez biznesowych i handlowych.

Współpracujemy z instytucjami i organizacjami w Polsce i na Ukra-
inie. Liczba członków Towarzystwa stale rośnie. Obecnie jest nas 54 
osoby. Najmłodszy członek Towarzystwa ma 27 lat, a najstarszy – 88. 
Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają korzenie kresowe, ale 
również tych, którzy interesują się historią Polski na kresach I i II 
Rzeczypospolitej.

1. Niniejsze wydarzenia miały miejsce po przekazaniu referatu przez autorkę – przyp. red.
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Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przy-
jaciół powstało w 2011 r. i obecnie liczy 150 osób. Jesteśmy najlicz-
niejszym w Bolesławcu stowarzyszeniem, a nasze działania wpisują 
się w program międzynarodowej współpracy pomiędzy miastami 
i stowarzyszeniami polonijnymi. 

Nasi członkowie to osoby, które powróciły z dawnej Jugosławii, 
głównie z terenów Bośni, z województwa Banja Luka i powiatu Prnjavor 
oraz okolic Srbca, a także ich dzieci, wnuki i przyjaciele, których zain-
teresowała tematyka życia i losów Polaków na terenach byłej Jugosławii 
w latach 1890–1946. 

Od początku działalności za cel postawiliśmy sobie pielęgno-
wanie pamięci o miejscach, z których nasi przodkowie powrócili oraz 
o polskich osadnikach w obecnej Bośni i Hercegowinie oraz Chor-
wacji. Dbamy o utrzymanie kontaktu z Polakami, którzy pozostali 
w Bośni, daleko od ojczyzny, kultywujemy tradycje naszych przodków. 
Wyjeżdżamy do Bośni i tam gromadzimy wspomnienia pozyskane 
od mieszkańców, którzy pamiętają Polaków. Udało nam się zorga-
nizować kilka wypraw do miejscowości, gdzie zamieszkiwali nasi 
przodkowie. Podczas spotkań z władzami naszych partnerskich miast 
omawialiśmy wspólną działalność na rzecz środowisk polonijnych, 
jak i naszych partnerskich Stowarzyszeń. Uczestnicy wyjazdów odwie-
dzają i porządkują również polskie cmentarze. 

Kilkakrotnie byliśmy w Prnjavorze i Banja Luce. W 2013 r. odwie-
dziliśmy Novi Martinac, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Gościszowa, 
postawili tablicę z napisem: „Tu spoczywają Polacy, żyjący na gościnnej 
ziemi bośniackiej w latach 1890–1946”. W 2014 r. 85-osobowa grupa 
z Bolesławca odwiedziła Rakovac, gdzie na tamtejszym cmentarzu 
postawiła symboliczny krzyż i tablicę pamiątkową. W kolejnym roku 
byliśmy w Valpovie k. Osijeku, gdzie uczestniczyliśmy w obchodach 
125. rocznicy osadnictwa Polaków z Galicji w Chorwacji – Slawonii. 
Realizowaliśmy również projekt „Ocalić od zapomnienia”, w ramach 

Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół
Halina Waniak
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którego porządkowaliśmy cmentarze w miejscowościach: Gumjera, 
Devetina, Novi Martinac, Rakovac, Kunova i Jadovica. Odbyło się 
także spotkanie z władzami Banja Luki. Podczas wyjazdów nasz śpiew 
po polsku rozbrzmiewa w całej okolicy. Ludzie pytają o rodziny sąsiadów 
i bliskich, z którymi kiedyś mieszkali i się przyjaźnili. Nie kryją swojego 
wzruszenia i łez. 

Od początku naszej działalności bierzemy aktywny udział w impre-
zach społeczno-kulturalnych organizowanych na terenie Bolesławca 
oraz w miejscowościach powiatu. Pozyskujemy środki, składając 
projekty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W latach 
2014 i 2015 współorganizowaliśmy Festiwal Kultury Południowosło-
wiańskiej w Bolesławcu, w 2016 r. podczas imprezy organizowaliśmy 
osadę reemigrantów w ramach projektu „Festiwal Kultury Bałkań-
skiej – 16 edycja”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Ponadto bierzemy udział w Feście 
Bałkańskiej w Bolesławicach czy Święcie Pieczonego Prosiaka w Gości-
szowie, organizowaliśmy także Wieczór Chorwacki w Lipianach czy 
Wieczór Bałkański w Osłej, udowadniając, że kultura polsko-bośniacka 
jest wciąż żywa. 

Poprzez swoją działalność dbamy o utrzymanie kontaktu z języ-
kiem serbsko-chorwackim oraz szeroko rozumianą kulturą: piosen-
kami, sztuką, tradycjami kulinarnymi. Nie zatrzymujemy się tylko 
na przeszłości – stawiamy również na rozwój i integrację środowiska. 
Służą temu m.in. nasze cykliczne spotkania, organizowane głównie 
w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” – siedzibie Stowarzyszenia, 
na które zapraszamy ludzi, którzy interesują się losami naszych bliskich 
i przekazują w atrakcyjny sposób naszą historię młodszym pokoleniom. 
Gościliśmy m.in. Liljanę Banjanin, Jana Bujaka, Tomasza Jacka Lisa, 
Jolantę Duszę, Franciszka Kwaśniaka, Tadeusza Jurkowskiego, Marka 
Szajdę i Annę Bober-Tubaj. Charakter tych spotkań był różnorodny: 
prelekcje, promocja książek, prezentacje materiałów i publikacji histo-
rycznych, ale mają one jeden cel – upamiętnić i popularyzować wiedzę 
o losach polskich reemigrantów.

Stowarzyszenie prowadzi własną stronę internetową. Współreali-
zuje programy telewizyjne prezentowane w Telewizji Lokalnej „Azart-
-Sat” oraz podczas spotkań i prezentacji plenerowych. Współpracuje 
ze szkołami oraz instytucjami kultury z terenu miasta i powiatu – 
Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury-Międzynarodowym Centrum 
Ceramiki, Muzeum Ceramiki i Młodzieżowym Domem Kultury. Orga-
nizuje i współorganizuje wystawy poświęcone tematyce osadniczej, 
w czasie których członkowie Stowarzyszenia prezentują dokumenty, 
zdjęcia czy przedmioty przywiezione z Bośni. 



15

lo
k

a
ln

e 
st

o
w

a
r

z
ys

ze
n

ia
 h

is
to

r
yc

zn
e

W 2016 r. obchodziliśmy jubileusz 5-lecia działalności. Jednocześnie 
był to okres bardzo wytężonej pracy, gdyż poprzez szereg działań 
włączyliśmy się w obchody 70. rocznicy zorganizowanego powrotu 
Polaków z Bośni. M.in. realizowaliśmy projekt „70 lat powrotu Polaków 
z Bośni – umacnianie tożsamości kulturowej Polonii w Bośni i Herce-
gowinie”, w ramach którego w Bolesławcu i Prnjavorze zorganizowano 
konferencję oraz wydano publikację Tomasza Lisa – „Polskie osadni-
ctwo i duchowieństwo w Bośni i Hercegowinie w latach 1894–1920” 
oraz projekt „Ocalić od zapomnienia – 70 lat powrotu Polaków z Bośni”. 
Ukoronowaniem tych działań będzie wydanie w grudniu 2016 r. przez 
Muzeum Ceramiki publikacji zawierającej biogramy bolesławian, 
którzy przybyli tu z terenów dawnej Jugosławii po II wojnie światowej. 
Mamy wiele planów i pomysłów na kolejne lata działalności.

Mówi się, że dom jest tam, gdzie twoje serce i to proste przesłanie 
najlepiej obrazuje, dlaczego tak wielu z nas wraca pamięcią do czasów 
osadnictwa w Bośni. Od korzeni nie da się tak po prostu odciąć – to jest 
nasze dziedzictwo.
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Minęło już 200 lat, od kiedy surową syberyjską ziemię zaczęto budzić 
do życia kolejnymi etapami Polaków zsyłanych w jej lodowe objęcia1 

Carat, a następnie stalinizm uczyniły z Sybiru więzienie narodu 
polskiego. Byli tam zsyłani uczestnicy walk narodowowyzwoleńczych 
w XVIII, XIX i XX w. Szczególny rodzaj represji spotkał Polaków 
w latach 1939–1941, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się pod 
okupacją sowiecką. Polacy przymusowo przesiedlani przez NKWD 
musieli opuszczać swe rodzinne strony. Sowieckie represje i sybe-
ryjska ziemia nie zniszczyły Polaków i nie osłabiły ich narodowego 
ducha. Przykładem są wielcy Polacy – zesłańcy, jak Tomasz Zan, 
który skazany na wieloletnią zsyłkę, stanął na czele wyprawy, która 
odkryła pola złotonośne na Uralu. Inny uczony, Benedykt Dybowski 
w czasie syberyjskiego zesłania stał się światowej sławy uczonym jako 
odkrywca fauny i flory jeziora Bajkał. Natomiast jednymi z pierwszych 
zesłańców – Sybiraków byli konfederaci barscy zesłani ukazem carycy 
Katarzyny II w liczbie około 10 tys. Na syberyjską katorgę zsyłani byli 
też uczestnicy powstań: kościuszkowskiego, listopadowego i stycznio-
wego. Zesłańcami byli: Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Jan Czeczot, 
Piotr Wysocki, dowódca ostatniego oddziału powstania styczniowego 
ks. Piotr Ściegienny, bracia Bronisław i Józef Piłsudscy oraz wielu 
innych wybitnych Polaków.

Z  momentem odzyskania przez Polskę niepodległości, po 
123 latach niewoli, do kraju zaczęli napływać Polacy z różnych stron 
Rosji. Byli to zesłańcy, emigranci zarobkowi, urzędnicy, żołnierze 
polskiej V  Dywizji Syberyjskiej oraz jeńcy wojenni. W  1928  r. 
w środowisku warszawskim powstał Związek Sybiraków z inicjatywy 

1. Fragment wystąpienia Edwarda Duchnowskiego z 10 II 2003 r. Edward Duchnowski – 
sybirak, działacz społeczny, od 1993 r. sekretarz generalny Związku Sybiraków. Zginął 
w katastrofie smoleńskiej 10 IV 2010 r. 

Bolesławieckie Koło Związku Sybiraków
Maria Niemczuk
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żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej. Pierwszym prezesem został Antoni 
Anusz, drugim był Henryk Suchenek-Suchecki, a trzecim i ostatnim 
(do 1939 r.) płk Jan Skorobohaty-Jakubowski. Podczas założyciel-
skiego zjazdu padły słowa: „Skończyła się walka o niepodległość, 
bo Polska jest już wolna. Polsce nie są potrzebne ofiary, ale ludzie 
mądrzy, silni, pracowici. Rządzenie to nie zabawa, ale mądra służba 
narodowi, głupi ludzie tylko burzą, a nie budują”. Związek Sybiraków 
od początku był silnie zaangażowany patriotycznie i narodowo. Jego 
głównymi celami było:

 – przekazywanie młodemu pokoleniu historii ojców walczących 
o wolność Polski i suwerenność narodową;

 – wpajanie młodemu pokoleniu szacunku do historii i Ojczyzny;
 – włączenie się Sybiraków do odbudowy zniszczeń porozbiorowych.

Związek Sybiraków działał do  wybuchu II wojny światowej. 
W czasach tzw. Polski Ludowej jego działalność z powodów poli-
tycznych była niemożliwa. Związek został reaktywowany dopiero 
po 50 latach w Warszawie 17 grudnia 1988 r. 30 września 1989 r. w Bole-
sławcu zostało założone Koło Związku Sybiraków, a jego pierwszym 
prezesem został Paweł Krzyżanowski, wiceprezesem Czesław Scelina, 
skarbnikiem Jadwiga Ross, sekretarzem Stanisława Guszpit, człon-
kami Zarządu: Sabina Wójtowicz, Maria Perłowska, Danuta Berduła. 
Pierwszym zadaniem koła było przeprowadzenie weryfikacji osób 
na podstawie posiadanych dokumentów. W następnych działaniach 
przystąpiono do upamiętniania losu Sybiraków poprzez wznoszenie 
znaków pamięci. W przeciągu lat, staraniem członków zarządu Koła 
Związku Sybiraków w Bolesławcu, powstawało kilka znaków pamięci 
w hołdzie ofiarom stalinizmu. Należą do nich:

 – Tablica pamiątkowa w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
przy pl. Zamkowym;

 – Sztandar Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu;
 – Pomnik poświęcony Zesłanym w głąb Związku Sowieckiego 
usytuowany na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu;

 – Nadanie imienia „Polaków Zesłanych na Sybir” dla Gimnazjum 
nr 2 w Bolesławcu;

 – Wydanie książki pt. „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia 
bolesławieckich Sybiraków”;

 – Tablica upamiętniająca powrót Sybiraków do Ojczyzny. 

W lutym 2011 r. Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
otrzymało imię „Polaków Zesłanych na  Sybir”. W  każdym roku 



18

lo
k

a
ln

e 
st

o
w

a
r

z
ys

ze
n

ia
 h

is
to

r
yc

zn
e

na przełomie września i października w szkole tej odbywają się żywe 
lekcje historii, które są prowadzone w szkolnej Izbie Pamięci. Do tej 
pory takie lekcje przeprowadzili: Maria Niemczuk, Helena Kowal, 
Zdzisław Lach, Irena Kłos-Leszczyńska, Mieczysław Petters, Benjamin 
Abramowicz. Ponadto w gimnazjum organizowane są konkursy histo-
ryczne dla szkół podstawowych i gimnazjów z udziałem naszych 
członków zasiadających w komisji. W ciągu całego roku odbywają 
się okolicznościowe spotkania Sybiraków z młodzieżą, np. podczas 
rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego czy w Święto Edukacji 
Narodowej. Uczniowie od dwóch lat biorą udział w organizowanych 
przez szkołę uroczystościach o bogatym programie artystycznym 
z okazji Dnia Seniora. 22 stycznia 2013 r. byliśmy świadkami pięknie 
przygotowanego programu słowno-muzycznego w 150-tą rocznicę 
Powstania Styczniowego. Nieprzerwanie od 2009 r. w dniu 17 września 
odbywa się Marsz Pamięci Sybiru – uroczysty przemarsz młodzieży, 
nauczycieli, przedstawicieli władz samorządowych oraz Sybiraków pod 
pomnik poświęcony męczennikom Golgoty Wschodu na bolesławie-
ckim cmentarzu komunalnym, gdzie odbywają się dalsze uroczystości. 
Dla środowiska Sybiraków, bardzo cenną inicjatywą było wydanie 
książki pt. „Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich 
Sybiraków”, która została opracowana przez uczniów i nauczycieli 
szkół powiatu bolesławieckiego, a wydana przez Muzeum Ceramiki. 
Promocja książki odbyła się 14 września 2013 r. w bolesławieckim 
Muzeum, gdzie Sybiracy otrzymali po jednym egzemplarzu książki. 
Były to chwile wielkiego wzruszenia.

Od wielu lat marzeniem środowiska byłych zesłańców było trwałe 
upamiętnienie ich przyjazdu do Bolesławca. Udało się tego dokonać 
w 2013 r., kiedy odsłonięto pamiątkową tablicę na Pomniku Osadników 
na pl. Wolności. Widnieje na niej następujący napis: 

Po zesłaniu i głodowej tułaczce
na Syberii wróciliśmy do Ojczyzny.

W 68. rocznicę powrotu.
Sybiracy

Bolesławiec 15 maja 2013 

Autorem projektu tablicy był Zdzisław Lach, a wykonawcą kamie-
niarz Roman Markowski. Tablica została ufundowana przez członków 
Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu. Natomiast inny Sybirak – Jan 
Cołokidzi przygotował pomnik i otoczenie na tą uroczystość. Odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej odbyło się w obecności licznie zgroma-
dzonych Sybiraków, młodzieży, radnych miasta i powiatu oraz innych 
władz lokalnych.
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Innym niezwykle ważnym wydarzeniem dla młodzieży i Sybiraków 
był V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów 
Stowarzyszeń noszących imię upamiętniające Zesłańców Sybiru pod 
hasłem „Razem Pamiętamy Więcej”, który odbył się w dniach 11-13 
maja 2015 r. w Gimnazjum im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bole-
sławcu. Uroczystości jakie odbywały się podczas tych trzech dni 
wywarły ogromne wrażenie na zgromadzonych gościach. Inscenizacje 
i scenki rodzajowe zademonstrowane przez młodzież przywołały 
Sybirakom tragiczne wspomnienia z przeszłości. Z okazji Zjazdu 
została wydana książka pt. „Razem pamiętamy więcej. Inicjatywy szkół, 
placówek i stowarzyszeń związane z poznawaniem historii Sybiraków 
oraz przekazywaniem jej obecnym i przyszłym pokoleniom”, którą 
otrzymał każdy uczestnik Zjazdu. 

W 2016  r. w Bolesławcu i powiecie bolesławieckim odbył się 
szereg uroczystości rocznicowych związanych z osadnictwem na tych 
ziemiach po II wojnie światowej. 1 kwietnia odbyła się konferencja 
popularnonaukowa w Teatrze Starym w Bolesławcu pod hasłem „Przy-
byliśmy, jesteśmy, będziemy”. Prezes Koła Związku Sybiraków wygłosiła 
wówczas referat zatytułowany „Przyjęłaś nas Polsko”. Przedstawiciele 
Koła w osobach: Józef Śnieżek, Mieczysław Petters i Bernard Lesz-
czyński zaśpiewali z chórem młodzieżowym trzy pieśni patriotyczne. 
Sybiraków pokazano także w filmikach dokumentalnych, w których 
wystąpili: Benjamin Abramowicz, Sabina Wójtowicz, Katarzyna 
Czernatowicz, Albertyna Szwatro, Jadwiga Ross i Krystyna Paluszek. 
Na podstawie zaprezentowanych filmów widzowie mogli dowiedzieć 
się więcej o historii i losie Sybiraków. 

Nie tylko obchodziliśmy uroczystości. Pamiętaliśmy o ludziach 
potrzebujących pomocy.

Środki finansowe Koła były i są niewielkie, w związku z czym 
składano wnioski o wsparcie finansowe dla sześciu osób w Urzędzie 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Udało się zdobyć 
niewielkie kwoty, które zostały przyznane potrzebującym. Poczet 
sztandarowy Koła zawsze towarzyszył pogrzebom Sybiraków. Dodat-
kowo organizowano pielgrzymki do sanktuariów w Częstochowie 
i Licheniu, a dla chętnych i potrzebujących członków Koła załatwiano 
wczasy albo turnusy rehabilitacyjne. Od wielu lat, w rocznicę I zsyłki 
Polaków w 1940 r., 10 lutego organizowana jest Msza św. za tych, którzy 
pozostali na zawsze na Syberii oraz w intencji żyjących.

Z biegiem lat szeregi Sybiraków stają się coraz rzadsze. Odchodzą 
zostawiając po sobie dramat historii oraz dowody przetrwania w dzie-
ciach, wnukach, wobec których męczennicy Syberii mają nadzieję, 
że  będą podtrzymywać pamięć o  swoich przodkach. Zostawiają 
swoją historię spisaną w pamiętnikach, książkach, zachowanych 
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dokumentach, przedmiotach, nazwach szkół, tablicach pamiątkowych 
czy pomnikach. Żyjący Sybiracy pamiętają, że ciągle muszą spłacać 
dług wobec tych, którzy nie doczekali powrotu do Polski i pozostali 
na nieludzkiej ziemi. Składają hołd ich męce, śmierci, niespełnionej 
tęsknocie za domem, rodziną, za Polską. 

Niestety czas jest nieubłagany. Od chwili założenia Koła Związku 
Sybiraków wielu działaczy związkowych zmarło, m.in. Paweł Krzy-
żanowski, Stanisława Guszpit, Julian Jermakowicz, Jan Raszkiewicz, 
Jan Raczko, Zuzanna Nowacka, Zdzisław Lach. Na początku Koło ZS 
liczyło 359 osób, a na dzień 10 marca 2016 r. liczyło już tylko 128 osób.

Na czele Zarządu stoją następujące osoby:

Maria Niemczuk – prezes
Mieczysław Petters – wiceprezes
Zdzisław Jurkowski – sekretarz
Ludmiła Mikulska – skarbnik
Halina Potepa – kronikarz
Sabina Wójtowicz – członek 
Katarzyna Czernatowicz – członek
Jadwiga Gubicz – członek.
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Reemigranci z Francji, przybywający do Bolesławca od 1945 r., utwo-
rzyli najmniejszą grupę wśród nowych mieszkańców powojennego 
miasta. Wywodzili się z fali emigracji ekonomicznej, która od lat 
20. XX w. zadomowiła się głównie w północnych regionach Francji, 
takich jak Nord-Pas-de-Calais, Lotaryngia i  Alzacja, Pikardia1. 
Tam zatrudnieni byli przede wszystkim w górnictwie, rolnictwie, 
w przemyśle hutniczym, budowlanym oraz włókienniczym. Więk-
szość mieszkała w domkach w zabudowie szeregowej z ogródkiem, 
na osiedlach należących do kopalń lub fabryk, a pracownicy rolni 
na osiedlach (koloniach) przy gospodarstwach, w których byli zatrud-
nieni. W polskich rodzinach powoli dokonywała się zmiana w sferze 
kultury dnia codziennego, przejmowano francuski styl życia, zacho-
wywano jednak niektóre polskie zwyczaje. Można powiedzieć, że byli 
to emigranci, którzy pozostali Polakami. Utrzymywali kontakty 
z krewnymi w Polsce, interesowali się wydarzeniami w rodzimym 
kraju. Przykładali ogromną wagę do zachowania polskich tradycji, 
a także utrwalania znajomości języka polskiego. Decyzję o powrocie 
do Polski podjęli kierując się sercem, przywiązaniem do kraju pocho-
dzenia oraz chęcią pomocy odradzającej się po wojnie ojczyźnie. 
Najbardziej przez nowe władze oczekiwani byli górnicy i robot-
nicy, swoim doświadczeniem mieli wspomóc przemysł, zastąpić 
niemieckich fachowców. 

W 2015 r., 70 lat po przybyciu, reemigranci z Francji – najobszer-
niej jak do tej pory – podzielili się swoimi wspomnieniami2. W rela-
cjach mówili o pierwszych wrażeniach po przyjeździe, trudnościach 

1. W latach 1920–1938 do Francji „za chlebem” wyjechało ponad 600 tys. Polaków, wyjazdy 
regulowała polsko-francuska konwencja o emigracji i imigracji z 3 IX 1919 r.

2. Z  inicjatywy Muzeum Ceramiki w  Bolesławcu ukazał się zbiór ich wspomnień pt. 
Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, red. K. Dudek, 
Bolesławiec 2015.

Reemigranci z Francji w Bolesławcu
Kamilla Dudek
Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu
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adaptacyjnych, tęsknocie za Francją, próbie kontynuowania niektórych 
elementów francuskiego stylu życia. W tle opowieści pojawił się obraz 
zniszczonego Bolesławca. Bezpośrednio po przyjeździe czuli się w nim 
obco, „jak wyrwane i przesadzone drzewo”. Szczególnie interesujące 
są informacje dotyczące kontaktów z innymi grupami osadników. Przy-
byli przecież z różnych stron Europy, zauważalne były różnice w stylu 
ubierania się, przyzwyczajeniach kulinarnych, sposobie spożywania 
potraw, formach spędzania wolnego czasu, różnice słychać było nawet 
w używanym języku polskim. 

Początkowo większość reemigrantów z Francji zamieszkała przy 
ulicach B. Kosiby (dawniej Złotoryjskiej) oraz G. Narutowicza. Stworzyli 
oni dzielnicę zwaną czasem „małą Francją” lub „dzielnicą Francuzów”. 
W nowych domach używali przywiezionych sprzętów gospodarstwa 
domowego (ręcznych młynków do kawy, kawiarek, patelni, garnków, 
gofrownic, serwisów stołowych, żelazek). Niektórzy przywieźli większe 
elementy wyposażenia wnętrz (szafy, stoliki, żyrandole), a także radia, 
instrumenty muzyczne (przede wszystkim akordeony) i rowery. 

W  Bolesławcu dorośli znajdowali zatrudnienie w  zakładach 
przemysłowych (np. Zakładach Chemicznych „Wizów”) i okolicz-
nych kopalniach. Dzieci natomiast poszły do szkoły, gdzie nie miały 
problemów z nauką, ponieważ obowiązkową edukację rozpoczęły we 
Francji w wieku 4-5 lat. Kłopoty stwarzała czasem bariera językowa. 
Bo choć językiem reemigrantów był zdecydowanie język polski, czasem 
najmłodsze dzieci nie znały go w wystarczającym stopniu, mimo że we 
Francji uczęszczały do tzw. szkółek polskich. 

Próbowali wieść tutaj życie takie, jak we Francji. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni dbali o estetykę swojego wyglądu. Wyróżniali się stylem 
ubierania, określanym jako miejski. Kobiety nosiły eleganckie sukienki, 
płaszcze, kapelusze, apaszki, sandałki, czółenka, mężczyźni – garni-
tury, skórzane kurtki, modne spodnie do połowy łydki lub do kolan 
(dostosowane do jazdy na rowerze). Reemigranci przygotowywali 
typowe francuskie potrawy, np. frytki, naleśniki, zieloną sałatę z sosem 
winegret, duszone króliki, befsztyk, przecierane zupy, tartę. Brakowało 
jednak smaków, do których się przyzwyczaili. Kawa, czekolada, kakao, 
owoce egzotyczne były niedostępne, a ostrzejszy klimat nie pozwalał 
na uprawę np. wszystkich znanych z Francji gatunków sałat. Starali 
się też podtrzymywać tradycje kultury francuskiej. Przykładali wagę 
do stałego kontaktu ze słowem drukowanym, czytali polsko- i fran-
cuskojęzyczną prasę i książki. Obchodzili francuskie święta, takie jak 
Mardi Gras (ostatki, podczas których przebierali się nawet dorośli), 
Święto Konwalii (1 maja), Święto Francji (14 lipca). Podczas spotkań 
towarzyskich mężczyźni grali na harmonii, śpiewano i tańczono. Pozo-
stałe grupy mieszkańców Bolesławca dziwiły niedzielne przejażdżki 
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rowerowe, kapelusze, spodnie noszone przez kobiety czy tańce popu-
larne we Francji (np. tango). 

W latach 1987–2001 lokalną społeczność reemigrantów z Francji 
skupiał bolesławiecki oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francu-
skiej. Prowadzono działalność kulturalną, organizowano wystawy, reci-
tale, obchodzono święta francuskie. Utworzono biblioteczkę z literaturą 
francuską, kontynuowano naukę języka francuskiego. Po zakończeniu 
działalności TPPF, bolesławieccy „Francuzi” spotykali się w ramach 
Klubu Polsko-Francuskiego. W  2004  r. na  Pomniku Osadników 
umieszczono poświęconą im tablicę: „Przybyliśmy w latach 1945–1955 
do piastowskiego grodu Bolesławca. Repatrianci z Francji.” Ale nie jest 
to jedyny ślad francuski w Bolesławcu. Reemigranci z Francji pozosta-
wili znak również w toponomastyce miasta. Etymologię nazwy tzw. 
Koziej Górki, czyli górnej, południowo-wschodniej części ul. B. Kosiby, 
wyjaśniają wspomnienia Józefa Tadeusza Grabowskiego3. Ta potoczna 
nazwa przetrwała wśród mieszkańców w żywym języku od czasów 
powojennych do dnia dzisiejszego. Związana jest z reemigrantami 
z Francji, którzy po przybyciu zamieszkali w tej okolicy. „Czasy były 
bardzo ciężkie, trudno było o mleko. Zaradni Francuzi – bo tak ich 
nazywano – hodowali kozy, których utrzymanie było proste i tanie. 
Wypasali je na łąkach leżących w górnej części ul. B. Kosiby, w okoli-
cach skarpy ul. Kleeberga, która nie była jeszcze zabudowana. Było ich 
bardzo dużo. Kresowiacy mieli krowy, uważali, że krowa jest symbolem 
bogactwa. Francuzi robili z koziego mleka suszone sery zwane gomół-
kami. Z czasem mieszkańcy pobliskich Łazisk i Bolesławca zaczęli 
nazywać ten teren „Kozią Górką”.

Wydanie wzmiankowanego wcześniej zbioru wspomnień było 
impulsem do wzrostu zainteresowania rodzin francuskim rozdziałem 
swojej historii. Analizują dokumenty i zdjęcia, odkrywają przedmioty 
z tamtego okresu, angażują się w organizację wydarzeń związanych 
z utrwalaniem wiedzy o dziejach Polonii francuskiej. Do tej pory 
w rodzinach obecne są niektóre potrawy kuchni francuskiej, przyrzą-
dzane i spożywane według przepisu przywiezionego przez przodków. 
Przetrwały również neologizmy językowe, noszące ślady języka fran-
cuskiego, niemieckiego, gwary poznańskiej i śląskiej. Wiele rodzin 
reemigrantów z Francji nadal ma ogromny sentyment do tego kraju.

3. Mieszkaniec Łazisk, jego rodzina przybyła z Buczacza na Kresach II Rzeczypospolitej.
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Jak zainteresować historią ludzi w różnym wieku? – to pytanie, na które 
musiałem odpowiedzieć sobie 5 lat temu. Zrozumiałem, że współ-
czesna edukacja historyczna stoi przed nie lada wyzwaniem, ponieważ 
młodzież nie chce jedynie słuchać wykładu czy przeglądać źródła inter-
netowe. Do współczesnego odbiorcy można dotrzeć jedynie aktywnie, 
działając polisensorycznie. Stąd właśnie wziął się pomysł lekcji „żywej 
historii”. Prowadząc zajęcia koła historycznego, postanowiłem spró-
bować czegoś więcej.

Zawsze fascynowało mnie wojsko II Rzeczypospolitej, a szczególnie 
kawaleria. Będąc młodym człowiekiem, interesowałem się Kampanią 
Polską 1939 r. Podziwiałem naszą armię za nierówną walkę do końca 
z dwoma potężnymi agresorami. Jej etos i rola korpusu oficerskiego 
w naszym przedwojennym społeczeństwie stale mi imponuje. W powo-
jennych ocenach historycznych ta formacja wojskowa była bardzo 
niesprawiedliwie przedstawiana i oceniana, dlatego postanowiłem 
zająć się tym tematem.

W lutym 2012 r. razem z uczniami Gimnazjum Samorządowego 
nr 2 w Bolesławcu powołaliśmy do życia Koło Historyczne Miłoś-
ników Jazdy Polskiej, którego celem było upamiętnianie naszego 
dziedzictwa narodowego, jakim niewątpliwie są tradycje kawaleryj-
skie. Pomysł spodobał się, ponieważ wspólnie przyjęliśmy aktywną 
formę zajęć: naukę historii połączyliśmy z jazdą konną. Jednak jeszcze 
wtedy nie myśleliśmy o powołaniu grupy rekonstrukcyjnej. Młodzież 
uczęszczająca na te zajęcia wybrała pułk ułanów, którego tradycje 
mieliśmy upamiętniać. Za 6. Pułkiem Ułanów Kaniowskich ze Stani-
sławowa (obecnie Iwano-Frankowsk na Ukrainie) przemawiała jego 
bardzo ciekawa historia oraz fakt, że przedwojenny sztandar – co się 
rzadko zdarza – zachował się. Przy wyborze kierowaliśmy się również 
tym, aby pułk związany był z Kresami Południowo-Wschodnimi 
II Rzeczypospolitej, gdyż z tamtych rejonów pochodzi liczna grupa 
mieszkańców Bolesławca. 

Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie 
im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich
Grzegorz Jankowski
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Od początku naszej działalności nawiązaliśmy współpracę z Towa-
rzystwem byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich, które działa już od 31 lat. Opieką merytoryczną objął nas jeden 
z jego członków, pan Michał Andrzejak, którego pomoc była i  jest 
nieoceniona. W marcu 2013 r. Koło Historyczne weszło w skład bole-
sławieckiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Współpraca ta ubogaciła naszą działalność, 
pozwoliła bardziej zintegrować starsze i młodsze pokolenia naszych 
mieszkańców we wspólnym celu – przekazywaniu pamięci o bogatej 
i chlubnej historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. W tym 
miejscu chciałbym szczególnie podziękować śp. Panu Prezesowi Micha-
łowi Wojdyle oraz Kresowianom za ich wsparcie i życzliwość.

Jednak specyficzny charakter naszej grupy wymagał pewnych 
działań w  kierunku zmiany statusu koła historycznego, dlatego 
w drugiej połowie 2015 r. powołaliśmy do życia Bolesławieckie Stowa-
rzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Jego cele 
to między innymi: 

 – kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, ze  szczególnym 
uwzględnieniem tradycji 6. Pułku Ułanów Kaniowskich;

 – upowszechnianie wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej;
 – kształtowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych oraz 
poszanowania dla symboli narodowych;

 – działania w zakresie edukacji, upowszechnianie wiedzy histo-
rycznej, kultury fizycznej i sportu jeździeckiego;

 – udział w uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze 
patriotycznym;

 – integracja członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kultu-
rową, sportową i towarzyską;

 – promocja Bolesławca oraz powiatu bolesławieckiego.

Promując takie wartości, jak „Bóg – Honor – Ojczyzna”, kieru-
jemy swoją działalność do szerokiej rzeczy odbiorców, zaczynając 
od przedszkolaków. Nawiązujemy współpracę z różnymi organizacjami 
i instytucjami, które wspierają nasze działania, m.in. z bolesławieckim 
kołem Związku Sybiraków. Rozpoczęliśmy realizację dwóch zadań 
publicznych we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec. Pierw-
szym z nich są lekcje historii dla dzieci i młodzieży z bolesławieckich 
przedszkoli i szkół, połączone z konkursami tematycznymi, natomiast 
drugim zadaniem jest spotkanie integracyjne dla uczniów Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu.

Nie wszyscy nasi członkowie jeżdżą konno, każdy jednak wnosi 
swoją energię i umiejętności, aby wspierać się w realizacji tych ważnych, 
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często niełatwych zadań. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy 
na początku naszej drogi okazali życzliwość i pomogli nam w jakikol-
wiek sposób, a także tym, którzy obecnie nas wspierają. Wybierając 
misję bycia współczesnym ułanem, nie można zapominać o najważ-
niejszych aspektach tej roli: o kontakcie ze zwierzętami i miłości 
do konia, silnym charakterze i umiejętności stawiania sobie wysokich 
wymagań, wspaniałej rodzinie, która wspiera i motywuje, umiejętności 
jazdy konnej, a także o ogromnym kawaleryjskim sercu.
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Historia magistra vitae est – słowa Cycerona od ponad dwóch tysięcy 
lat każą pamiętać o wadze tego, jak historię poznajemy. Ex cathedra czy 
bezpośrednio – w przekazie rodzinnym, lokalnym. To wymiar polityki 
historycznej. Historię piszą zwycięzcy – ten cyniczny banał jest wciąż 
odświeżany. Czynią to głównie politycy. Egzemplifikacją różnych postaw 
wobec polityki historycznej niech będzie spór Ryszarda Terleckiego – 
wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z biskupem Tadeuszem 
Pieronkiem w debacie pt. „Budowa tożsamości lokalnej. Samorząd 
a historia” podczas II Europejskiego Kongresu Samorządu w kwietniu 
2016 r. w Krakowie. Terlecki – profesor historii – przekonywał, że „nie 
można stawiać interesu lokalnego ponad interes państwa”, a bp Pieronek 
oponował – „nie jest dobrze, jeśli państwo narzuca swoją wizję lokalnym 
społecznościom”1. Ale myliłby się ten, kto w postawie Terleckiego dopa-
trywałby się deprecjacji samorządu terytorialnego; otóż Pan profesor 
dodał do polityki historycznej kwestię woli politycznej: „Do kosza poszły 
projekty Muzeum Historii Polski i inne projekty. Brakuje woli politycznej. 
Samorząd może to nadrobić”2. A może już nadrabia, tylko politycy szczebla 
centralnego nie dostrzegają tego. Czy Bolesławiec umie wykorzystywać 
projekty historyczne do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców?

Odrodzenie samorządu terytorialnego w 1990 r. miało wymiar 
nie tylko ustrojowy i administracyjny. Przywrócenie podmiotowości 
wspólnotom lokalnym miało też swój skutek w zakresie identyfi-
kacji w historii małych ojczyzn, „samorząd musiał się zatem odnosić 
do kwestii tożsamościowych i historycznych”3. Kształtowanie stosunku 

1. http://www.forum-ekonomiczne.pl/kongres-samorzadow/debaty-europejskiego-kongresu-
-samorzadow-finanse/budowa-tozsamosci-lokalnej-samorzad-a-historia/#.V1R3pL5MivY 
(dostęp: 5 VI 2016 r.).

2. Ibidem.
3. M.  Mutor: Centrum Historii Zajezdnia  – w  perspektywie wrocławskiej samorząd-

ności, [w:] 25 lat samorządu Wrocławia, red. W. Suleja, R. Nowakowski, G. Strauchold, 
Wrocław 2015, s. 50.

Znaczenie projektów historycznych dla 
budowania tożsamości lokalnej mieszkańców 
Bolesławca – z perspektywy odrodzonego 
samorządu terytorialnego
Jerzy Zieliński
Sekretarz Miasta Bolesławiec, Gmina Miejska Bolesławiec



28

b
o

le
sł

a
w

ie
c

wspólnot do historii narodu i historii wspólnoty gminnej, ponad-
gminnej czy regionalnej jest procesem ciągłym i po 1990 r. także 
w Bolesławcu nabrało ogromnej intensywności4. Dla tzw. Ziem Odzy-
skanych proces ten przebiega specyficznie z uwagi na dziesięciolecia 
zakłamywania historii i zohydzania wszystkiego, co niemieckie5. 

Żeby odpowiedzieć na pytanie postawione we wstępie, należy 
zbadać te projekty historyczne, które podjął samorząd Gminy Miejskiej 
Bolesławiec. By zobiektywizować ogląd aktywności organów miasta 
w tym obszarze posłużyłem się zestawieniem zapisów z „Kroniki 
Bolesławieckiej” przygotowywanej przez Edmunda Malińskiego we 
współpracy z Magdaleną Malińską (Zientarą) z lat od 2008 do 20156. 
Wynotowałem blisko 500 wydarzeń, które tworzą kilkanaście wątków 
splatających się w wiele projektów historycznych, utwierdzających 
tożsamość europejską, narodową, regionalną i lokalną bolesławian. 
Podział na 17 wątków ma charakter pomocniczy; wątki: Bośni, Kresów, 
Francji i Syberii oczywiście odnoszą się do kierunków, skąd przy-
byli po II wojnie światowej mieszkańcy naszego miasta. Charakter 
tożsamościowy mają także wątki: ceramiczny, miedziowy, archeo-
logiczny, europejski, edukacyjny, kościelny czy wojska. Wątki rocz-
nicowy i upamiętnienia są przekrojowe i zawierają elementy właś-
ciwe dla wszystkich pozostałych. Wydarzenia zebrane w powyższych 
wątkach rozwijają się w tle kulturowym, dlatego wyszczególniłem też 
wątek krajobrazu kulturowego i szlaków kulturowych, oba na zasadzie 
włączenia w szerszy kontekst historyczny i geograficzny. Na zasadzie 

4. Bibliografię historyczną miasta Bolesławiec do 2000 r. (zawiera ponad 320 pozycji) zestawił 
Mariusz Olczak [w:] M. Olczak, J. Moniatowicz, Bolesławiec. Przewodnik historyczny, 
Jelenia Góra–Bolesławiec 2000, s. 145-155. Lawinowy przyrost polskich opracowań 
przypada na lata 90. XX w. Kontynuację ogólnej bibliografii Bolesławca i okolic zawie-
rają „Rocznik Bolesławiecki 2008” i „Rocznik Bolesławiecki 2009”, patrz: H. Majewska, 
Bibliografia w wyborze. Bolesławiec i okolice, „Rocznik Bolesławiecki 2008”, Bolesławiec 
2009, H. Majewska, Bibliografia w wyborze. Bolesławiec i okolice, „Rocznik Bolesławiecki 
2009”, Bolesławiec 2010. 

5. Znakomite materiały na ten temat znaleźć można w wydawnictwach z serii „Spotkania 
Dolnośląskie”. Por.: Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego 
Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006, Dolnoślązacy? Kształto-
wanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej, red. J. Nowosielska-
-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2007.

6. E. Maliński, Kronika Bolesławiecka 2008, „Rocznik Bolesławiecki 2008”, Bolesławiec 2009, 
s. 67-109; E. Maliński, M. Malińska, Kronika Bolesławiecka 2009, „Rocznik Bolesławiecki 
2009”, Bolesławiec 2010, s. 83-125; E. Maliński, M. Malińska, Kronika Bolesławiecka 2010, 
„Rocznik Bolesławiecki 2010”, Bolesławiec 2011, s. 100-131; E. Maliński, M. Malińska, 
Kronika Bolesławiecka 2011, „Rocznik Bolesławiecki 2011”, Bolesławiec 2012, s. 134-173; 
E. Maliński, M. Zientara, Kronika Bolesławiecka 2012, „Rocznik Bolesławiecki 2012”, 
Bolesławiec 2013, s. 124-173; E. Maliński, M. Zientara, Kronika Bolesławiecka 2013, 
„Rocznik Bolesławiecki 2013”, Bolesławiec 2014, s. 145-185; E. Maliński, M. Zientara, 
Kronika Bolesławiecka 2014, „Rocznik Bolesławiecki 2014”, Bolesławiec 2015, s. 162-202; 
E. Maliński, M. Zientara, Kronika Bolesławiecka 2015, „Rocznik Bolesławiecki 2015”, 
Bolesławiec 2016, s. 154-189.
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przeciwnej – wyosobnienia, szczególnej tradycji, odwołanie do której 
identyfikuje naszą wspólnotę wywiedzione zostały wątek „Solidar-
ności” i wątek od Państwa Podziemnego do III RP. To przykłady poszu-
kiwania nowej tradycji, często przeciwstawianej tej narzucanej za 
czasów PRL. Które z nich w istotny sposób wpływają na budowanie 
tożsamości lokalnej mieszkańców Bolesławca? Dla tych rozważań 
kluczowe jest ustalenie zakresu znaczeniowego tożsamości. Zarówno 
w ujęciu jednostkowym, jak i w odniesieniu do zbiorowości zasadne 
jest zadawanie pytań: skąd przychodzimy, jacy jesteśmy, dokąd 
zmierzamy?7. Wydaje się, że władze samorządowe skupiają się w swoich 
działaniach na odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie, ale odpowiedź 
na pierwsze z nich pomaga teraźniejszości i daje lepsze szanse na przy-
szłość. Co składa się na miejską tożsamość, poczucie tożsamości 
mieszkańców? Ciekawą koncepcję przedstawili autorzy z Katedry 
Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Agnieszka Jaszczak i Mariusz Antolak8. Jako cechy tożsa-
mości wskazują: kontynuację, jakość, odrębność, powtarzalność, iden-
tyfikację i świadomość. Tożsamość miejsca zawiera w sobie: przestrzeń, 
krajobraz, architekturę, zieleń, ludzi, język, tradycje, historię i sztukę. 
W matrycy tych pojęć analizują trzy formy tożsamości: tożsamość 
ugruntowaną, tożsamość „zatartą” i tożsamość „od nowa”. W tym 
ciągu form tożsamości odnaleźć można rzeczywistość miast Warmii 
i Mazur, którym autorzy poświęcają swoją pracę, odnaleźć w tym 
może się i Bolesławiec. Niemal całkowita wymiana ludności po 1945 r. 
skutkowała przerwaniem ciągłości tożsamości ugruntowanej. Odczy-
tywanie „zatartej” tożsamości naszego miasta to wielostronny proces, 
na który składają się z jednej strony pietyzm w rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej, z drugiej twórcza kontynuacja dziedzictwa kulturowego – 
ceramiki – z czego uczyniono markę miasta. Tożsamość „od nowa” 
budowana jest z poszanowaniem całego kulturowego bogactwa, jakie 
wnieśli przybysze „z czterech stron świata”. Na pl. Wolności naprzeciw 
dworca kolejowego ustawiono obelisk, na którego czterech ścianach 
pomieszczono tablice upamiętniające cztery fale ludności, które zasied-
liły Bolesławiec po II wojnie światowej: Kresowian, reemigrantów 
z byłej Jugosławii, zesłańców Sybiru i reemigrantów z Francji. 

Brak w dziejach odrodzonego samorządu miasta Bolesławca 
takiego jednego zdarzenia, które zogniskowałoby debaty wewnątrz 
wspólnoty samorządowej na  temat jej tożsamości. Takiego, jak 
choćby wrocławskie doświadczenie z 1990 r. w sprawie przywrócenia 

7. Celowo odwołuję się do nazwy słynnego obrazu Paula Gauguina.
8. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/29/8.jaszczak.pdf (dostęp: 

11 VI 2016 r.).
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XVI-wiecznego herbu miasta9. Można by upatrywać czegoś podob-
nego w roku obchodów 750-lecia miasta (w 2001 r.), ale to, co miało 
być zwieńczeniem obchodów, czyli monografia dziejów miasta10 – 
rodziła się 18 lat, od 1983 r. W trakcie jubileuszu 750-lecia miasta 
odsłonięto po pracach restauratorskich pomnik poświęcony Michai-
łowi Kutuzowowi, a w październiku 2001 r. zorganizowano między-
narodową konferencję naukową „750 lat Bolesławca, dzieje miasta 
i  jego historyczne związki ze  Śląskiem, Łużycami i  Czechami”. 
Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez Hetjens-
-Muzeum w Düsseldorfie „Ogniska. Zawodowe Szkoły Ceramiki 
od 1875 r. Landshut, Höhr, Bolesławiec/Bunzlau”. W XXI w. projektem 
o największej doniosłości dla miasta było z pewnością nadanie miastu 
patronatu św. Marii de Mattias. W 2003 r. do Rzymu na Jej kano-
nizację udała się pielgrzymka ok. 200 bolesławian. Papież Jan Paweł 
II – dziś święty – wynosił na ołtarze założycielkę zgromadzenia 
Adoratorek Krwi Chrystusa – Marię de Mattias. Urodzona 4 lutego 
1805 r. w Vallecorsa na pograniczu Państwa Kościelnego i Królestwa 
Neapolu przeżyła cały okres chaosu początku XIX w. we Włoszech11. 
Z naszego punktu widzenia istotne są  losy założonego przez nią 
zgromadzenia. Oto dom, który powstał w Bośni skupił wiele Polek 
z emigracji po 1890 r. z polskiej Galicji. I to one w 1946 r. ruszyły 
wraz z reemigrantami z byłej Jugosławii do Polski, do Bolesławca. 
Tu powstał pierwszy Dom Generalny i przez dziesięciolecia siostry 
adoratorki wrosły w krajobraz społeczny miasta. Zaraz po kanoni-
zacji w swoim ogrodzie wystawiły pomnik Świętej i z ich inicjatywy 
wspartej przez wielu bolesławian w 2005 r. Rada Miasta Bolesławiec 
uruchomiła procedurę nadania patronatu św. Marii de Mattias miastu. 
Po 3 latach – 18 maja 2008 r. – na mocy dekretu watykańskiej kongre-
gacji wiary nuncjusz papieski mógł na bolesławieckim rynku oddać 
miasto pod Jej opiekę. Wśród dalszych konsekwencji tego wydarzenia 
trzeba wymienić partnerstwo miast Bolesławiec i Vallecorsa, a później 
też Acuto – miejsca, gdzie św. Maria de Mattias prowadziła swoją 
działalność (od 2014 r. funkcjonuje trójporozumienie Bolesławiec – 
Vallecorsa – Acuto) oraz powstanie Stowarzyszenia im. św. Marii 
de Mattias, gdzie świeccy starają się wdrażać idee pedagogiczne 
i charytatywne, jakie przyświecały Jej całej działalności społecznej. 

9. Patrz: R. Żerelik: Przywrócenie herbu Wrocławia w 1990 roku krokiem do odzyskania 
tożsamości miasta, [w:] 25 lat samorządu Wrocławia, red. W. Suleja, R. Nowakowski, 
G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 149-163.

10. Bolesławiec. Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj, K. Matwijowski, Wrocław – Bolesła-
wiec 2001.

11. Zainteresowanych odsyłam do napisanej z pasją biografii Świętej: M. Spinelli, Kobieta 
słowa – życie Marii de Mattias, Wrocław 2000.
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Jak widać na tym przykładzie nałożenie się wymiaru religijnego 
i historycznego oraz aktywność grup społecznych pozwoliły organom 
gminy miejskiej właściwie odczytać ujawnione potrzeby utożsamienia 
znaczącej grupy mieszkańców z ich historią. Historią wyjątkową, 
ale dzięki religii i kontekstowi historii Europy XIX i XX w. mającej 
wymiar uniwersalny.

Marek Mutor w cytowanym już tekście zwraca uwagę na wagę 
projektów o  charakterze instytucjonalnym12. Wśród instytucji 
kierowanych, tworzonych i nadzorowanych przez miasto są oczy-
wiście szkoły i  instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, 
Bolesławiecki Ośrodek Kultury  – Międzynarodowe Centrum 
Ceramiki i Muzeum Ceramiki. I  to właśnie placówka muzealna 
w naturalny sposób jest głównym realizatorem projektów histo-
rycznych miasta. Miasto Bolesławiec od początku XX w. posia-
dało swoje muzeum. Po II  wojnie światowej przywrócono jego 
działalność w 1953 r., a po kilkuletniej przerwie już jako Muzeum 
Ceramiki – w 1967 r.13, ale Dział Historii Miasta funkcjonuje jako 
wyodrębniona jednostka w strukturach Muzeum Ceramiki dopiero 
od 1995 r. 22 sierpnia 2009 r. – po kilku latach starań o odzyskanie 
tzw. „bunkra” – w budynku przy ul. Kutuzowa 14 uruchomiono 
stałą wystawę historyczną, prezentującą dzieje miasta od czasów 
najdawniejszych po współczesność. Jedną z sal poświęcono historii 
miasta po 1945 r. Ten okres jest jednym z najważniejszych obszarów 
naukowej, oświatowej i popularyzatorskiej działalności Muzeum 
Ceramiki. Wystawy, konferencje, publikacje, prelekcje i spotkania 
prowadzone są w kilku blokach tematycznych: osadnictwo na ziemi 
bolesławieckiej po 1945 r., więźniowie niemieckich obozów, którzy 
osiedlili się w Bolesławcu oraz obozy pracy przymusowej w dawnym 
Bunzlau, pomordowani w Katyniu, Żołnierze Wyklęci i działalność 
bolesławieckiego Urzędu Bezpieczeństwa, zniszczenia i odbudowa 
miasta, kultura i życie gospodarcze w powojennym Bolesławcu – 
wydarzenia jubileuszowe, działalność NSZZ „Solidarność”, samo-
rząd terytorialny. Uruchomienie Działu Historii Miasta w 2009 r. 
poprzedziło wdrożenie przez Prezydenta Miasta Bolesławiec dwóch 
znaczących projektów: po pierwsze ogłoszenie w 2007 r. „Konkursu 
na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu historii i współ-
czesności miasta Bolesławiec” i podjęcie się wydawania „Rocznika 
Bolesławieckiego”. W 9 edycjach konkursu zgłoszono 43 prace, 

12. M. Mutor: op. cit., s. 52.
13. Na temat historii Muzeum Ceramiki: http://www.muzeum.boleslawiec.net/pl/history 

(dostęp: 11 VI 2016 r.).
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13 z nich to prace historyczne14. „Rocznik Bolesławiecki”15, w którym 
pojawiają się, w różnych blokach tematycznych, artykuły poświę-
cone najnowszym wydarzeniom, działalności stowarzyszeń oraz 
postaciom działającym w różnych obszarach w latach powojennych, 
wydaje od 2008 r. Muzeum Ceramiki, a redaguje od początku zespół 
w składzie: Anna Bober-Tubaj, Edmund Maliński i Grzegorz Matoryn. 
Ważną rolę pełnią tu publikacje z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, 
prezentujące biogramy mieszkańców miasta, przybyłych tu z różnych 
części świata. Również część prac zgłaszanych na Konkurs o nagrodę 
Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub 
doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec 
podejmuje tę tematykę. Ponadto w latach 2009–2010 wraz z Tele-
wizją „Azart-Sat” Muzeum zrealizowało cykl programów „Historia 
Życiem Pisana”, w  którym przybliża sylwetki znanych bolesła-
wian – powojennych reemigrantów, znanych w mieście nauczycieli, 
lekarzy i  in., którzy odbudowywali zniszczone miasto, przemysł, 
szkolnictwo i administrację, tworząc podwaliny współczesnego 
społeczeństwa. W działaniach upowszechniających nie do przece-
nienia jest współpraca ze szkołami. Muzeum Ceramiki współpra-
cuje ze szkołami z terenu powiatu bolesławieckiego, organizując 
lekcje muzealne i prelekcje dotyczące najnowszej historii Polski 
i ziemi bolesławieckiej. Szczególnie intensywnie i owocnie współ-
praca ta układa się z Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków 
Zesłanych na Sybir, Zespołem Szkół im. J. Piłsudskiego w Nowej 
Wsi, oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Bolesławcu oraz I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego i  II Liceum Ogólno-
kształcącym im. J. Korczaka w Bolesławcu. Przygotowuje konkursy 
i  inne wydarzenia, w które angażuje harcerzy z bolesławieckiego 
hufca ZHP im. Szarych Szeregów. Ponadto Muzeum współpracuje 
z Terenową Organizacją NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu, Bolesła-
wieckim Kołem Związku Sybiraków oraz Towarzystwem Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, 

14. Dość zestawić tytuły tych prac: K. Maczel, Wczoraj i dziś Starego Teatru w Bolesławcu, 
Bolesławiec 2007;; A. Olejniczak, Obciążenia wojenne zachodniej części Dolnego Śląska 
podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813, Bolesławiec 2009; K. Pielech, Emigracja 
i życie Polaków Bośni w latach 1890–1946, Bolesławiec 2008; K. Kostka, Cmentarze 
Wojenne Armii Radzieckiej w powiecie bolesławieckim; O. Osuch, Dystrykt bolesławiecki 
do 1526 roku; A. Kozioł, Promenada w Bolesławcu. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny 
1813–1945, Bolesławiec 2010; T. Jaśkiewicz, Bolesławiecki węzeł kolejowy 1945–2005; 
K. Dudek, Bolesławiec słowem i obrazem malowany, [bmw] 2012; A. Olejniczak, Wielka 
Armia na Śląsku w 1812 roku; M. Chlastawa, Reemigranci z Jugosławii w powiecie bolesła-
wieckim w latach 1946–1948; L. Liszcz, Życie religijne wiernych w Bolesławcu i jego okolicach 
w latach 1945–1970; S. Ratajski, Tożsamość a pamięć społeczna wysiedlonych z Kresów 
II RP do Bolesławca. Prace te dostępne są w bibliotece Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

15. http://www.rocznikboleslawiecki.pl/ (dostęp: 11 VI 2016 r.).
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a także Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków 
oraz Przyjaciół, poprzez pomoc merytoryczną i organizacyjną przy 
tworzeniu wystaw, publikacji i spotkań upamiętniających osiedlenie 
się tych grup w Bolesławcu. Ponadlokalnie partnerami Muzeum 
w różnych działaniach naukowych i popularyzatorskich dotyczą-
cych historii najnowszej w ostatnich latach były m.in.: Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 
Oddział w Lubaniu/Bolesławcu, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we 
Wrocławiu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Haus Schlesien 
w Königswinter (Niemcy).

Realizacji projektów historycznych wspólnie z Muzeum Ceramiki 
lub samodzielnie podejmują się inne miejskie instytucje, przede 
wszystkim szkoły, Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki (w ramach którego działa Centrum Integracji 
Kulturalnej „Orzeł”) i Miejska Biblioteka Publiczna. Wsparte przez 
te instytucje coraz częściej swoje projekty realizują stowarzyszenia, 
część z nich powstała wskutek oddziaływania miejskich projektów 
szeroko włączających mieszkańców do współdziałania. W niektórych 
przypadkach mamy do czynienia z inicjatywami osób prywatnych 
i wzbogacaniu przez to programów miejskich. W mieście Bolesła-
wiec znajdują się siedziby Gminy Bolesławiec i Powiatu Bolesławie-
ckiego, zarówno Urząd Gminy Bolesławiec, jak i Starostwo Powiatowe 
w Bolesławcu są  inicjatorami własnych projektów historycznych 
budujących tożsamość mieszkańców. Wśród tych przedsięwzięć 
nie można nie wymienić Bałkańskiej Festy czy wsparcia wydawania 
monografii poświęconych poszczególnym miejscowościom gminy16. 
Powiat realizuje projekty historyczne przede wszystkim poprzez 
szkoły ponadgimnazjalne, Bibliotekę Pedagogiczną i Młodzieżowy 
Dom Kultury w ramach którego działa Teatr Stary. Akcja taka jak 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” czy włączanie się do regio-
nalnych przedsięwzięć w ramach Festiwalu Wielu Kultur trafiają 
na podatny grunt wśród młodzieży. W tym roku powiat zorga-
nizował konferencję „Przybyliśmy, jesteśmy, będziemy – 70-lecie 
osadnictwa na ziemiach powiatu bolesławieckiego”. 29 maja 2016 r. 
na zaproszenie Powiatu Bolesławieckiego w naszym mieście Teatr im. 
Heleny Modrzejewskiej z Legnicy zrealizował wyjątkowy spektakl 
pt. „Skarb wdowy Schadenfreude”. Wyjątkowość polegała na miejscu 
jego realizacji – scena umieszczona została na zwyczajnym podwórku 
przy ul. Kościelnej i Zacisze. Aktorzy przenieśli widzów w czasy 

16. Np. S. Zielonka, Kruszyn – miejsce niezwykłe, Kruszyn 2014.
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powojenne, a problem zasiedlania kamienicy, w której wciąż mieszka 
Niemka, to zdarzenie, które mogło mieć miejsce w mieście takim 
jak Bolesławiec.

Podstawowe znaczenie projektów historycznych realizowanych 
przez wspólnoty lokalne to integracja mieszkańców z poszanowaniem 
odmienności ich kulturowego dziedzictwa, z jakim przybyli i które chcą 
kultywować. Nie ma mowy o budowaniu kapitału społecznego lokal-
nych wspólnot bez odnajdowania wspólnej tożsamości, nie ma rozwoju 
miasta bez silnego kapitału społecznego. Głębokie pokłady patriotyzmu 
to najwyższa płaszczyzna tożsamości Polaków, skądkolwiek przybyli, 
dla większości równie istotna była identyfikacja wspólnoty religijnej 
i jednoczenie się wokół kościoła, nad jakimikolwiek odmiennościami 
górowało też wspólne dla wszystkich znaczenie rodziny. Wokół tych 
wartości można budować programy i projekty wzmacniające poczucie 
tożsamości bolesławian w czwartym już pokoleniu. W konfrontacji 
z mieszkańcami innych części Dolnego Śląska czy innych regionów 
Polski mieszkańcy Bolesławca nie unikają identyfikacji przez te 
odmienności właśnie. Są dumni z bogactwa dziedzictwa kulturowego, 
do jakiego mogą się odwoływać, choćby nie było to ich indywidualne 
czy rodzinne doświadczenie życiowe, umieją czerpać z własnego dzie-
dzictwa dumę, radość i wzmacniać wspólnotę obywatelską. Władze 
samorządowe powinny zawsze pamiętać o słowach św. Jana Pawła 
II wypowiedzianych na kongresie miast w Rio de Janeiro w 1997 r.: 
„Etos miasta winien opierać się przede wszystkim na solidarności”. 
Umieściliśmy je wykute w kamieniu na bolesławieckim ratuszu.
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Wstęp

Bolesławiec, stolica powiatu i miasto leżące w południowo-zachodniej 
części regionu na pograniczu polsko-niemieckim, posiada aż 9 miast 
partnerskich. Do najstarszych należy Prnjavor (Bośnia i Hercegowina), 
z którym władze podpisały umowę w połowie lat 70. XX w., jeszcze 
w czasach istnienia Jugosławii. Najmłodszym miastem jest włoskie Acuto, 
które stało się partnerem Bolesławca w 2014 r., w ramach umowy trój-
stronnej z Vallecorsą. Do miana 10 partnera pretenduje ukraiński Zbaraż, 
z którym władze stolicy powiatu podpisały list intencyjny o współpracy 
w maju br.1. Pod względem ilości zawartych umów, władze Bolesławca 
plasują się w czołówce gmin Dolnego Śląska ustępując miejsca jedynie 
Wrocławiowi i Jeleniej Górze. W odróżnieniu od tych dwóch miast 
wszystkie kontakty i partnerzy Bolesławca to miasta leżące na konty-
nencie europejskim. Przez długie lata, aż od zawarcia umów z miastami 
włoskimi w latach 2010 i 2014, w przestrzeni lokalnej dominowały miasta 
znajdujące się po drugiej stronie Odry i Nysy Łużyckiej tj. Pirna i Siegburg. 

Celem niniejszego artykułu o charakterze syntezującym jest próba 
prezentacji podejmowanej współpracy w świetle protokołów i uchwał 
Rady Miasta Bolesławiec z lat 1990–2016 umieszczonych w BIP urzędu. 
Dla przypomnienia genezy i tła partnerstw zawieranych w okresie 
PRL sięgnięto do materiałów źródłowych z Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Za udostępnienie dokumentów 
autor dziękuje pracownikom administracji publicznej w Bolesławcu 
Pani Annie Bober-Tubaj i Panu Adamowi Banieckiemu. 

1. Bolesławiec: Deklaracja współpracy http://samorzad.pap.pl/depesze/020101.wiado-
mosci/164450/Boleslawiec-Deklaracja-wspolpraca (data dostępu: 21 VI 2016 r.). 
W momencie ukazania się niniejszego referatu w druku Zbaraż był już oficjalnie miastem 
partnerskim Bolesławca. Uroczyste podpisanie umowy przez przewodniczącego Rady 
Miasta Zbaraż Romana Polikrowskiego oraz Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana 
miało miejsce 20 sierpnia 2016 r. w bolesławieckim ratuszu – przyp. red.

Miasta partnerskie Bolesławca – w świetle 
protokołów i uchwał organu 
uchwałodawczo-kontrolnego
Rafał Nowakowski
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
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Współpraca partnerska – podstawy i definicja

Współpraca partnerska jest współrealizowana przez oba ustawowe 
organy gminy, przy czym dominującą rolę posiada organ uchwa-
łodawczo-kontrolny. W  świetle przyznanych kompetencji usta-
wowych – będących następstwem nowelizacji ustawy z 2001 r. – 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy „podejmowanie uchwał 
w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrze-
szeń społeczności lokalnych i regionalnych”2, co jest z kolei konse-
kwencją nowelizacji ustawy z 2000 r. – gdzie ustawodawca powierzył 
gminie w zakresie zadań własnych zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty, m.in. poprzez „współpracę ze społecznościami lokalnymi 
i regionalnymi innych państw”3. W przypadku rady, powołuje ona 
ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustala 
przedmiot ich działania i skład osobowy. Zgodnie ze Statutem Miasta 
Bolesławiec przyjętym pierwotnie uchwałą Rady Miasta Bolesławiec 
w dniu 31 października 2012 r., w §16.1 określono pięć stałych komisji 
rady4. Z kolei uchwałą Rady Miejskiej Bolesławca z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie składu liczbowego i osobowego oraz jej zakresu, 
7 osobowej Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych powierzono 
w §3 poz. 10. „współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw”5.

Z kolei do kompetencji prezydenta miasta, organu wykonawczego 
gminy, ustawodawca przekazał m.in. „kierowanie sprawami gminy oraz 
reprezentowanie jej na zewnątrz”6. Prezydent wykonuje uchwały Rady 
Miasta, w tym przygotowuje projekty uchwał. Zadania gminy, które 
realizuje Prezydent przy pomocy Urzędu Miasta, w przypadku zadań 
z zakresu współpracy partnerskiej, scedowano na Wydział Rozwoju 
i Promocji Miasta. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/03 Prezydenta 
Miasta Bolesławiec z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu 

2. Art. 18.2 pkt. 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.). 

3. Art. 7.1 pkt. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).

4. UCHWAŁA NR XXIX/215/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 października 
2012 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/
get_file_contents.php?id=126960 (data dostępu: 30 VI 2016 r.).

5. UCHWAŁA NR XIII/176/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 23 września 
2015 r. w sprawie składu liczbowego i osobowego oraz zakresu działania Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Bolesławiec http://www.um.boleslawiec.bip-gov.
pl/public/get_file_contents.php?id=164634 (data dostępu: 30 VI 2016 r.).

6. Art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.). 
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Organizacyjnego Urzędu Miasta Bolesławiec (tekst jedn. z późn. zm.), 
w 16 zadaniach tej komórki określonych w §32 poz. 10 znajduje się 
„organizowanie współpracy Miasta z zagranicą”7. 

Ponieważ Bolesławiec posiada sporo kontaktów międzynarodo-
wych w tekście analizie poddano wyłącznie te, które zostały podjęte 
na podstawie aktu w formie umowy, układu, porozumienia, listu 
intencyjnego, a więc które są sformalizowane. Dla potrzeb tekstu 
współpracę partnerską uważać będziemy za „niezinstytucjonalizo-
waną i bezpośrednią formę kontaktów podejmowaną w duchu równo-
uprawnienia i partnerstwa, zawieraną pomiędzy dwoma zagranicz-
nymi gminami na zasadzie dwustronnego, formalnego aktu w celu 
wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć o znaczeniu 
lokalnym oraz zbliżenia i współpracy pomiędzy społecznościami” 
(propozycja – R.N.)8.

Zawieranie aktów o współpracy po 1990 r. – próba syntezy 

W latach 1974–2016 władze Bolesławca parafowały 10 aktów w formie 
umowy, układu, porozumienia, listu intencyjnego z jednostkami admi-
nistracyjnymi położonymi na kontynencie europejskim. 8 z 10 part-
nerstw zawarto po 1990 r., a więc po przywróceniu samorządu szczebla 
gminnego w Polsce. 

Po przełomie politycznym pierwszą gminą z jaką zawarto partner-
stwo przez nowo restytuowane władze samorządowe była duńska gmina 
Hobro. Ponieważ na początku XXI w. Hobro w wyniku refom admi-
nistracyjnych weszło w skład gminy Mariagerfjord władze obu miast 
podpisały nowe porozumienie w kwietniu 2011 r.9. W uzasadnieniu 
do uchwały stanowiącej załącznik rada stwierdziła: „(…) W wyniku 
reformy administracyjnej w Danii (2007 r. – R.N.), zmianie uległa nazwa 
partnera, z którym podpisane było pierwotne porozumienie. Stąd też 
podpisanie porozumienia w nowym kształcie wydaje się konieczne 
i zasadne. Wzajemne kontakty, realizowane poprzez obopólny udział 
partnerów w najważniejszych wydarzeniach, współpraca między szko-
łami i udział we wspólnych projektach świadczą o zainteresowaniu 

7. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Bolesławiec http://www.um.boleslawiec.bip-gov.
pl/public/?id=45153 (data dostępu: 30 VI 2016 r.). 

8. R. Nowakowski, Od turystyki „ratuszowej” do realnego partnerstwa – współpraca partnerska 
Wrocławia w latach 1990–2010, [w:] Nauka. Samorząd. Polityka. Księga Jubileuszowa dedy-
kowana prof. Edwardowi Czapiewskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, 
red. R. Nowakowski, G. Strauchold, Wrocław 2014, s. 186. 

9. UCHWAŁA NR VIII/47/11 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Gminą Maria-
gerfjord http://www.um.boleslawiec.bip.gov.pl/public/get_file_contents.php?id=111007 
(data dostępu: 19 VI 2016 r.). 
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obu stron dalszym rozwojem wspólnych inicjatyw. Podpisanie przez 
obie strony dokumentu formalnie potwierdzającego wolę kontynu-
acji współpracy stworzy społecznościom miasta Bolesławiec i gminy 
Mariagerfjord możliwość rozwijania kontaktów i wspólnego uczestni-
ctwa w budowaniu demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjed-
noczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej 
(…)”. Projekt uchwały, stanowiący punkt 6.1 porządku obrad, przyjęty 
został jednogłośnie przez radnych bez konieczności referowania zagad-
nienia10. Pierwszy dokument w formie ramowego porozumienia między 
Bolesławcem a Hobro zawarto 15 czerwca 1991 r. Niestety, brak jakich-
kolwiek informacji w protokołach i uchwałach rady gminy z 1991 r. 

Do nawiązania formalnej współpracy z niemiecką gminą Siegburg, 
drugą po Pirnie, przyczynili się mieszkańcy tego miasta, w większości 
przesiedleńcy z niemieckiego Bunzlau, skupieni wokół Grupy Ojczyź-
nianej. Nawiązali oni kontakt z Towarzystwem Miłośników Bolesławca, 
której delegacja wizytowała miasto w kwietniu 1992 r.11. Miesiąc 
później podczas wizyty władz miasta Siegburg doszło do podpisania 
w Bolesławcu aktu w formie porozumienia określającego oba miasta 
bliźniaczymi, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta z dnia 
29 maja 1992 r. Porozumienie zawierające motywy podejmowanej 
współpracy w duchu budowania dobrosąsiedzkich relacji i postępującej 
integracji kontynentu, parafował prezydent i burmistrz Siegburga12. 
Wspomnieć należy, iż zawarcie aktu między dwoma miastami odbyło 
się podczas uroczystej sesji rady w klubie „Pegaz” Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury. Podczas 1,5 godzinnej sesji, zdominowanej podnio-
słym wydarzeniem, 15-osobową delegację miasta niemieckiego przyj-
mowali radni, posłowie i senatorowie, dowódca 18 Dywizji Artylerii, 
członkowie MK NSZZ Solidarność, KL-D13. 

Po dekadzie przerwy w nawiązywaniu partnerstw, piątą gminą 
współpracującą z Bolesławcem stała się Czeska Lipa, której władze 
wyszły z inicjatywą sformalizowanej współpracy. Warto wspomnieć, 

10. PROTOKÓŁ NR VIII/11 VIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 27 kwietnia 
2011 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego Józefa 
Pokładka – Przewodniczącego Rady Miasta, s. 7-8. http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/ 
public/?id=60345 (data dostępu: 19 VI 2016 r.).

11. Z. Brusiło, Bolesławiec – Siegburg XX lat partnerstwa, „Rocznik Bolesławiecki 2012”,  
Bolesławiec 2013, s. 38.

12. Uchwała Nr XXIV/172/92 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 29 maja 1992 r. o nawiązaniu 
partnerskiej współpracy między miastem Bolesławiec i miastem Siegburg w Republice 
Federalnej Niemiec. http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.
php?id=59380 (data dostępu: 19 VI 2016 r.). 

13. PROTOKÓŁ NR XXIV/92 z XXIV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu odbytej 
w dniu 29 maja 1992 r. w Sali klubu „Pegaz” Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w Bole-
sławcu pod przewodnictwem radnego Edwarda Gałki – Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=60345 (data dostępu: 19 VI 2016 r.).
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iż było to zarazem pierwsze partnerstwo jakie zawarł Bolesławiec 
po wejściu Polski do UE. Zgodę na zawarcie „umowy o współpracy 
partnerskiej” w postaci miast bliźniaczych wyraziła jesienią 2004 r. 
Rada Miasta Bolesławiec stosunkiem 20 głosów za, przy 1 wstrzy-
mującym się14. Projekt uchwały omawiany w punkcie 10.6 porządku 
obrad przeszedł bez referowania15. 

Obok duńskiej gminy Hobro, kolejnym miastem nordyckim, tym 
razem norweskim stało się 25-tys. Molde. W uzasadnieniu do projektu 
uchwały – która była jedynym przedmiotem półgodzinnych obrad Rady 
Miasta Bolesławiec w dniu 17 sierpnia 2007 r. – stwierdzono „Gmina 
Molde jest partnerem od wielu lat Miasta Czeska Lipa, z którym mamy 
nawiązaną współpracę od 2 lat. Według zasady «przyjaciele naszych 
przyjaciół są naszymi przyjaciółmi» doszło do wzajemnego zaintere-
sowania (…). W lutym br. doszło do bezpośrednich kontaktów przy 
realizacji wspólnego projektu w Czechach, a w maju do oficjalnej wizyty 
Prezydenta Miasta Bolesławiec w Molde. Tam w toku rozmów powstały 
zręby projektu umowy o współpracy oraz ustalono termin rewizyty 
(…) na XIII Bolesławieckie Święto Ceramiki. Uznano wspólnie (…), 
iż dziedzinami sformalizowanej współpracy będą kultura i oświata, 
gospodarka komunalna i komunikacja, budownictwo mieszkaniowe, 
ochrona środowiska i gospodarka wodna, ochrona zdrowia, turystyka, 
sport i rekreacja, ochrona zabytków, przedsięwzięcia gospodarcze oraz 
wymiana handlowa, administracja lokalna oraz struktury władz lokal-
nych. Szczególne poparcie uzyskują wszelkie wspólne przedsięwzięcia 
służące ochronie środowiska naturalnego i przywracanie jej natural-
nych walorów (…)”16. Projekt uchwały omawiany w pkt. 4 porządku 
obrad przyjęty został jednogłośnie przez 16 radnych obecnych na sesji. 
Głosowanie poprzedziła przerwa, podczas której cztery komisje stałe 
rady wspólnie zaopiniowały projekt uchwały17.

14. Uchwała Nr XXIV/244/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 września 2004 r. w sprawie 
nawiązania partnerskiej współpracy między miastem Bolesławiec i miastem Česká Lipa 
w Republice Czeskiej. http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=42061 (data 
dostępu: 19 VI 2016 r.).

15. PROTOKÓŁ NR XXIV/04 XXIV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 29 września 
2004 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego Stanisława 
Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta, s. 13-14. http://www.um.boleslawiec.bip 
gov.pl/public/get_file_contents.php?id=53903 (data dostępu: 19 VI 2016) – zapis w oryg. 
Uwaga: brak załącznika do uchwały. 

16. UCHWAŁA NR XI/88/2007 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie 
umowy (ramowego porozumienia) o współpracy pomiędzy Miastem Bolesławiec i Gminą 
Molde http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=45898 (data dostępu: 19 VI 
2016 r.). 

17. PROTOKÓŁ NR XI/07 XI sesji Rady Miasta Bolesławiec zwołanej na wniosek Prezydenta 
Miasta odbytej w dniu 17 sierpnia 2007 r. w Pałacu Ślubów Ratusza – Rynek 41, pod 
przewodnictwem radnej Janiny Piestrak-Babijczuk – Przewodniczącej Rady Miasta, s. 2. 
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=45905 (data dostępu: 21 VI 2016 r.).
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W połowie 2005 r., po trzech latach zabiegów, w Siegburgu – 
mieście partnerskim tej niemieckiej gminy, zawarto porozumienie 
otwierające szóste partnerstwo miasta Bolesławiec. W uchwale inten-
cyjnej z 18 grudnia 2002 r. rada postanowiła nawiązać współpracę 
partnerską z francuską gminą Nogent-sur-Marne w formie „aktu 
partnerstwa”18, a precyzyjniej w formie porozumienia co precyzował 
załącznik od uchwały. Wsparła ona tym działania prezydenta, który 
jeszcze w sierpniu 2002 r. wystosował list intencyjny z propozycją 
zawarcia współpracy do  mera miasta. Również głosowanie nad 
punktem 6.10 porządku obrad tj. nawiązaniem partnerskiej współ-
pracy odbyło się bez referowania sprawy, a projekt uchwały poparło 
20 radnych19. 

W latach 2010–2014 władze Bolesławca otworzyły się na włoskie 
gminy. 30 czerwca 2010  r.  – w  20-lecie odbudowy samorządu 
w Polsce – Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie 
zawarcia porozumienia z  gminą Vallecorsa. Była to  odpowiedź 
na  list intencyjny wysłany w maju 2010 r. przez samorządowców 
włoskich z ofertą współpracy. Symbolem łączącym oba miasta stała 
się św. Maria de Mattias urodzona w XIX w. w Vallercorsa, kanoni-
zowana w 2003 r., która 18 maja 2008 r. stała się również patronką 
Bolesławca. W projekcie aktu, której zasadniczy trzon stanowiła 
uroczysta i podniosła preambuła odnosząca się do idei „autonomii 
lokalnej” i procesów integracji w Europie, ogólnikowo określono 
wymiar przyszłej współpracy zamykając ją w trzech zasadniczych 
obszarach: społecznym, kulturalnym i ekonomicznym20. Projekt 
uchwały stanowiący punkt 7.18 porządku obrad „w sprawie porozu-
mienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Gminą 
Vallecorsa” przegłosowany został 19 głosami radnych21. Cztery lata 
później, tj. 4 marca 2014 r., w Acuto doszło do podpisania trójstron-
nego porozumienia, w którym obok gminy Vallecorsa i Bolesławca 

18. UCHWAŁA NR III/38/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002 r. o nawią-
zaniu partnerskiej współpracy między miastem Bolesławiec i miastem Nogent-sur-Marne 
w Republice Francuskiej http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=43027 (data 
dostępu: 19 VI 2016 r.). 

19. PROTOKÓŁ NR III/02 III sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 18 grudnia 
2002 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego Stanisława 
Małkowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, s. 20-21. http://www.um.boleslawiec.
bip.gov.pl/public/get_file_contents.php?id=53877 (data dostępu: 19 VI 2016) – zapis w oryg. 

20. UCHWAŁA NR LIV/446/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 
porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec i Gminą Vallecorsa 
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=58094 (data dostępu: 22 VI 2016 r.). 

21. PROTOKÓŁ NR LIV/10 LIV sesji Rady Miasta Bolesławiec, odbytej w dniu 30 czerwca 
2010 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, pod przewodnictwem radnej Urszuli Piestrak-
-Babijczuk – Przewodniczącej Rady Miasta, s. 23. http://www.um.boleslawiec.bip.gov.pl/
public/?id=55132 (data dostępu: 19 VI 2016) – zapis w oryg.
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partnerem stało się Acuto. Porozumienie było sformułowane analo-
gicznie do tego zawartego przed czteroma laty i stanowiło załącznik 
nr 1 do uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2014 r. 
W uzasadnieniu do uchwały zawarto informację o kulisach zawiera-
nego partnerstwa „W sierpniu 2010 r. podpisane zostało Porozumienie 
o współpracy pomiędzy Miastem Bolesławiec i Gminą Vallecorsa. 
Rozwijająca się pomyślnie współpraca obu miast skłoniła władze 
Acuto do złożenia propozycji zawiązania trójstronnej partnerskiej 
współpracy miast, które łączy św. Maria de Mattias. Propozycja 
trójstronnego partnerstwa została zaakceptowana przez władze 
Vallecorsa, które wyraziły przekonanie, że zwiększy to potencjał 
współpracy i umożliwi połączenie wspólnych wysiłków na rzecz 
rozwijania kontaktów społeczności trzech miast i wspólnego uczest-
nictwa w budowaniu Europy zjednoczonej w swojej różnorodności 
kulturowej i przez nią wzbogacanej”22. Głosowanie nad projektem 
uchwały stanowiącym punkt 6.14 porządku obrad, bez referowania 
przeszło jednogłośnie23.

Ostatnim, dziesiątym miastem partnerskim Bolesławca, z którym 
podpisano list intencyjny 7 maja 2016 r. na zamku w Zbarażu, otwo-
rzył drogę do zawarcia zinstytucjonalizowanej współpracy. Leżący 
w obwodzie tarnopolskim Zbaraż jest siedzibą rejonu zbaraskiego. 
Niestety brak jakichkolwiek informacji w dokumentach rzucających 
światło na to wydarzenie.

Prnjavor i Pirna – stare-nowe partnerstwo 

Wśród wielu partnerstw zawartych w latach odrodzonego samorządu 
gminnego tj. 1990–2016 znajdują się dwie gminy, z którymi współpraca 
datuje się jeszcze w okresie ancien regime’u, tj. Prnjavor i Pirna. 

Pierwszym historycznym partnerstwem Bolesławca był bałkański 
Prnjavor. Bez wątpienia nawiązanie współpracy wynikało z chęci 
kontynuacji tradycji i kultury przywiezionej z tej części Europy przez 
kilkanaście tysięcy polskich reemigrantów, którzy po II wojnie świa-
towej przesiedlili się z rejonu Prnjavor do powiatu bolesławieckiego. 
Okoliczności zawarcia współpracy wciąż wymagają pogłębionych 

22. UCHWAŁA NR XLVIII/400/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, 
Gminą Vallecorsa w Republice Włoskiej i Gminą Acuto w Republice Włoskiej http://www.
um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=88634 (data dostępu: 27 VI 2016 r.). 

23. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 XLVIII sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 
26 lutego 2014 r. w Sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem radnego 
Józefa Pokładka– Przewodniczącego Rady Miasta, http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl 
/public/?id=86841 (data dostępu: 27 VI 2016 r.). 
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studiów. W jednym z dokumentów – odpisie pisma przewodniczą-
cego Skupsztiny Gminy Prnjavor – wynika, iż z inicjatywą zawarcia 
współpracy przy okazji wizyty weteranów walk wolność Jugosławii 
wystąpiła strona polska tj. władze powiatu. Z innych z kolei wynika – 
pismo Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Bolesławcu 
do Szefa URM w Warszawie z 1988 r., iż propozycję taką złożył obecny 
na uroczystościach w maju 1973 r. ambasador SFR Jugosławii. Należy 
podkreślić, iż współpracę nawiązały władze powiatu bolesławieckiego 
i gminy Prnjavor, której władze w grudniu 1973 r. wystosowały pismo 
w sprawie nawiązania współpracy. Na podstawie pozytywnej opinii 
wydanej w połowie lutego 1974 r. przez Naczelnika Powiatu Bolesławca 
i przekazanej do wojewody wrocławskiego i URM, dotyczącej projektu 
aktu o współpracy 16 grudnia 1974 r. Powiatowa Rada Narodowa 
uchwałą nr V/13/74 zatwierdziła parafowane w Prnjavorze jesienią 
1974 r. porozumienie ramowe pomiędzy władzami powiatu a gminą, 
stanowiące załącznik do uchwały. Ustalanie corocznych programów 
współpracy, po likwidacji powiatów w Polsce w 1975 r. scedowano 
w gestię władz miasta Bolesławiec, jedynych do kontynuacji zawartej 
współpracy. Mimo prób realizacji zawartej współpracy nastąpiły 
w latach 70. XX w. duże komplikacje natury ekonomicznej, a po stanie 
wojennym w Polsce wręcz okresowe zamarcie współpracy. Do końca 
lat 80. XX w. współpraca odbywała się ze zmiennym powodzeniem 
i intensywnością. Po 1990 r. współpraca została utrzymana. Z analizy 
dokumentów wynika, iż po 1990 r. oba miasta nie zawarły żadnego aktu 
o współpracy w nowych warunkach ustrojowych. Z szeregu inicjatyw 
w krajobrazie miasta utrwaliły się przede wszystkim Festiwal Kultury 
Południowosłowiańskiej i  funkcjonujący Zakład Gastronomiczno-
-Hotelarski „Prnjavor”. 

Drugą gminą partnerską z jaką Bolesławiec zawarł partnerstwo 
przed 1990 r. była wschodnioniemiecka Pirna. Zawarcie partnerstwa 
pomiędzy miastami odbyło się w Bolesławcu 28 listopada 1980 r. 
Program współpracy parafował Burmistrz Pirny tow. Rudolf Lorenz 
i Naczelnik m. Bolesławca tow. Piotr Bojko. Współpraca obu miast 
była konsekwencją współpracy realizowanej przez władze powiatowe 
po obu stronach granicy. Po likwidacji powiatów w Polsce w 1975 r., 
aż do 1980 r. współpraca kontynuowana była przez Komitet Miejski 
PZPR w Bolesławcu i Komitet Powiatowy SED w Pirnie. W ramach 
współpracy międzypartyjnej w programie uwzględniono Miejską Radę 
Narodową w Bolesławcu i jej organy, a także Urząd Miejski i Naczel-
nika miasta. Niestety, współpraca ta była realizowana pod auspicjami 
partii komunistycznych i wyłączała oddolne inicjatywy na rzecz z góry 
określonych działań. Obok wymiany młodzieży, współpracy zakładów 
pracy czy też kulturalnej kooperacji wiele miejsca poświęcono sprawom 
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ideologiczno-propagandowym czy też partyjnym. Fakt ten nie dziwi, 
iż po przełomie politycznym wiele z zawartych partnerstw, odgórnie 
aranżowanych i sterowanych, nie przetrwało próby czasu. 

Tabela 2. Partnerstwa w ramach współpracy przygranicznej 
PRL-NRD w latach 80. XX w.

Lp. Parnerstwa miast Data zawarcia 
umowy Stan

1. Kowary-Schoenau-Berzdorf 
a.d.Eigen Kontynuacja

2. Bolesławiec-Pirna 1980 1998 Kontynuacja 

3. Gryfów 
Śląskich-Bischofswerda 1980 1996 Kontynuacja

4. Zgorzelec-Goerlitz 1980 1991 Kontynuacja
5. Bogatynia-Zittau 1976 Kontynuacja
6. Nowogrodziec-Pirna i Zittau - Przerwana
7. Lubań-Niesky - Przerwana
8. Wleń-Hoyerswerda - Przerwana

Źródło: Opracowanie własne na  podstawie: M.  Furmankiewicz, Związki partnerskie 
sudeckich miast, [w:] Pielgrzymy 2001. Informator krajoznawczy poświęcony Sudetom, 
Wrocław 2001, s.  133.; M.  Pieper, Staedtepartnerschaften als „bruederliche Kampfge-
meinschaften”. Kommunalbeziehungen zwischen Polen und der DDR vor 1989 (ma szy-
no pis tekstu w  posiadaniu autora) oraz analiza danych internetowych urzędów gmin 
i bezpośrednich zapytań do urzędów gmin.

Regres w stosunkach widoczny był również między Bolesławcem 
a Pirną, gdzie po ostatniej wizycie przedstawicieli Pirny w Bole-
sławcu w październiku 1989 r., aż do rewizyty w kwietniu 1991 r. 
kontakty praktycznie zamarły. Upadek komunizmu, zjednoczenie 
Niemiec, odbudowa samorządu w Polsce i byłych landach wschodnich, 
która nastąpiła w obu przypadkach w maju 1990 r., a także zawarcie 
w połowie 1991 r. traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni między 
III RP i RFN, zapoczątkowało nowy rozdział we współpracy wielu 
miast po obu stronach granicy24. W lipcu 1991 r. prezydent Bole-
sławca powołał „Zespół ds. Współpracy Pirna-Bolesławiec”. Nastą-
piła intensyfikacja kontaktów rozszerzana z wolna na coraz to nowe 
obszary i płaszczyzny. W konsekwencji pod koniec dekady lat 90. XX 
w. doszło do odnowienia partnerstwa między Bolesławcem a Pirną. 
W dniu 26 maja 1998 r. na przedostatniej sesji kończącej II kadencję 
Rady Miejskiej w Bolesławcu, w pkt. 8.8 porządku obrad rozpatrywano 

24. Przygranicze, [w:] Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, red. A. Wolff-Powęska 
et al., Poznań 1999, s. 474. 
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projekt uchwały o nawiązaniu partnerskiej współpracy między Bole-
sławcem i miastem Pirna w RFN. Projekt referował sekretarz miasta 
Bronisław Grygiel. W głosowaniu na 25 radnych udział wzięło 19, 
którzy jednogłośnie opowiedzieli się za rozpatrywanym projektem25. 
Dokument w formie porozumienia stanowiący załącznik do uchwały 
zawierał deklarację, w której czytamy „Tworzenie ścisłych, przyjaciel-
skich kontaktów między miastami umożliwia pielęgnowanie dobrych 
tradycji, służby dobru obu miast oraz jest przejawem czynnego uczest-
nictwa w procesie integrowania społeczeństw w europejskiej wspól-
nocie”. Akt wymieniał płaszczyzny współpracy i wymianę przedstawi-
cieli miast, stowarzyszeń młodzieżowych, sportowych, ds. socjalnych 
kultury i oświaty, wspólnot wyznaniowych, organizacji pracobiorców 
i pracodawców, wszystkich zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacji oraz 
instytucji użyteczności publicznej. Deklarowano również wspieranie 
wszelkich inicjatyw o charakterze ekologicznym, turystycznym, między 
mieszkańcami, a także współpracę między handlem, usługami i prze-
mysłem26. Warto przypomnieć mało znany epizod jaki miał miejsce 
podczas głosowania nad nową umową z Pirną. Jak wspomina radny 
Dariusz Mucha „część radnych opuściła salę obrad w geście protestu. 
Byli to radni wywodzący się z «Solidarności» a w łonie rady był mocny 
konflikt. Dlatego w głosowaniu nad projektem udział wzięło 19 radnych 
obecnych na sali obrad”27. 

Zakończenie

Współpraca partnerska Bolesławca, wpisująca się w trend komunal-
nych partnerstw międzynarodowych, rozwijana pomyślnie i  inten-
sywnie po odbudowie samorządu lokalnego w Polsce w 1990 r., zapo-
czątkowana została w latach 70. XX w. Mimo prób podtrzymania 
i rozwijania kontaktów w tym okresie było ono niemożliwe z powodu 
przeprowadzenia radykalnej reformy administracyjnej kraju, która 
przerwała raczkujące kontakty oraz zmian gospodarczych i politycz-
nych zachodzących w Polsce. Bez wątpienia najważniejszy w obu 
przypadkach, a także po 1990 r., był „klimat” polityczny. Po 1990 r. 

25. PROTOKÓŁ NR XLII/98 z sesji Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytej w dniu 26 maja 
1998 r. w sali Rajców Ratusza – Rynek 41, II p. pod przewodnictwem Huberta Prabuc-
kiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, s. 16. http://www.um.boleslawiec.bip.gov.pl/
public/?id=64287 (data dostępu: 21 VI 2016) – zapis w oryg.

26. UCHWAŁA NR XLII/321/98 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 maja 1998 r. o nawią-
zaniu partnerskiej współpracy między miastem Bolesławiec i miastem Pirna w Republice 
Federalnej Niemiec. http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=65809 (data dostępu: 
21 VI 2016 r.).

27. Rozmowa z Dariuszem Muchą w dniu 17 VI 2016 r. w Bolesławcu. Notatka w posiadaniu autora. 
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zawierano lub przeformułowano wcześniejsze kontakty bez nacisków 
i wytycznych z góry, w tym bez nakazów wynikających z ideologii 
i propagandy, co zbliżyło partnerstwa polskich gmin do wzorca propa-
gowanego i rozwijanego w Europie Zachodniej po II wojnie światowej28. 
Co ciekawe, w pierwszej dekadzie odbudowy samorządu przypadającej 
na lata 90. XX w., władze Bolesławca nie wykazały trendu w kierunku 
„masowego” czy wręcz „entuzjastycznego” zawierania partnerstw, 
co jest charakterystyczne w przypadku wielu polskich gmin. Można 
zaryzykować stwierdzenie, iż w latach 1993–2003 nastąpił regres 
w tym zakresie, a nowa jakość pojawiła się po pierwszych bezpo-
średnich wyborach prezydenta miasta jesienią 2002 r. Przebieg sesji, 
głosowanie nad projektami uchwał wskazują, iż władze podejmowały 
decyzje w sposób przemyślany i rozważny. 

Analizując kierunki zawieranej współpracy ma ona wyłącznie 
charakter europejski. Ma ona również wymiar pragmatyczny. 
Postulowane partnerstwo ze Zbarażem wpisuje się zaś w politykę 
„prowschodnią” polskich gmin w ramach której m.in. dolnośląskie 
gminy (ok. 40) wspierają procesy przemian demokratycznych i wolno-
rynkowych na Ukrainie. Kończąc stwierdzić należy, iż nie dziwi fakt 
posiadania przez Bolesławiec partnera w Czechach i Niemczech, 
co determinuje niewątpliwie położenie geograficzne miasta.

28. M. Pieper, „O braciach i przyjaciołach”. Współpraca partii i jednostek administracyjnych 
w okresie NRD i PRL, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość „Ponad Granicami”, 2/2016, s. 32. 



47

b
o

le
sł

a
w

ie
c

1Bolesławiec na tle innych miast Dolnego Śląska wyróżnia się dobrze 
zachowanym historycznym układem urbanistycznym w obrębie Starego 
Miasta. Bolesławiecka Starówka, odgruzowana i odbudowana w połowie 
lat 50. XX w., już podczas procesu rekonstrukcji, w listopadzie 1956 r., 
została wpisana do „Rejestru zabytków województwa dolnośląskiego”2. 
W ten sposób stała się odzwierciedleniem Gieysztorowskiej idei Conser-
vatio est aeterna creatio3 oraz praktycznym przykładem realizacji 
programu i zasad konserwacji zabytków opracowanych w sierpniu 1945 r. 
przez prof. Jana Zachwatowicza, Generalnego Konserwatora Zabytków4, 
który umożliwiał odbudowę i rekonstrukcję miast w historycznej formie, 
mimo „pełnej świadomości popełniania fałszu konserwatorskiego”5.

Konieczność odbudowy miasta wynikała z dużych zniszczeń zabu-
dowy, które według większości opracowań powstałych przed 1989 r. 
sięgały 60–70%6. Zrujnowanie Bolesławca miało być spowodowane 
zaciętymi walkami 11–12 lutego 1945 r., opisanymi szczegółowo we 
wspomnieniach dowódców radzieckich. Obecnie jednak wielu autorów 
poddaje to w wątpliwość7, przyjmując pogląd, że wojsk niemieckich nie 

1. Niniejszy artykuł jest uzupełnioną prezentacją ważniejszych problemów podjętych we 
wcześniejszej publikacji, por. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945–1966. Zniszczenia i odbu-
dowa, Bolesławiec 2009.

2. Rejestr zabytków województwa dolnośląskiego, decyzja A/1819/354 z dn. 25 XI 1956 r.,  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92694 (dostęp: 18 V 2016 r.).

3. A. Gieysztor, Historyk wobec zabytku, [w:] Konserwator i zabytek. In memoriam Jerzego 
Remera, red. M. Konopka, Warszawa 1991, s. 13.

4. J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków, [w:] Wybór prac, Biblioteka 
Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, T. LXVIII, Warszawa 1981, s. 36-39.

5. M. Lubocka-Hoffmann, Doktryna konserwatorska a odbudowa miast, [w:] „Studia Elblą-
skie” 9:2008, s. 245.

6. Bolesławiec i okolice. Informator turystyczny, zespół redakcyjny: J. Bachmiński, W. Kowalski, 
J. Szymkowiak, P. Śliwko, A. Widlarz, H. Wawrzynowicz, Bolesławiec 1965, s. 6; Wspo-
mnienia Janiny Korbiel, por. P. Śliwko, Dziś i jutro Bolesławca, Wrocław 1985, s. 5, s. 28.

7. Teza o walkach o miasto: Bolesławiec i okolice. Informator turystyczny, s. 7-8; P. Śliwko, 
op. cit., s. 21-22; W. Kowalski, Rok 1945 – na przełomie dziejów, [w:] Bolesławiec. Zarys 

Zniszczenia i program odbudowy Starego 
Miasta w Bolesławcu w latach 1945–19601
Anna Bober-Tubaj
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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było w mieście już od 11 lutego 1945 r. Zajęcie miasta przez Sowietów 
i pierwsze miesiące pod władaniem Rosjan w odmienny sposób zapi-
sały się też we wspomnieniach niemieckich mieszkańców miasta. 
Zgodnie z relacjami świadków zniszczenia Bolesławca związane były 
przede wszystkim z ostrzałem artyleryjskim i celowymi podpale-
niami, które w konsekwencji wywoływały rozległe pożary. W dniu 
11 lutego 1945 r. po ostrzale artyleryjskim uległa zniszczeniu zabudowa 
ul. Ślusarskiej, ostrzelano też okolice ul. Kaszubskiej, a jeden z pocisków 
trafił w ratusz8. Płonęły budynki przy ul. B. Chrobrego oraz F. Żwirki 
i S. Wigury9, Deutsche Bank (Bank Niemiecki) przy ul. A. Asnyka 
i Urząd Skarbowy przy ul. Z. Augusta10, zniszczono domy przy ulicach 
A. Asnyka i Sierpnia ’8011. W godzinach wieczornych cała wschodnia 
część Bolesławca znalazła się w rękach Sowietów12. Następnego dnia 
12 lutego 1945 r. zajęli oni już całe miasto. Informacje te potwierdza 
też dokument z 1946 r.: „W połowie lutego 1945 r. następujące za cofa-
jącymi się wojskami niemieckimi, formacje Armii Czerwonej obrzuciły 
kilkoma bombami zachodnią i północną część miasta. Ratusz od strony 
wschodniej trafiony został pociskami artyleryjskimi, a cofające się 
wojska niemieckie wysadziły dwa drogowe mosty nad rzeką Bóbr i nad 
Młynówką oraz kamienny wiadukt kolejowy”13.

Po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w kolejnych dniach 
od 13 do 15 lutego 1945 r. płonęły kamienice w Rynku od nr 36 do nr 39. 
W drugim tygodniu po zajęciu Bolesławca przez Rosjan spalono część 
pierzei południowej Rynku (kamienice od nr 8 do nr 14), zabudowania 
ul. B. Prusa po ul. Magistracką i ul. 1. Maja (ocalał budynek przy 
ul. Karpeckiej 1). Spłonął też kwartał zabudowy pomiędzy ulicami 
Armii Krajowej i B. Prusa. Na początku marca spalono część pierzei 

monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwijowski, Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 220-221. 
Teza o opuszczeniu Bolesławca przez wojska niemieckie i zajęciu przez wojska sowieckie: 
H. Christiani, Das Leben in der deutschen, schlesischen Kreisstadt Bunzlau, [bmw] 1996, 
s. 190; M. Olczak, J. Moniatowicz, Bolesławiec. Przewodnik historyczny, Jelenia Góra-
-Bolesławiec 2000, s. 120. Obie tezy prezentują: K. Popiński, Dzieje społeczno-polityczne 
(1806–1945), [w:] Bolesławiec. Zarys…, op. cit., s. 126; R. Primke, M. Szczerepa, W. Szcze-
repa, Wojna w dolinie Bobru. Bolesławiec-Lwówek Śląski-Jelenia Góra w 1945 roku, Jelenia 
Góra 2009, s. 13-20.

8. H. E., Die Brände nahmen kein Ende. Die Russenzeit in Bunzlau, „Bunzlauer Heimatzei-
tung”, 1955, nr 11, s. 5.

9. Ibidem, s. 5.
10. H. Christiani, op. cit., s. 190.
11. H. E., op. cit., s. 5.
12. H. Christiani, op. cit., s. 190. 
13. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu [dalej: APWr OB], Miejska 

Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/118, Sprawy inwestycji, kapi-
talne remonty oraz różna korespondencja, 1946 r., Ankieta, dotycząca przebiegu działań 
wojennych oraz okupacji niemieckiej, przygotowana dla Biura Odszkodowań Wojennych 
przy Prezydium Rady Ministrów (datowana na IV–IX 1946 r.), k. 278.
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południowej Rynku (od kamienicy nr 6 do ul. Kościelnej). Płonęły też 
domy przy ul. I. Daszyńskiego od nr 9 do 13a, kawiarnia Gallusa przy 
ul. M. Kutuzowa nr 8a, oraz budynki przy ul. A. Mickiewicza od nr 
8 do 1014. W dniu 15 kwietnia 1945 r. na miasto spadły niemieckie 
bomby15, a 8 maja 1945 r. spalona została kamienica nr 26/27 w Rynku. 

Przybyły do Bolesławca w dniu 9 maja 1945 r. Michał Czarnota-
-Bojarski, Pełnomocnik Powiatowy Grupy Operacyjnej Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów na Dolny Śląsk, w swoich sprawo-
zdaniach z 1945 r. określał zniszczenia wojenne, jako stosunkowo 
nieznaczne, a  jako bezpośrednie powody zniszczeń powojennych 
podawał podpalenia i pożary, ciągły rabunek, wywóz urządzeń oraz 
złośliwe uszkodzenia mienia, które wynikały m.in. z powodu koncen-
tracji jeńców wojennych różnych narodowości i dużej ilości repa-
triantów – obywateli ZSRR powracających z Rzeszy (w szczytowym 
momencie nawet 16 000 osób), a także jawnej działalności szabrow-
ników i stacjonującej tu armii sowieckiej16.

14. H. E., op. cit., s. 5-6.
15. H. Christiani, op. cit., s. 192.
16. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Grupy Operacyjne Komitetu Ekono-

micznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu, Grupa Operacyjna Bolesławiec [Ogólne 
dane dotyczące stanu przemysłu] [VI-IX 1945], sygn. 2-292-309, Rzut oka na sytuację 
powiatu Bolesławskiego w początku czerwca 1945 r.; AAN, Grupy Operacyjne Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu, Grupa Operacyjna Śląsk 

Fot 1. Rynek, pierzeja południowa, fot. R. Skorupa, ok. 1948 r.,  
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.



50

b
o

le
sł

a
w

ie
c

W zasobach archiwalnych znajduje się wiele informacji o grabie-
żach i zniszczeniach dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej. 
W grudniu 1946 r. burmistrz Bronisław Rogowski informował Starostwo 
Powiatowe, że nieruchomości niezamieszkałych (częściowo zniszczo-
nych) nie da się zabezpieczyć ze względu na brak odpowiednich środków. 
Zawiadamiał równocześnie, że żołnierze Armii Czerwonej w dużej mierze 
uniemożliwiają zabezpieczenie niezamieszkałych domów. Dopuszczają się 
niszczenia wnętrz i masowej wywózki okien, drzwi, pieców przenośnych 
itp. W tym samym miesiącu inspektorzy Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych pisali: „Zarząd Miejski nie jest w stanie zabezpieczyć nieruchomości 
od zniszczeń prowadzonych przez jednostki złej woli. Zabezpieczane 
budynki opuszczane przez Niemców, mimo zamknięcia drzwi, są w nocy 
otwierane, a znajdujące się wewnątrz urządzenia po większej części szabro-
wane. Dewastacji dopuszczają się również żołnierze Armii Czerwonej”17. 
Wiele trudności przysparza obecnie określenie stopnia zniszczenia 
zabudowy Bolesławca. We wspomnieniach mieszkańców dominował 
obraz ruin i spalonych domów. „Miasta właściwie nie było – sczerniałe 

Dolny Centrala, sygn. 2-292-251, Sprawozdania tygodniowe Pełnomocników Powiatów: 
Bolesławiec, Brzeg [dane dotyczące stanu przemysłu oraz korespondencji] [V-IX 1945], 
Sprawozdanie tygodniowe z dn. 19 V 1945 r., 9 VI 1945 r., 16 VI 1945 r., 23 VI 1945 r., 
15 VII 1945 r., 7 VIII 1945 r., 20 VIII 1945 r.

17. APWr OB, Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/36, Różne, 
sprawy nieruchomości, 1946 r., k. 9-11.

Fot 2. Rynek, pierzeja wschodnia, lata 1946–1948, fot. R. Skorupa, 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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elewacje zdruzgotanych bombami kamienic niczym ospa znaczyły 
wyrwy i blizny powstałe po artyleryjskich pociskach. Czarne oczo-
doły okien wprowadzały nastrój grozy, stosy skręconego żelastwa 
i cegieł, kamieni, jakichś rupieci sięgały pierwszego piętra”18. „Miasto 
zamienione w morze gruzów, ciche, niemal bezludne, zrobiło na nas 
przygnębiające wrażenie”19. „Jak okiem sięgnąć – wszędzie gruzy, 
strzelające w niebo kikuty kominowe i inne elementy byłych domów, 
plątanina przewodów energetycznych i telefonicznych, powywracane 
słupy oświetleniowe, krzewy i ogrodzenia”20. 

Ten zapisany w pamięci zbiorowej obraz miał też wpływ na poda-
wane w opracowaniach dane określające stopień zniszczeń miasta, 
które określano na 60–70%21. Tezę tę miały też potwierdzać zdjęcia 
miasta autorstwa Adama Czelnego zamieszczane w różnego rodzaju 
publikacjach22. Trzeba jednak zauważyć, że fotografie te zostały wyko-
nane znacznie później, podczas odbudowy Starówki w połowie lat 
50. XX w., kiedy to znaczne części zabudowy rynkowej i przyrynkowej 
były wyburzane, by utworzyć miejsce pod nowe budownictwo. 

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o stanie zniszczeń 
zabudowy miejskiej są wykazy opracowane w pierwszej połowie 1946 r. 
Dwa z nich spisane zostały bardzo szczegółowo. Pierwszy sporządzony 
został w I kwartale 1946 r. Obok stanu zachowania budynków okre-
ślono w nim również narodowość mieszkańców danego domu23. Drugi, 
bardzo dokładnie przedstawia rozmiar szkód wojennych (i powojen-
nych) w budownictwie Bolesławca. Wykaz ten, z dn. 18 maja 1946 r. 
został przygotowany przez burmistrza dla Pełnomocnika Rządu RP 
na Obwód Nr 36 w Bolesławcu24. Zgodnie z danymi zawartymi w doku-
mencie zniszczeniu uległo 514 budynków mieszkalnych25, 107 budynków 

18. Wspomnienia Stefanii Tajcher, por. P. Śliwko, op. cit., s. 23.
19. Wspomnienia Jana Czajkowskiego, przybyłego do  Bolesławca we wrześniu 1945  r., 

por. P. Śliwko, op. cit., s. 25.
20. Wspomnienia Janiny Korbiel, zameldowanej w Bolesławcu 9 VIII 1945 r.; por. P. Śliwko, 

op. cit., s. 28. 
21. Wspomnienia Janiny Korbiel; por. P. Śliwko, op. cit., s. 28; patrz też P. Śliwko, op. cit., s. 5. 
22. Adam Czelny, Między Odrą a Nysą, Wrocław 1961; A. Śliwko, op. cit., s. 120-122, 127-128. 

Błędne datowanie zdjęć autorstwa A. Czelnego podawane jest też i obecnie, por. http://
fotopolska.eu/541,zrodlo.html?f=48216-foto (dostęp: 15 VI 2016 r.).

23. APWr OB, Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/118, Sprawy 
inwestycji, kapitalne remonty oraz różna korespondencja, 1946 r., k. 139-159.

24. Ibidem, k. 204-228.
25. Najpoważniejsze zniszczenia (w stopniu od 40% do 100%) dotknęły zabudowań przy ulicach: 

A. Asnyka (dawniej J. Słowackiego, Gnadenbergerstrasse): 1-3, 6, 8-15, 19, 19a, 21, 30, 35-47a, 
48-50, 52, 53; Sierpnia ’80 (dawniej Hanki Sawickiej, Oberstrasse): 4-9, 12-13, 16, 19-34; Rynek 
(dawniej pl. B. Limanowskiego, Markt): 1-5, 7 (zniszczenia do 40%), 8-16 (zniszczenia do 80%), 
17-23 (zniszczenia do 80%), 24, 25 (zniszczenia do 60%), 26 (zniszczenia do 70%), 27 (znisz-
czenia do 90%), 36-39 (zniszczenia do 100%); B. Prusa (dawniej gen. M. Roli-Żymierskiego, 
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gospodarczych26, 24 budynki przemysłowe27 i 18 budynków użytecz-
ności publicznej28. Zgodność powyższych danych z kwestionariu-
szem z dn. 30 maja 1946 r.29 pozwala przyjąć, że jest to najdokładniej 
opracowany raport prezentujący stopień zniszczenia miejskiej zabu-
dowy. Porównując je z danymi z 1939 r., można przyjąć szacunkowo, 
że ocalało ok. 32,22%, do remontu nadawało się ok. 32,77% (zniszczenia 
do 10%), natomiast zniszczono ok. 35,01% budynków mieszkalnych 
(stopień zniszczeń od 10% do 100%). Również Wojewódzki Konserwator 
Zabytków we Wrocławiu, Aleksander Krzywobłocki, szacował powo-
jenne straty zabudowy miasta na poziomie 30%30, a Mirosław Przyłęcki 
określał jako przyczynę zniszczeń pożary wzniecone po zakończeniu 
działań wojennych31.

Zollstrasse): 1-4, 26-33; Zgorzelecka (dawniej gen. M. Roli-Żymierskiego, Görlitzerstrasse): 
1, 16, 38-45. Z pośród innych części miasta poważniejsze straty odnotowano przy ulicach: 
Polnej: 3, 5, 8, 10, 10a, 11, 18a, 22-25, 28; B. Chrobrego: 2, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 
I. Daszyńskiego (dawniej Kolejowa): 2-11, 13a, 14, 15; F. Żwirki i S. Wigury (dawniej Anto-
nienstrasse): 1-13; al. Tysiąclecia (dawniej Chojnowska): 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18/18a, 21, 22, 
25-26, 31, 39, 48; Murarskiej (dawniej Burghausstrasse): 1-6, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
30, 32, 34, 36; B. Kosiby: 2a-d, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 23; 1. Maja: 7, 13-17; M. Kutuzowa: 1, 1a-8, 
8a, 15-19; K. Miarki: 22-28; Lubańskiej: 47, 49, 53, 67; Ślusarskiej (dawniej Vogelsang): 1-9; 
pl. Zamkowym: 5-11; Karpeckiej (dawniej Grosse-Kirchstrasse): 1-5; Zgorzeleckiej: 1, 16, 
38-45; Rajskiej: 1-16, 27-30, 33- 38, 43-45; Armii Krajowej (dawniej Klosterstrasse): 1-7; Armii 
Krajowej (dawniej Klosterplatz): 3-10, 14; Dolne Młyny: 7-10, 18, 28, 29, 43, 44, 45, 53, 63, 
65; S. Staszica (dawniej Auenweg): 56, 58, 60, 62, 64, 66, 82; T. Kościuszki: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 28.

26. Zniszczone zabudowania gospodarcze znajdowały się przy ulicach: A. Asnyka, Polnej, 
B. Chrobrego, I. Daszyńskiego, B. Kosiby, Zgorzeleckiej, Ceramicznej, Dolnych Młynów, 
T. Kościuszki oraz w Rynku.

27. Zniszczone zabudowania przemysłowe zlokalizowane były przy ulicach: Fabrycznej 
1-3 – fabryka maszyn (90-100% zniszczeń); Hutniczej 4 – huta szkła (70-80% znisz-
czeń); K. Miarki 19 – tartak (90% zniszczeń); Małej 5 – fabryka sera (70-90 % zniszczeń); 
Zgorzeleckiej 40 – fabryka – 8 budynków (50-90% zniszczeń); Ceramicznej 9 – fabryka 
ceramiki – 3 budynki (30-50% zniszczeń); Armii Krajowej (Klosterplatz) 15 – szkoła 
(15% zniszczeń) – prawdopodobnie budynek szkoły znalazł się w tym miejscu z powodu 
pomyłki, zamiast w wykazie budynków użyteczności publicznej.

28. Zniszczone budynki użyteczności publicznej: budynek dworca kolejki wąskotorowej 
(25% zniszczeń) przy ul. B. Chrobrego 29, dwa budynki poczty (70% zniszczeń) i budynek 
dworca (60% zniszczeń) przy pl. Dworcowym, trzy budynki żandarmerii zmotoryzowanej 
(10-20% zniszczeń) i trzy budynki zakładu dla umysłowo chorych (60-70% zniszczeń) przy 
al. Tysiąclecia (dawniej Chojnowska), Urząd Skarbowy (60% zniszczeń) przy ul. Z. Augusta, 
skład wojskowy (50% zniszczeń) przy ul. Artyleryjskiej 2, Kasa Oszczędności (50% znisz-
czeń) przy ul. Bankowej 12, liceum (50% zniszczeń) przy ul. Bankowej, sala gimnastyczna 
i szkoła (60% zniszczeń) przy ul. Bielskiej 4, dom przedpogrzebowy (70% zniszczeń) przy 
ul. Obrońców Helu, budynek niemieckiego Starostwa (60% zniszczeń) przy ul. K. Miarki, 
ewangelicka szkoła im. M. Opitza (15% zniszczeń) przy ul. M. Brody 12.

29. APWr OB, Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/118, Sprawy 
inwestycji, kapitalne remonty oraz różna korespondencja, 1946 r., Dane przygotowane 
przez Zarząd Miejski w dn. 30 V 1946 r., w odpowiedzi na pismo Klemensa Daszkiewicza, 
Naczelnika Powiatowego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, k. 4-5.

30. A. Krzywobłocki, Dziesięć lat pracy konserwatorskiej w woj. wrocławskim, „Ochrona 
Zabytków”, 1955, nr 1, s. 52.

31. M. Przyłęcki, Odbudowa, konserwacja i ochrona zabytków architektury na Dolnym Śląsku 
w latach 1945–1978, „Ochrona Zabytków”, 1979, nr 4, s. 271.
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Z każdym rokiem stopień dekapitalizacji zabudowy miasta był 
coraz wyższy, powodowany nie tylko rabunkową działalnością armii 
sowieckiej i szabrowników, ale także nieustającym brakiem środków 
finansowych, niezbędnych do podjęcia nieodzownych prac zabezpie-
czających i budowlanych. 

W pierwszej kolejności rozpoczęto remonty budynków użytecz-
ności publicznej. W sprawozdaniach podsumowujących działania 
Zarządu Miejskiego w roku 1946 podkreślano, że „od początku remon-
towano budynki przedsiębiorstw miejskich, szkoły powszechnej, 
gimnazjum i liceum, teatru, Sądu Grodzkiego, szpitala miejskiego, 
wodociągów i kanalizacji. Oczyszczanie miasta oraz usuwanie gruzów 
odbywa się kosztem mieszkańców nieruchomości oraz kosztem 
Zarządu Miejskiego”32. Określono też wykaz najpilniejszych inwe-
stycji w miejskich zakładach użyteczności publicznej. Wnioskowano 
o środki finansowe na uruchomienie nieczynnych rzeźni miejskiej 
i gazowni oraz przeprowadzenie niezbędnych napraw w obiektach 
czynnych: w elektrowni, stacji transformatorów, zakładach kanalizacyj-
nych i wodociągowych, łaźniach i w budynkach dla zakaźnie chorych33. 
W kolejnym 1947 r. do tej listy najbardziej niezbędnych prac dodano też 
remonty szkół przy ul. Grunwaldzkiej i przy ul. M. Brody oraz remont 
150 domów mieszkalnych i rozbiórkę 300 spalonych domów34. Rok 
później wyburzono wiele spośród zniszczonych i wypalonych kamienic 
na terenie Starego Miasta (którego granice wyznaczała promenada), 
głównie w obrębie Rynku35. 

Wobec postępujących zniszczeń zabudowy miasta konieczne stało 
się przygotowanie programu odbudowy, który oparto na trzech opraco-
waniach. „Studium historyczne do odbudowy Ośrodka Historycznego 
w Bolesławcu” autorstwa Wojciecha Gluzińskiego, Mieczysława Zlata 
i Józefa Piątka prezentujące zachowane materiały historyczne i ikono-
graficzne, było podstawą programu odtworzenia zabudowy rynkowej 

32. APWr OB., Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/36, Różne, 
sprawy nieruchomości, 1946 r., k. 8-11.

33. APWr OB, Miejska Rada Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/118, Sprawy 
inwestycji, kapitalne remonty oraz różna korespondencja, 1946 r., Pismo Zarządu Miasta 
z dn. 22 II 1946 r. do Pełnomocnika Rządu R.P. na Obwód Nr 36 w Bolesławcu, k. 355-57.

34. Na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w dn. 30 I 1947 r. postanowiono zwrócić się 
do Komisji Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego z prośbą o sfinansowanie 
odbudowy najpotrzebniejszych obiektów w Bolesławcu, patrz: APWr OB., Miejska Rada 
Narodowa, Zarząd Miejski w Bolesławcu, sygn. 34/36, Różne, sprawy nieruchomości, 
1946 r., k. 15-16. 

35. APWr OB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, sygn. 75/1397, Wytyczne 
regionalne, 1949 r.; W. Gluziński, M. Zlat, J. Piątek, Studium historyczne do odbudowy 
Ośrodka Historycznego w Bolesławcu, Wrocław 1953, mps, Regionalny Ośrodek Badań 
i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu, s. 26. 
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i przyrynkowej36. „Wytyczne konserwatorskie do planu rozbiórkowo-
-porządkowego miasta Bolesławiec” opracowane przez Mirosława 
Przyłęckiego w Pracowni Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, precy-
zowały stopień ochrony poszczególnych obiektów architektonicznych 
i detali37. Natomiast „Projekt planu realizacyjnego zagospodarowania 
przestrzennego, Bolesławiec – Ośrodek historyczny” wrocławskiego 
„Miastoprojektu” autorstwa inż. Kazimierza Maciejewskiego i  inż. 
Ferdynanda Skomorowskiego z zespołem, stanowił dokumentację dla 
prac budowlanych38. 

Program rekonstrukcji najstarszej części miasta bazował na „Stu-
dium historycznym do odbudowy Ośrodka Historycznego w Bolesławcu”, 
opracowanym w 1953 r. przez pracowników ówczesnego Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu, późniejszych wybitnych wrocławskich specja-
listów z zakresu historii sztuki i muzealnictwa – Mieczysława Zlata, 
Wojciecha Gluzińskiego i Józefa Piątka. Studium prezentowało program 

36. W. Gluziński, M. Zlat, J. Piątek, op. cit.
37. M. Przyłęcki, Wytyczne konserwatorskie do planu rozbiórkowo-porządkowego miasta 

Bolesławiec, Pracownia Konserwacji Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 1955, mps (sygn. 
1789) oraz komplet 17 zdjęć (sygn. PDNH 10), Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków we Wrocławiu.

38. APWr OB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, sygn. 75/1502, „Miastoprojekt” 
Biuro Projektów Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu, Projekt planu realizacyjnego 
zagospodarowania przestrzennego, Bolesławiec – Ośrodek historyczny.

Fot. 3. Rynek – prace przy odgruzowaniu, lata 1946–1948, fot. R. Skorupa, 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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odtworzenia, a nawet sui generis „udoskonalenia” zabudowy przy-
rynkowej według stanu z XVII i XVIII w., ponieważ autorzy określali 
późniejsze przebudowy jako „niszczycielską robotę XIX w.” i stawiali 
zarzut, że zatarły one pierwotny i stylowy wygląd kamienic39.

Badania przedstawione w „Studium” oparte zostały na grun-
townie przeprowadzonej kwerendzie źródeł i opracowań historycz-
nych. Większą trudność badaczom sprawiło odnalezienie ikonografii, 
o czym pisali: „Z późniejszych bardzo cennych materiałów należy 
wymienić serię fotograficznych zdjęć inwentaryzacyjnych z przełomu 
XIX/XX w., z których udało się odnaleźć jedynie kilka egzemplarzy. 
Nowsze wydawnictwa i czasopisma bolesławieckie dostarczyły również 
szeregu pozycji. Nie udało się jednakże nigdzie odnaleźć roczników 
prasy miejscowej z początku XX w, gdzie należałoby się spodziewać 
tak pożądanych materiałów ilustracyjnych, obrazujących stan zacho-
wania zabytkowych obiektów. Najświeższym materiałem ikonogra-
ficznym są zdjęcia bolesławieckiego fotografa obywatela Skorupy 
(przygotowane dzięki moim staraniom – uwaga autorów „Studium”), 
cenne o tyle, że utrwaliły stan zachowania poszczególnych obiektów 
w roku 1948, tj. bezpośrednio przed wyburzeniem wypalonych fasad 
kamienic w Rynku”. 

39. W. Gluziński, M. Zlat, J. Piątek, op. cit., s. 19-20.

Fot. 4. Ulica B. Prusa – prace przy odgruzowaniu, lata 1946–1948, fot. R. Skorupa, 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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Według autorów „Studium” zabytkowe budownictwo zajmowało 
jedynie obszar otoczony promenadą powstałą na miejscu dawnych 
fortyfikacji40. Charakterystyczne dla zabudowy Starego Miasta stały się 
zwłaszcza dwa typy fasad wykształcone w XVIII w.: patrycjuszowska 
kamienica barokowa z bogatą dekoracją, wolutowym szczytem, pila-
strami, oprawą okien i portalem oraz skromny dom mieszczański, 
położony przeważnie poza Rynkiem, pozbawiony cech stylowych 
i dekoracji, o charakterystycznym szczytowym ustawieniu względem 
ulicy, fasadzie zwieńczonej naczółkiem mansardowego dachu albo 
trójkątnym szczytem. Zmiany w zabudowie rynkowej, przeprowadzane 
do 1945 r., często nawiązywały do tego typu rozwiązań41. 

Podsumowując badania nad architekturą Bolesławca autorzy 
przyjęli, że tkanka miejska została ukształtowana w dwóch okresach. 
Pierwszy obejmował schyłek XV w. i cały wiek XVI. W tym czasie 
wznoszono budowle w formach późnego gotyku, a przede wszystkim 
w stylu renesansowym o zabarwieniu regionalnym śląsko-łużyckim. 
Drugi, obejmujący wiek XVIII, w zabudowie wprowadził styl barokowy 
oraz ukształtował typ skromnego domu mieszkalnego o pewnych 
cechach regionalnej odrębności42. W konkluzji badacze napisali: 
„Wyróżnienie tych dwóch epok w rozwoju architektury Bolesławca 
zdaje się mieć zasadnicze znaczenie dla zagadnienia rekonstrukcji 
zabytkowych zespołów miasta, określa bowiem uzasadnione histo-
rycznie podstawy wszelkich rekonstrukcji ośrodka historycznego 
w Bolesławcu. (…) Rekonstrukcja winna, poprzez możliwie najwier-
niejsze odtworzenie danej architektury, wyrazić okresy najintensyw-
niejszego życia miasta tj. w. XVI (formy renesansu śląsko-łużyckiego) 
i w. XVIII (formy późnego baroku dla Rynku oraz skromne kamieniczki 
z trójkątnym szczytem – w ulicach przyrynkowych)”43. 

W większości przypadków zalecenia autorów „Studium” zostały 
uwzględnione podczas odbudowy Rynku. Różnice dotyczą ujedno-
licenia i „uproszczenia” zabudowy Rynku w stylistyce baroku, jak 
przyjęto to w rozwiązaniach elewacji kamienic nr 25, 26, 27, 39, czy 
też tylko w opracowaniu części elementów dekoracyjnych fasady 
(np. kamienica nr 16). 

Przygotowanie dokumentacji budowlanej powierzono archi-
tektom z Biura Projektów Budownictwa Miejskiego we Wrocławiu 
„Miastoprojekt”. Już w styczniu 1954 r. zostały przygotowane plansze 
do Studium Historyczno-Urbanistycznego „Bolesławiec – Ośrodek 

40. Ibidem, s. 14.
41. Ibidem, s. 19.
42. Ibidem, s. 20.
43. Ibidem.
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Historyczny” przedstawiające stan zabudowy miasta z XVIII w. oraz 
zabytki i tereny badań44. „Projekt planu realizacyjnego zagospoda-
rowania przestrzennego, Bolesławiec – Ośrodek Historyczny” został 
ukończony w 1955 r. Głównym Projektantem Planu Urbanistycznego 
został inż. Kazimierz Maciejewski, a Głównym Projektantem Starego 
Miasta inż. Ferdynand Skomorowski45. F. Skomorowski, znany archi-
tekt lwowski pracował m.in. przy pracach wstępnych zabezpiecza-
jących budynki przy pl. Solnym i w Rynku we Wrocławiu46. Projekt 
realizacyjny oparty został, z częściowymi odstępstwami, na Studium 
Historycznym i wytycznych konserwatorskich. 

Inwestorem bezpośrednim była Dyrekcja Budowy Osiedli 
Robotniczych we Wrocławiu, a wykonawcą Zakład Budownictwa 
Miejskiego w Jeleniej Górze, Odcinek Robót Budowlanych w Bole-
sławcu. Ze względu na zabytkowy charakter zabudowy, w projekcie 

44. Trzy zachowane kopie plansz znajdują się obecnie w  zbiorach Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu.

45. APWr OB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, sygn. 75/1502, op. cit.; por. 
też Dwadzieścia pięć lat architektury we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, Wrocław 1973, 
s. 11; Z. Niedzielski, Rozwój urbanistyczno-przestrzenny miasta po 1945 r., [w:] Bolesławiec. 
Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj i K.. Matwijowski, Wrocław-Bolesławiec 2001, 
s. 304. M. Przyłęcki podaje jako autorów planu W. Rawskiego i St. (sic!) Skomorowskiego, 
por. M. Przyłęcki, Odbudowa, konserwacja i ochrona zabytków, s. 279.

46. Dni Lwowa we Wrocławiu, „Pryzmat”, 2002, nr 158, s. 41.

Fot. 5. Odbudowa kamienic rynkowych, lata 50. XX w., fot. R. Skorupa, 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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założono, że kamienice należy budować z cegły, mury piwniczne 
z kamienia miejscowego, a strome dachy należy kryć dachówką 
ceramiczną. Planowano adaptować budynki zabytkowe – miesz-
kalne w Rynku nr 29-35, przy ul. Sierpnia ’80 nr 1-3, Rynek nr 6 
(Brama Piastowska), ul. M. Kutuzowa nr 18, ul. Zacisze nr 6-8, 
ul. F. Chopina nr 6-8. W obrębie Rynku planowano zachowanie 
budynków zabytkowych (mieszkalnych), z dostosowaniem ich pod 
względem użytkowania do nowoczesnych wymogów. Poza Rynkiem, 
w pozostałych częściach bloków, planowano budowę w oparciu 
o projekty (sekcje) typowe i powtarzalne, z nawiązaniem do zabyt-
kowego sąsiedztwa, z uwzględnieniem zabytkowych fragmentów 
(portale itp.) pozostałych z rozbiórki i składowanych przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane na terenie miasta Bole-
sławiec. W ten sposób unikano tzw. „projektowania zabytków”, 
uzyskując jednocześnie poważną obniżkę kosztów wykonawstwa 
i projektu. W przeważającej części planowano budownictwo nowe 
typu kalenicowego, bez konieczności nawiązywania do zabytkowego 
układu działek. 

Konserwator Wojewódzki we Wrocławiu w piśmie z dn. 10 maja 
1955 r. skierowanym do Wydziału Gospodarki Komunalnej Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, zatwierdził dokumentację na odgruzo-
wanie (rozbiórkę) terenów śródmieścia Bolesławca. „Wytyczne konser-
watorskie do planu rozbiórkowo-porządkowego” zostały opracowane 

Fot. 6. Odbudowa kamienic rynkowych, 1957 r.,
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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przez Mirosława Przyłęckiego w Pracowni Konserwacji Zabytków we 
Wrocławiu47. W uwagach ogólnych stwierdzono, że: „wszelkie roboty 
przy odgruzowaniu i rozbiórkach winny być wykonywane metodą 
ręczną. Rozbiórka murów konstrukcyjnych zniszczonych budynków 
nie może zagrozić zniszczeniem budynkom sąsiednim. Budynki 
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, a wskazane na planszy 
«Katalogu Zabytków» jako obiekty zabytkowe, należy zabezpieczyć”. 
W wyjątkowych wypadkach konserwator dopuszczał rozbiórkę, pod 
warunkiem zachowania i zabezpieczenia elewacji frontowej oraz zabyt-
kowych elementów (np. portali, obramień okien, stolarki drzwiowej, 
krat itp.). W razie nagłej konieczności przeprowadzenia rozbiórki 
całego budynku zabytkowego konserwator zalecał sfotografowanie 
przynajmniej elewacji frontowej48. 

Prace budowlane rozpoczęto najwcześniej w  obrębie Rynku. 
Od kwietnia 1955 r. trwały prace przy pierzei wschodniej, od listopada 
1955 r. przy części wschodniej pierzei południowej, od stycznia 1956 r. 
przy pierzei zachodniej i przy zachodniej części pierzei północnej, 
od października 1956 r. przy części zachodniej pierzei południowej, 
od listopada 1958 r. przy części wschodniej pierzei północnej i w 1959 r. 

47. M. Przyłęcki, Wytyczne…, s. 1-5; Z. Niedzielski, op. cit., s. 304.
48. M. Przyłęcki, Wytyczne…, s. 1-2.

Fot. 7. Odbudowa kamienicy „Pod Złotym Aniołem” w Bolesławcu, ok. 1958–1959,
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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przy Bramie M. Kutuzowa49. Otynkowanie elewacji wykonano w latach 
1959–196050. Na zlokalizowanych wokół Rynku ulicach prace realizo-
wano: od 1956 r. – przy ul. M. Kutuzowa, od 1957 r. – przy ul. Armii 
Krajowej, pl. Zamkowym, ul. B. Prusa i ul. Sierpnia ’80, od 1958 r. – 
przy ul. Karpeckiej, ul. 1. Maja, ul. F. Chopina, od 1959 r. – przy 
ul. A. Mickiewicza i ul. I. Daszyńskiego51. 

Zgodnie z wytycznymi Głównej Komisji Konserwatorskiej przyjęto 
zasadę rekonstrukcji zabytkowych elewacji dostawianych do nowoczes-
nych wnętrz o spłyconych traktach52. Plan zabudowy rynkowej zrekon-
struowano dość wiernie w zakresie układu ulic, odtworzono rzuty bloków 
i poszczególnych kamienic. Wyburzono natomiast, ówcześnie uważane 
za bezwartościowe, oficyny i dobudówki, które zagęszczały wewnętrzną 
zabudowę bloków. Linia zabudowy w przeważającej części została 
zachowana, tylko na niektórych ulicach cofnięto ją oraz wprowadzono 
podcienia (uważane za „element polskiej architektury”). Jednak podczas 
prac remontowo-budowlanych wyburzenia objęły więcej budynków niż 
zakładano. Zły stan techniczny przekreślił plany ocalenia elewacji fron-
towych wielu kamienic. Ostatecznie w Rynku udało się jedynie zachować 
cztery obiekty – kamienice nr 6, 28, 40 i 41 oraz ocalić elementy deko-
racyjnej kamieniarki (np. w kamienicy nr 29 „Pod Złotym Aniołem”)53. 

 Odbudowa Bolesławca mieściła się w tzw. nurcie neohisto-
rycznym, opartym na programie J. Zachwatowicza, który postulował 
odbudowę zabytków w historycznych formach. Neohistoryzm, zwany 
też twórczą rekonstrukcją, mimo szeroko postulowanej, od początku 
XX w., niechęci wielu konserwatorów, pomagał kształtować zniszczony 
„staromiejski krajobraz na obraz własnych wyobrażeń o dawnych 
zespołach”54. Istotną rolę w podjęciu decyzji o odbudowie „przedwo-
jennego miasta” odegrały tezy Studium Historycznego, podkreślające 
istnienie w architekturze Bolesławca elementów włoskich i śląsko-
-łużyckich. Odbudowa miasta wpisała się też w „ideologię piastowskich 
i prapolskich miast odzyskanych”, co pozwoliło odtworzyć dawne 
formy urbanistyczne i architektoniczne. 

49. APWr OB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, sygn. 75/1399, Księga 
ewidencji robót budowlanych PRN – Architekt Powiatowy w Bolesławcu, 1955–1964. 

50. Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1945–1968, Wrocław 
1970, s. 30.

51. APWr OB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bolesławiec, sygn. 75/1399, op. cit.
52. Prace konserwatorskie…, s. 30.
53. Ibidem – podana została błędnie numeracja kamienic 49 i 50 zamiast 40 i 41. Te ostatnie 

zostały wyburzone na początku lat 70. XX w. Por. też Den Aufbau des Bunzlauer Markt-
platzes, „Bunzlauer Heimatzeitung”, 1960, nr 23-24, s. 11; Z. Niedzielski, op. cit., s. 306.

54. M. Lubocka-Hoffmann, Miasta historyczne zachodniej i północnej Polski. Zniszczenia 
i programy odbudowy, Bydgoszcz 2004, s. 124-125.
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Wśród najważniejszych przyczyn zniszczeń zabudowy miasta 
należy wymienić obok działań wojennych również działania powo-
jenne: działalność armii sowieckiej i szabrowników, celowe podpalenia, 
niszczenie mienia i masowe grabieże, a także brak środków finanso-
wych i zasobów ludzkich do szybkiego podjęcia niezbędnych prac 
remontowych. Ważnym czynnikiem była też niechęć do niemieckiego 
dziedzictwa kulturowego, wywołana II wojną światową i stratami, 
jakie poniosło polskie społeczeństwo. Stopień zniszczeń w skali całego 
miasta wynosił 35%, bardziej zniszczone były części miasta położone 
przy głównym trakcie wiodącym ze wschodu na zachód, a największe 
zniszczenia odnotowano w Rynku i niektórych przyległych ulicach – 
tu zniszczenia sięgały od 40% do 100%. 

Odbudowa miasta uwarunkowana została z  jednej strony 
niewielkim zasobem historycznych materiałów ikonograficznych 
i jasno określonym programem konserwatorskim eliminującym archi-
tekturę XIX w. Z drugiej strony była ona zależna od ówczesnych możli-
wości technicznych wykonawcy prac remontowych i budowlanych. 
Po zakończeniu odbudowy Starówki widoczny stał się proces ekspansji 
architektury modernistycznej, obejmujący tereny nie tylko śródmieścia, 
co spowodowało wstrzymanie prac remontowych zabudowy przedwo-
jennej i doprowadzenia wielu budynków do stanu śmierci technicznej. 

Wśród autorów programu odbudowy Starego Miasta znalazło 
się wiele wybitnych postaci, specjalistów z zakresu historii sztuki, 
muzealnictwa, ochrony zabytków i architektury: Wojciech Gluziński, 
Mieczysław Zlat i Józef Piątek (autorzy „Studium Historycznego”), 
Mirosław Przyłęcki (autor wytycznych konserwatorskich, późniejszy 
Wojewódzki Konserwator Zabytków), lwowski architekt Ferdynand 
Skomorowski z zespołem (plan realizacyjny wrocławskiego Biura 
Projektów „Miastoprojekt”). Trzeba stwierdzić, że podjęcie decyzji 
o odbudowie staromiejskiej tkanki architektonicznej Bolesławca było 
korzystnym rozwiązaniem w kontekście planu urbanistycznego całego 
miasta. Na tle innych ośrodków miejskich Dolnego Śląska, których 
architektura została unicestwiona głównie w procesie niepotrzebnych 
wtórnych zniszczeń, Bolesławiec zachował, nieco przekształcony, 
ale nadal czytelny, historyczny układ urbanistyczny. 
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Władze lokalne po przejęciu administracji z rąk sowieckich przywią-
zywały dużą wagę do uruchamiania polskich szkół. Istnienie szkoły 
stanowiło bowiem jedną z ważnych oznak stabilizacji sytuacji w trwa-
jącej na tzw. Ziemiach Odzyskanych akcji przesiedleńczej. Inspektorat 
Szkolny powołano w Bolesławcu w końcu września 1945 r. Obejmował 
zakresem swego działania miasta Bolesławiec i Nowogrodziec oraz 
cały teren wiejski powiatu bolesławieckiego. Miał przez cały czas 
siedzibę w Bolesławcu – najpierw w budynku przy ul. B. Kubika 10, 
następnie przy ul. M. Nowotki (obecnie M. Brody) – przy skrzyżo-
waniu z ul. Komuny Paryskiej, a w latach 1951–1955 znajdował się 
przy ul. B. Chrobrego 2. Pierwszym inspektorem szkolnym był Marian 
Dziubiński. Powołany został na to stanowisko w końcu września 1945 r. 
Był inspektorem szkolnym do początku 1947 r. Po nim funkcję pełnili: 
Jan Modrzyński (1948–1949) i Sylwester Cierpka (1949–1951).

Marian Dziubiński ukończył przed wojną Instytut Pedagogiki 
Specjalnej w Jugosławii. Po przyjeździe do Bolesławca objął stanowisko 
inspektora szkolnego. Zwracał on uwagę swoim ubiorem – przeważnie 
chodził w wypłowiałym mundurze żołnierza armii Andersa1. Zorga-
nizował wśród nauczycieli koło Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
20 maja 1946 r. został prezesem Zarządu Powiatowego PSL (poprzedni 
Zarząd Powiatowy PSL w Bolesławcu rozwiązał się w kwietniu 1946 r. 
z powodu szykan Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego). M. Dziubiński znalazł w pomieszczeniach wywiezionej przez 
Rosjan drukarni pedałowe urządzenie umożliwiające odbijanie ulotek 
(zwanych „czwórkami” – taka nazwa stąd, że była to ćwiartka formatu 
A-4 lub od numeru listy PSL w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 
w okręgu bolesławieckim). Ulotki te były skrycie rozprowadzane 
po mieście przez młodych bolesławian.

1. Tak zapamiętał M. Dziubińskiego 16-letni wtedy mieszkaniec Bolesławca Zdzisław Hewak.

Początki szkolnictwa w powojennym 
Bolesławcu (1945–1950)
Edmund Maliński
Redaktor naczelny „Rocznika Bolesławieckiego”
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Jako powiatowy inspektor szkolny M. Dziubiński był osobą dosko-
nale znaną, o nieposzlakowanej opinii, czemu nawet PUBP nie zaprze-
czał. Mimo tego ten sam urząd zgłosił swoim zwierzchnikom wniosek 
o usunięcie M. Dziubińskiego z powiatu bolesławieckiego, aby położyć kres 
istnieniu PSL na tym terenie. Szykany wobec niego nasiliły się, gdy został 
kandydatem PSL w zbliżających się wyborach do Sejmu Ustawodawczego. 
18 grudnia 1946 r. PUBP przeprowadził u niego rewizję i pod pretekstem 
znalezienia broni aresztowano go. Bronią był stary i tak zardzewiały 
sztylet w pochwie, że wydobyto go z niej dopiero przy użyciu środków 
chemicznych. Sztylet ten był zabawką 13-letniego syna M. Dziubińskiego2.

W areszcie M. Dziubiński musiał się zrzec nie tylko kandydowania 
na posła, ale także prezesostwa i w ogóle działalności politycznej jako 
PSL-owiec. Odmówił jednak rozwiązania PSL. Aby uniknąć publicznych 
wypowiedzi kilkanaście dni przed wyborami musiał usunąć się z miejsca 
swojego zamieszkania i miejsca pracy. Musiał być solidnie zastraszony, 
gdyż 10 marca 1947 r. złożył w PUBP oświadczenie, że w więzieniu nie 
był do niczego zmuszany, a wyjechał ponieważ był chory.

Wkrótce po wyborach M. Dziubiński stracił stanowisko inspektora 
szkolnego. Wstąpił wówczas do Stronnictwa Demokratycznego i z reko-
mendacji tej partii objął pod koniec 1947 r. stanowisko kierownika 
lokalnej placówki PCK. Jak wszyscy działacze PSL podlegał jednak stałej 
inwigilacji i rozpracowywaniu przez UB; inwigilowana była także jego 
żona. W końcu stycznia 1949 r. M. Dziubiński został zatrzymany przez 
PUBP pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji mogą-
cych szkodzić interesom Państwa Polskiego. 29 kwietnia 1949 r. został 
skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na rok więzienia3.

Los pierwszego bolesławieckiego inspektora szkolnego z pewnością 
nie pozostał bez wpływu na lokalne środowisko – zwłaszcza nauczy-
cielskie – pierwszych powojennych lat, ale pamięć o nim wkrótce 
poszła w całkowite zapomnienie.

Szkoły podstawowe

Pierwsza szkoła podstawowa (używająca do 1999 r. nazwy Szkoła 
Podstawowa nr 1) została zorganizowana już w 1945 r. Jej powstanie 
i pierwsze dwa lata istnienia można w miarę dokładnie prześledzić 
na podstawie zapisów w kronice szkolnej4. Organizatorką szkoły 

2. A. Baniecki, Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r., w powiecie bolesła-
wieckim, „Rocznik Bolesławiecki 2013”, t. VI, Bolesławiec 2014, s. 15.

3. R. Klementowski, My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Bolesławcu (1945–1956), Bolesławiec – Wrocław 2012, s. 119-131.

4. Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu.
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była Stefania Tajcher, która po uwolnieniu z obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück zdecydowała się na przyjazd do Bolesławca 
z rodzinnych stron w województwie lubelskim. Przybyła do Bole-
sławca we wrześniu 1945 r. W mieście nie było wtedy jeszcze zorga-
nizowanych żadnych władz szkolnych. Wobec tego Stefania Tajcher 
udała się do  inspektora szkolnego w Legnicy i na  jego polecenie 
podjęła się zorganizowania szkoły podstawowej w  Bolesławcu. 
Przy pomocy bolesławieckiego burmistrza i starosty przeprowa-
dziła zapisy do szkoły. Zgłosiło się 58 dzieci. 1 października 1945 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej polskiej szkoły w Bolesławcu. 
W uroczystości tej wziął udział zastępca starosty – Wiśniewski, 
burmistrz Mieczysław Żojdź oraz świeżo powołany inspektor 
szkolny – Marian Dziubiński.

Początkowo Stefania Tajcher była jedyną nauczycielką i zarazem 
kierowniczką szkoły, ale po kilku dniach przybyła Eugenia Trzaskowska 
(po zmianie nazwiska Mazurowa), a w połowie października – Maria 
Różenkówna. W dalszej kolejności pracę nauczycielską w tej szkole 
podjęły: w grudniu 1945 r. – Olga Zyzoniowa, w marcu 1946 r. – Maria 
Markowska, a w kwietniu 1946 r. – Bronisław Mazur. W końcu roku 
szkolnego 1945/1946 w szkole było 8 oddziałów liczących w sumie 
200 uczniów.

W  roku szkolnym 1946/1947 w  szkole tej pracowało już 
10 na uczy cieli. Nastąpiła wtedy zmiana na stanowisku kierownika 
szkoły – od Stefanii Tajcher funkcję tę przejął Władysław Tatarczan. 
We wrześniu 1947 r. placówka została podzielona na dwie szkoły: nr 1 
i nr 2, ale obie pozostawały pod wspólnym kierownictwem i mieściły 
się w jednym budynku. Wspólnym kierownikiem tych szkół został 
Michał Kułaczkowski.

Szkoła początkowo mieściła się w budynku poniemieckiej szkoły 
zawodowej przy ul. Komuny Paryskiej, a od grudnia 1945 r. (z powodu 
zimna) przeniesiono ją do budynku przy pl. Armii Czerwonej 4 (obecnie 
ul. Bankowa), a od listopada 1946 r. – do budynku przy ul. M. Fornal-
skiej 12 (obecnie ul. Armii Krajowej), gdzie mieściła się do końca 
swojego istnienia w 1999 r.

Drugą szkołą powstałą na terenie obecnego obszaru miasta Bole-
sławiec była Publiczna Szkoła Podstawowa w Tylinowie, po zmianie 
nazwy wsi Tylinów na Bolesławice nosząca nazwę Szkoła Podsta-
wowa w Bolesławicach, a w 1975 r. – po włączeniu rejonu tej szkoły 
do Bolesławca – Szkoła Podstawowa nr 9 w Bolesławcu. Powstała ona 
z początkiem roku szkolnego 1946/1947. Pierwszym kierownikiem tej 
szkoły była Wilhelmina Borysiewicz. Według stanu na 1 października 
1946 r. w szkole tej było 164 uczniów, podzielonych na 4 oddziały liczące 
od 22 do 55 uczniów i pracowało w niej 3 nauczycieli. Następnymi 
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kierownikami szkoły byli kolejno: Piekutowska (w roku szkolnym 
1947/1948), Maria Spryszyńska (w roku szkolnym 1948/1949), Kazi-
mierz Sikorski (1949–1951).

Z uwagi na specyfikę czasów powojennych w obydwu szkołach 
były klasy dla uczniów wieku normalnego i klasy dla dzieci w wieku 
opóźnionym. Prowadzono także specjalne kursy repolonizacyjne dla 
dzieci reemigrantów z Jugosławii, w wymiarze tygodniowym: język 
polski – 3 godziny, historia – 2 godziny, geografia – 1 godzina.

W pierwszych latach, mimo ustawowego obowiązku, powszech-
ności kształcenia na poziomie szkoły podstawowej nie udało się 
osiągnąć. Jeszcze 28 kwietnia 1949 r. kierownik szkoły M. Kułacz-
kowski wyliczał, że liczba dzieci w obwodzie szkolnym wynosiła 626, 
a do szkoły uczęszczało 475, a więc tylko 74,5%. Wynika z tego, że reali-
zacja obowiązku szkolnego w Bolesławcu była w tym czasie znacznie 
niższa, niż na terenie całego Dolnego Śląska, gdzie według stanu 
na 20 czerwca 1947 r. wynosiła ona 93%, a na 20 czerwca 1948 r. 92%5.

Szkoły średnie

Szkoły średnie powstały w Bolesławcu później niż w innych miastach 
Dolnego Śląska, gdzie już w grudniu 1945  r. były 23 państwowe 
i 7 prywatnych średnich szkół ogólnokształcących. Do końca 1945 r. 
nie powstała w Bolesławcu żadna szkoła średnia. Podobna sytuacja 
była w Lubinie, Lwówku Śląskim, Sycowie, Środzie Śląskiej i Żaganiu. 
Wynikało to stąd, że północna część województwa wrocławskiego 
(obecnie dolnośląskiego) była bardziej zniszczona niż południowa. 
W Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kamiennej 
Górze, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach szkoły średnie 
zaczynały pracę już we wrześniu –październiku 1945 r. W północnej 
części województwa wolniej przebiegała akcja osiedleńcza. W odnie-
sieniu do Bolesławca opóźnienie to wiązało się jeszcze z tym, że powiat 
bolesławiecki został wyznaczony na miejsce osiedlenia się reemi-
grantów z Jugosławii, a ich przyjazd zaczął się od wiosny 1946 r.6

Duże zaangażowanie w organizowanie szkół średnich w Bolesławcu 
wykazał inspektor szkolny – Marian Dziubiński. Już od stycznia 1946 r. 
czynił starania w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego 
o utworzenie w Bolesławcu gimnazjum ze względu na przyjazd reemi-
grantów z Jugosławii. Nie czekając na formalne utworzenie takiej szkoły 

5. A. Smołalski, Szkolnictwo podstawowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1965, Wrocław-
-Warszawa-Kraków 1970, s. 208-209.

6. J. Dudek, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, 
Wrocław 1980, s. 20-24.



66

b
o

le
sł

a
w

ie
c

Stefania Tajcher zorganizowała nauczania na tym poziomie w postaci 
liczącego 13 osób kompletu młodzieży gimnazjalnej.

Z początkiem roku szkolnego 1946/1947 powstało w Bolesławcu 
Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Powiatowej Rady Narodowej, 
liczące 69 uczniów. W następnym roku szkolnym liczba uczniów wzrosła 
do 106, a szkoła ta zmieniła nazwę na Powiatowe Gimnazjum i Liceum 
w Bolesławcu. Przez dwa pierwsze lata była to szkoła niepaństwowa. 
Kuratorium zwracało się wprawdzie do Ministerstwa Oświaty o jej 
upaństwowienie, ale – ze względów budżetowych – nie uzyskało 
na to zgody. W podobnej sytuacji były w tym okresie średnie szkoły 
ogólnokształcące we Lwówku Śl., Środzie Śl., Sycowie, Lubinie i Żaganiu.

W roku szkolnym 1948/1949 bolesławieckie gimnazjum z liceum 
zostało upaństwowione i przyjęło nazwę Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia 
Podstawowego i Licealnego (w powszechnym obiegu była przez wiele lat 
nazwa „jedenastolatka”). W tym też roku szkoła ta przejęła budynek przy 
ul. Strzeleckiej (w 1949 r. nazwa ulicy została przemianowana na Stalin-
gradzką, później na Leningradzką, a w latach 90. na Heleny i Wincen-
tego Tyrankiewiczów). Do tego czasu szkoła mieściła się w budynkach 
szkół podstawowych nr 5, nr 1, nr 3 (według numeracji sprzed 1999 r.). 
Na zakończenie tego roku szkolnego został przeprowadzony pierwszy 
egzamin maturalny, świadectwo dojrzałości otrzymało 15 absolwentów.

Pierwszym dyrektorem tej szkoły był Marian Dobrzański – do kwietnia 
1947 r. W następnych latach funkcję pełnili: Marian Królikowski 
(1947–1948), Maria Dujanowicz (1948), Michał Maziarz (1948–1949), 
Wincenty Tyrankiewicz (1949), Ludwik Kasprzak (1949–1951).

Organizacja szkół zawodowych ze względu na to, że wymagały 
one zaplecza gospodarczego, warsztatów i wąsko wyspecjalizowanych 
kadr napotykała więcej trudności. Mimo tego już w roku szkolnym 
1946/1947 powołana została pierwsza zawodowa szkoła średnia. 
Jej organizatorem i pierwszym dyrektorem był Władysław Tatarczan – 
pełniący jednocześnie w tym roku szkolnym funkcję kierownika szkoły 
podstawowej. Szkoła ta miała nazwę Publiczna Średnia Szkoła Zawo-
dowa. Jej siedziba była w budynku przy pl. Armii Czerwonej 10 (obecnie 
ul. Bankowa), a warsztaty szkolne mieściły się w sąsiednim budynku 
przy pl. Armii Czerwonej 4 (obecnie ul. Bankowa), gdzie początkowo 
także mieścił się internat. Wkrótce jednak internat dla chłopców prze-
niesiono do budynku przy ul. Karola Świerczewskiego (obecna nazwa 
ul. Zgorzelecka – w tym miejscu później przez wiele lat mieściło się 
kino „Wenus”, a od 1991 r. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych), 
a dla dziewcząt do budynku przy ul. Bolesława Kubika 3. Szkoła posia-
dała wydziały: drzewny, handlowy, krawiecki i mechaniczny.

W ramach reorganizacji szkolnictwa zawodowego w 1951 r. w szkole 
tej utworzono Zasadniczą Szkołę Metalowo-Drzewną i Technikum 
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Elektryczne. W tym także roku w związku z odbudową Zakładów 
Górniczych „Konrad” utworzono Zasadniczą Szkołę Górnictwa Rud 
i Technikum Górnictwa Rud. W 1954 r. szkoła otrzymała budynek 
przy ul. Marcelego Nowotki 12 (obecna nazwa ul. Mikołaja Brody – 
siedziba Szkoły Podstawowej nr 4), a praktyki odbywały się w Zakła-
dzie Górniczym „Konrad” (młodzież dojeżdżała tam pociągiem 
z Dworca Wschodniego w Bolesławcu – przy ul. Bolesława Chrobrego). 
Od 1960 r. szkoła ma stałą siedzibę w budynku własnym przy ul. Wojska 
Polskiego 2 (obecna nazwa ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów).

Kształcenie dorosłych

Równolegle z kształceniem w szkołach dziennych funkcjonowało 
w Bolesławcu szkolnictwo dla dorosłych. W pierwszych powojennych 
latach głównym jego zadaniem była likwidacja analfabetyzmu. Orga-
nizacją kursów dla analfabetów (osób nie umiejących czytać ani pisać) 
i półanalfabetów (osób posiadających umiejętność czytania bez umie-
jętności pisania) oraz osób nie posiadających wykształcenia w zakresie 
szkoły podstawowej podjął Inspektorat Szkolny w Bolesławcu już 
na początku 1946 r. 15 stycznia 1946 r. został uruchomiony w Bole-
sławcu kurs III stopnia dla 15 pracowników Milicji Obywatelskiej.

Rejestracja analfabetów została przeprowadzona w powiecie bole-
sławieckim w 1947 r. przez nauczycieli przy pomocy wójtów i sołtysów. 
Zarejestrowano 2689 osób, ale kursami I i II stopnia zdołano objąć tylko 
752 słuchaczy. Część analfabetów zwolniono z obowiązku uczestni-
ctwa w kursach (głównie ze względu na wiek – powyżej 50 lat), a dla 
pozostałych organizowano kursy w latach następnych. Nasilenie tej 
działalności nastąpiło po uchwaleniu w dniu 7 kwietnia 1949 r. przez 
Sejm Ustawodawczy ustawy o likwidacji analfabetyzmu oraz powołaniu 
pełnomocnika rządu wraz z całym aparatem państwowo-społecznym. 
Ustawa ta nakładała obowiązek pełnienia społecznej służby w walce 
z analfabetyzmem na osoby wykształcone oraz obowiązek uczenia 
się przez wszystkich analfabetów i półanalfabetów w wieku 14-50 lat. 
Zakończenie likwidacji analfabetyzmu przewidywano na rok 1951. 
Z likwidacją analfabetyzmu połączono w tym okresie organizowanie 
dalszego kształcenia dla absolwentów kursów początkowego kształcenia.

W maju 1949 r. został powołany w Bolesławcu Powiatowy Społeczny 
Komitet do Walki z Analfabetyzmem. Funkcję przewodniczącego 
pełnił w nim Aleksander Wrona – ówczesny Przewodniczący Powia-
towej Rady Narodowej w Bolesławcu, a sekretarzem był inspektor 
szkolny. Pełnomocnikiem Powiatowym został Stanisław Plechawski. 
Główny wysiłek organizacyjny spoczywał jednak na  Wydziale 
Oświaty, z ramienia którego działalność prowadził podinspektor Kłysz 
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i kierownik referatu oświaty dorosłych – Józef Płachciński. W okresie 
od 12 czerwca do 4 lipca 1949 r. przeprowadzono w powiecie kolejną 
rejestrację analfabetów i półanalfabetów. Zarejestrowano ogółem 
2947 osób, z czego 97 w Bolesławcu. Oznaczało to, że powiat bolesła-
wiecki miał największy na Dolnym Śląsku procent analfabetów – 9,7% 
(najmniejszy Jelenia Góra – 0,6%).

Na lata 1949–1950 zaplanowano 113 kursów, z czego 4 w Bole-
sławcu. Organizacją tych kursów zajmowały się nie tylko władze 
oświatowe, ale także związki zawodowe: Związek Samopomocy 
Chłopskiej, Związek Młodzieży Polskiej i Liga Kobiet. Z przepro-
wadzaniem tych kursów było jednak wiele trudności. Frekwencja 
na kursach była niska – przykładowo w Przyborsku (gmina Czerna) 
na 21 analfabetów uczęszczały na zajęcia tylko 1-2 osoby. Motywacja 
do uczenia się nie była wtedy powszechna. Wielu analfabetów twier-
dziło, że jest im dobrze bez umiejętności czytania i pisania. Zdarzały 
się przypadki wywierania presji na osoby uczące się – na przykład 
ob. Pasiewiczowi w Parzycach nalano farby do studni za to, że uczęsz-
czał na kurs. Wojewódzki Społeczny Komitet do Walki z Analfabety-
zmem we Wrocławiu oceniał stan realizacji zadań w walce z analfa-
betyzmem w powiecie bolesławieckim jako katastrofalny. Podobnie 
krytycznie oceniano działalność w tym zakresie w Lubinie, Lwówku 
Śl. i Zgorzelcu. W mieście Bolesławiec sytuacja przedstawiała się 
znacznie lepiej. Tu zresztą – z uwagi na inny charakter osadnictwa – 
analfabeci nie stanowili licznej grupy. W rezultacie kilkuletniej pracy 
oświatowej powiat bolesławiecki wykazał się największą na Dolnym 
Śląsku ilością absolwentów kursów dla analfabetów. Ukończyło je 
bowiem łącznie 3113 osób.

Już we wrześniu 1947 r. powstało Gimnazjum i Liceum dla Doro-
słych Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mieściło się ono w budynku 
Gimnazjum i Liceum Powiatowego. Finanse tej szkoły pochodziły 
z zapomóg Powiatowej Rady Narodowej w Bolesławcu i opłaty czesnego. 
W roku szkolnym 1947/1948 szkoła ta liczyła 57 słuchaczy (39 było 
na semestrze II, a 18 realizowało jednocześnie program semestru 
III i IV). Po reformie średnich szkół ogólnokształcących w 1948 r. 
szkoła ta nosiła nazwę Prywatne Liceum dla Dorosłych Powiatowej 
Rady Narodowej. Według stanu na 1 stycznia 1950 r. Liceum to miało 
4 oddziały, w których uczyło się 96 słuchaczy. Po upaństwowieniu 
szkoła ta przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących.

Wychowanie przedszkolne

 Do 1949 r. istniały w Bolesławcu dwa przedszkola prowadzone przez 
zakonnice. Pierwsze świeckie przedszkole otwarto w 1949 r. w budynku 
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przy ul. Grunwaldzkiej 6. Liczyło ono 40 dzieci i zatrudniało 2 wycho-
wawczynie. W 1955 r. były już 4 przedszkola świeckie z 303 dziećmi, 
a ilość zatrudnionych wychowawczyń wzrosła do 12.

Kadra nauczycielska i warunki pracy

Powstawanie kolejnych szkół wiązało się ze wzrostem liczebnym kadry 
nauczycielskiej oraz z ciągłym podnoszeniem poziomu kwalifikacji 
zawodowych. Zmieniały się też warunki pracy. W pierwszych powojen-
nych latach były one bardzo trudne. We wspomnieniach Eugenii Mazu-
rowej7 – nauczycielki przybyłej do Bolesławca w październiku 1945 r. – 
zostały one opisane bardzo interesująco: „Jak uczyłyśmy i z czego? Otóż 
Maria Różenko i niektóre dzieci przywiozły przedwojenne podręczniki 
i z nich wybierałam (jeśli chodzi o język polski) wartościowsze czytanki. 
Gramatykę podawałam z pamięci. Koleżanka uczyła biologii i częściowo 
geografii. Stefania Tajcher wykładała historię, matematyką podzieli-
łyśmy się wszystkie. Kierowniczka szkoły zwykle po odbyciu swojej 
lekcji, z kilkoma uczniami i z ręcznym wózkiem udawała się na poszu-
kiwanie w zrujnowanym mieście sprzętu do szkoły. Trzeba było zdobyć 
ławki (dzieci przybywało), tablice, przybory do pisania – jak kredę, 
ołówki, papier. Cześć potrzebnych przedmiotów znalazła w budynku 
dzisiejszego Sądu Rejonowego, przede wszystkim stoły i kredę, inne – 
na Placu Łokietka, gdzie likwidował się obóz jeńców włoskich, ponieważ 
wyjeżdżali do swojej ojczyzny. Stefania Tajcher znalazła większe zapasy 
zapisanych jednostronnie druków niemieckich i na nich dzieci pisały. 
Część uczniów miała zeszyty rosyjskie, przywiezione z Lwowskiego. 
(…) Z czasem otrzymałyśmy trochę zeszytów, piór, ołówków, atramentu 
z siedziby Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tak więc praca szła 
naprzód. Dzieci były bardzo chętne do nauki i szybko przyswajały sobie 
nowy materiał programowy. (…) Po pewnym czasie otrzymałyśmy 
podręczniki do języka polskiego. Była to cienka książeczka z czytankami 
i wierszami o tematyce odwiecznej walki z naporem germańskim”.

Kazimierz Sucharzewski, bolesławiecki maturzysta z 1949 r., 
podobnie wspominał warunki w jakich odbywała się nauka szkolna: 
„Początkowo zostaliśmy podzieleni na  dwie grupy w  zależności 
od stopnia zaawansowania w nauce. Kryteriów nie pamiętam. Zaczęło 
się teraz buszowanie po mieście i ściąganie do szkoły ławek, stołów, 
tablic i czego się dało, co nam się wydawało, że będzie przydatne 
szkole… Z podręcznikami były trudności. Moi rodzice zabrali ze sobą 
z Wilna podręczniki do języka łacińskiego, religii i historii. Później 

7. E. Mazurowa, Nauczycielski pamiętnik, cyt. za: P. Śliwko, Początki bolesławieckiego szkol-
nictwa (2), „Karkonosze” 1984, nr 4, s. 20.
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pojawiły się książki z tzw. Polski Centralnej, a potem z Wrocławia. 
Najważniejsze jednak wtedy były głowy nauczycieli – to z nich pozwa-
lali nam oni czerpać wiedzę (…) Nie wiem jak powstała idea, aby 
najstarsza klasa w tym roku szkolnym przerobiła materiał klasy trzeciej 
i czwartej, by w 1947 r. można było zorganizować w trybie przedwo-
jennym tzw. małą maturę, a później już w ciągu dwóch lat przerobić 
materiał licealny. W każdym bądź razie tak się stało, a w 1949 r. cała 
nasza licząca piętnastu uczniów klasa zdała egzamin dojrzałości”8.

Praca szkoły nie ograniczała się zresztą tylko do zajęć lekcyjnych. 
Zapis Kroniki Szkoły Podstawowej nr 1 z 2 listopada 1945 r. informuje, że: 
„na dzień Wszystkich Świętych dzieci szkolne samorzutnie zapropono-
wały, aby uczcić pamięć poległych i zamęczonych za Ojczyznę. Wykonały 
trzy piękne wieńce, ozdobione biało-czerwonymi wstęgami z odpowied-
nimi napisami. Wszystkie dzieci z gronem nauczycielskim udały się 
do Kościoła, a stamtąd z procesją i licznie zebranymi ludźmi na cmentarz. 
Wieńce złożono pod Krzyżem Poległych za Ojczyznę.” W tym też dniu – 
1 listopada 1945 r. – powstała w szkole drużyna harcerska im. Królowej 
Jadwigi. Szkoła obchodziła też inne uroczystości: tradycyjnego Mikołaja 
(6 grudnia 1945 r.), pierwszą rocznicę wyzwolenia Bolesławca (12 lutego 
1946 r.), rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, połączoną ze Świętem 
Oświaty (3 maja 1946 r.), Święto Matki (26 maja 1946 r.).

Nie brakowało także w tych czasach pomysłowości w zakresie 
mobilizowania lokalnej społeczności na rzecz pomocy szkole. Przy-
kładem tego jest decyzja podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (używającej wtedy imienia 
Bolesława Chrobrego) w dniu 9 czerwca 1947 r. w sprawie zakoń-
czenia roku szkolnego. Ustalono wtedy, że w dniu zakończenia roku 
szkolnego (24 czerwca 1947 r.) odbędą się lekcje, na których będą 
obecni rodzice oraz przedstawiciele partii politycznych i Zarządu 
Miejskiego. Kierownik szkoły – Władysław Tatarczan – zwrócił uwagę, 
by dobierać tematy, w realizacji których brak pomocy naukowych 
byłby tak widoczny, aby sami goście przekonali się, że o wiele więcej 
korzyści wyniosłaby młodzież, gdyby podobne braki udało się usunąć.

Pierwsi nauczyciele mocno utrwalili się w pamięci mieszkańców 
Bolesławca. Nazwiska tych nauczycieli, którzy podjęli pracę w roku 
szkolnym 1945/1946 zostały już wymienione przy omawianiu powstania 
pierwszej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1946/1947 w szkole 
tej pracowali następujący nauczyciele: Maria Gruzińska – język polski 
i przyroda, Leontyna Kalarusowa – język francuski, Karski – śpiew, 
ks. Cyryl Lewalski – religia, Maria Markowska – język polski, Bronisław 

8. K. Sucharzewski, Bolesławiec – moje miasto, „Rocznik Bolesławiecki 2010”, t. III, Bolesła-
wiec 2011, s. 89-90.
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Mazur – przyroda i język polski, Eugenia Mazurowa – język polski 
i historia, Stefania Tajcher – język polski i historia, Władysław Tatar-
czan – kierownik szkoły i nauczyciel fizyki, Halina Tatarczanowa – 
język polski i matematyka, Maria Zamirska – język polski, Olga Zyzo-
niowa – język polski i geografia.

Wśród nauczycieli szkół średnich w szczególny sposób została zacho-
wana pamięć o Helenie i Wincentym Tyrankiewiczach. Przybyli oni 
do Bolesławca w 1947 r. i podjęli pracę w tworzącej się wtedy średniej 
szkole ogólnokształcącej. Nie byli już wtedy ludźmi młodymi. Helena 
miała 61 lat, a Wincenty 60. Mieli za sobą długi staż pracy pedagogicznej 
i ciężkie przeżycia okresu okupacji. W okresie międzywojennym obydwoje 
pracowali w Seminarium Nauczycielskim w Ursynowie, gdzie Wincenty 
był dyrektorem, a Helena wykładowcą. W czasie okupacji obydwoje praco-
wali w tajnym nauczaniu; w latach 1941–1945 Helena była więźniarką 
obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Podjęli pracę nauczycielską 
w Bolesławcu, gdyż rozumieli potrzeby polskiej szkoły na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Wincenty Tyrankiewicz napisał później w swoim pamięt-
niku: „poprosiłem o zgodę na moje przeniesienie się na Ziemie Odzyskane, 
gdzie zdawało mi się, że będę pożyteczniejszy”9. Obydwoje posiadali 
wyższe wykształcenie. Wincenty Tyrankiewicz prowadził zajęcia z chemii, 
biologii, fizyki, geologii i nauki o Polsce. Zorganizował szkolne muzeum 
geologiczne i bibliotekę. Helena Tyrankiewiczowa uczyła matematyki 
i języka angielskiego. Oprócz licznego grona absolwentów pozostawili 
oni po sobie jeszcze inny trwały ślad – Stypendium im. Heleny i Wincen-
tego Tyrankiewiczów. Przeznaczyli bowiem cały materialny dorobek 
swojego życia na fundusz, z którego odsetki są wypłacane corocznie jako 
stypendium dla wyróżniających się uczniów i absolwentów I Liceum 
Ogólnokształcącego. Widocznym przejawem pamięci i szacunku dla 
nich jest nadanie ich imienia ulicy, przy której znajduje się miejsce ich 
wieloletniej pracy – I Liceum Ogólnokształcące. Jako jedyni nauczyciele 
bolesławieccy mają opracowaną biografię w formie książkowej10.

W latach 40. i 50. XX w. nauczyciele z wyższym wykształceniem 
należeli do rzadkości. Znaczną część zatrudnionych stanowili nauczy-
ciele niekwalifikowani – w skali powiatu bolesławieckiego stanowili 
oni według stanu na 1 października 1946 r. 36,6% ogółu zatrudnio-
nych, a w kilka lat później (na 10 września 1952 r.) odsetek ten wzrósł 
do 41,9%. Główną formą podnoszenia kwalifikacji w najwcześniejszym 
powojennym okresie były kursy pedagogiczne i nauka w Liceum Peda-
gogicznym w Lubomierzu.

9. Życiorys W.  Tyrankiewicza jest przechowywany w  I  Liceum Ogólnokształcącym 
w Bolesławcu.

10. E. Maliński, Helena i Wincenty Tyrankiewiczowie (szkic biograficzny), Jelenia Góra 1989.
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Do 1950 r. w szkołach odbywała się nauka religii, a ksiądz – kate-
cheta wchodził w skład rady pedagogicznej.

Baza lokalowa

W pierwszych powojennych latach, kiedy miasto stopniowo zaludniało 
się, a szkoły były w trakcie organizowania, baza lokalowa w zupeł-
ności wystarczała na ówczesne potrzeby. Inspektorat Szkolny przej-
mował bowiem poniemieckie budynki szkolne. Według informacji 
z dnia 19 lipca 1946 r. było w Bolesławcu 12 poniemieckich budynków 
szkolnych, z czego 2 były zniszczone w 90–95%, a 3 były zajęte przez 
żołnierzy Armii Radzieckiej (która była tu do 1948 r.), natomiast 
7 określono jako zdatne do użytku.

Budynków zatem wtedy nie brakowało. Gorzej było z ich wypo-
sażeniem oraz z zapewnieniem ogrzewania w okresie zimowym. 
Ze względu na zimno kilkakrotnie zdarzały się przypadki przeno-
szenia szkół do takich budynków, które łatwiej było ogrzać. Zacho-
wały się też fragmenty korespondencji szkół z władzami miasta w tej 
sprawie, np. dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego 
i Licealnego Michał Maziarz w piśmie do Zarządu Miasta w Bole-
sławcu z 28 listopada 1948 r. groził, że: „jeżeli do trzech dni od daty 
wystawienia nie dostarczony nam będzie węgiel, zmuszeni będziemy 
szkołę zamknąć, o czym natychmiast powiadomimy Kuratorium, 
a za wynikłe z tego powodu konsekwencje odpowie Zarząd Miasta”. 
Problemy z ogrzewaniem jednak przez długi jeszcze czas stanowiły 
przedmiot troski dyrektorów szkół.

Podsumowanie

W latach 1945–1950 w Bolesławcu zdołano zorganizować kształ-
cenie na poziomie szkoły podstawowej w zakresie umożliwiającym 
pełną realizację obowiązku szkolnego. Zorganizowano także dzienne 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, szkolnictwo podstawowe 
i średnie dla dorosłych, rozpoczęto likwidację analfabetyzmu oraz 
objęto najmłodsze dzieci wychowaniem przedszkolnym. Najważ-
niejsze problemy jakie pozostały do rozwiązania stanowiły kwestie 
wyposażenia szkół oraz podniesienia poziomu kwalifikacji nauczycieli.

W  szkolnictwie bolesławieckim pierwszych powojennych lat 
widoczny był charakterystyczny dla całego kraju w tym okresie zapał 
do nauki w celu nadrabiania zaległości jakie w tej dziedzinie spowodo-
wała II wojna światowa, ale także wpływ sytuacji politycznej na funk-
cjonowanie tej dziedziny życia.
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Operacja dolnośląska Armii Czerwonej trwająca od 8 do 24 lutego 
1945 r. zapoczątkowała nowy etap w dziejach większości miast Dolnego 
Śląska. Od lutego przez Bolesławiec, który był istotnym węzłem 
kolejowo-drogowym, przemieszczały się ogromne fale uchodźców 
niemieckich uciekających przed Sowietami. Władze miasta odczuwały 
poważne problemy z wyżywieniem i zakwaterowaniem znacznie zwięk-
szonej liczby ludności na terenie miasta, co było jeszcze trudniejsze 
w obliczu zbliżającego się frontu.

Już 9 lutego, kiedy zajęto Legnicę i Chojnów, zdobycie Bolesławca 
wydawało się nieuniknione, co doprowadziło do masowej ewakuacji lub 
nawet ucieczki na zachód ludności niemieckiej. Pociągi ewakuacyjne 
nie były w stanie pomieścić wszystkich. Dlatego, pomimo mroźnej 
zimy, część Niemców zdecydowała się na podróż pieszą w kierunku 
Zgorzelca. 11 lutego o godz. 7.00 odjechał ostatni kolejowy transport 
na zachód, zaś niedługo potem wysadzono część wiaduktu kolejowego 
i most drogowy. 9 lutego wojska sowieckie zajęły pobliski Tomaszów 
Bolesławiecki, a 10 lutego wsie położone na północ od Bolesławca. 
11 lutego część miasta została zajęta przez Sowietów, którzy dzień 
później zajęli całe miasto. 

Miasto doznało poważnych zniszczeń, co było skutkiem nie tylko 
bezpośrednich działań wojennych, ale także późniejszych podpaleń 
dokonywanych przez czerwonoarmistów i szabrowników. W mieście 
nie funkcjonowała kanalizacja ani wodociągi, brakowało także energii 
elektrycznej. Sowieci po zajęciu miasta lokowali się w różnych miejscach 
tworząc tzw. enklawy (terytorium państwa lub jego część ze wszystkich 
stron otoczona terytorium innego państwa). Niemal wszystkie siedziby 
wojska sowieckiego w krajach zajętych przez Armię Czerwoną stano-
wiły swoiste „państwo w państwie”. Zresztą tyczyło się to nie tylko 
siedzib, czy też tego, co działo się w ich obrębie, ale też zachowania 
żołnierzy każdego szczebla. Konwencje i porozumienia międzyna-
rodowe okazywały się nieskuteczne w sytuacji pełnej problemów 

Sowieckie enklawy w Bolesławcu 
po II wojnie światowej
Krzysztof Rajczakowski
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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koegzystencji Rosjan i lokalnej ludności. Bezkarność Sowietów przeja-
wiała się w obliczu konfliktów, gwałtów, rabunków i napaści. Enklawy 
były miejscami zarządzanymi wyłącznie przez władze sowieckie – 
niedostępnymi dla Polaków i administracji państwowej. W Bolesławcu 
było wiele miejsc zajmowanych przez Rosjan. Były to mieszkania 
i domy zajęte przez oficerów, zakłady przemysłowe, ale także całe 
kwartały miasta zajmowane przez wojsko. Nie sposób opisać wszyst-
kich tych miejsc, dlatego główna uwaga będzie skupiona na obiektach 
zajmowanych długotrwale (tj. kilka miesięcy) i których zajęcie miało 
konkretny cel. 

Zgodnie z  uchwałą Państwowego Komitetu Obrony ZSRR 
z 4 września 1944 r., na niemieckich terenach zajętych przez Armię 
Czerwoną, wprowadzono aparat komendantur wojennych. Według 
opinii części historyków1, podstawa prawna tej uchwały, jaką był 
IV artykuł Konwencji Haskiej, była zbyt przestarzała, jak na warunki 
II wojny światowej. A działanie samych komendantur znacznie wykra-
czało poza normy tej Konwencji. Komendantury wojenne były tymcza-
sowymi organami sowieckiej administracji na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych, a ich funkcjonowanie miało ustać w chwili zorgani-
zowania się władz polskich2. Komendantury wojenne powstawały 
zaraz po wkroczeniu wojsk i w tym okresie ich podstawowym celem 
było dbanie o bezpieczeństwo na zapleczu frontu, organizowanie 
zaopatrzenia dla wojska sowieckiego i polskiego, a także zwalczanie 
ewentualnego niemieckiego podziemia3. Terytorialnie komendantury 
odpowiadały obszarom administracyjnym niemieckim lub polskim. 
Dodatkowymi, nie mniej ważnymi, zadaniami komendantur było 
„zabezpieczenie” mienia poniemieckiego, zorganizowanie odpo-
wiednich służb do utrzymania porządku oraz kontroli nad ludnością 
lokalną. Tak szerokie kompetencje sprawiały, że sowieccy komendanci 
posiadali na swym terenie władzę niemal nieograniczoną4. Pod poję-
ciem zajmowania mienia poniemieckiego, kryło się dążenie do szyb-
kiego i efektywnego wywiezienia w głąb Związku Sowieckiego maszyn 
i urządzeń przemysłowych. Dlatego na terenie wielu fabryk tygodniami 

1. Por.: A. Klafkowski – prawnik, rektor Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1956–1962. 
Autor wielu publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego.

2. J. Hytrek-Hryciuk, Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej 
(Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2010, s. 106.

3. G. Baziur, Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 1945–1947, „Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej”, nr 7, 2001, s. 35; S. Jankowiak, Trudny „powrót do macierzy”, „Biuletyn Insty-
tutu Pamięci Narodowej”, nr 9-10, 2005, s. 29.

4. J. Hytrek-Hryciuk, Tu Ruski jest szefem. Działalność tymczasowej administracji radzieckiej 
na Dolnym Śląsku (1945–1946), academia.edu, https://www.academia.edu/695037/_Tu_
Ruski_jest_szefem_._Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_tymczasowej_administracji_
radzieckiej_na_Dolnym_%C5%9Al%C4%85sku_1945-1946_, (dostęp: 6 VI 2016 r.).
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stacjonowały oddziały wojskowe. Podobnie wyglądało zabezpieczenie 
zaplecza walczących wojsk, armia zajęła wiele gospodarstw rolnych 
wraz z inwentarzem, aby w ten sposób zapewnić żołnierzom odpo-
wiednie wyżywienie5.

Na Dolnym Śląsku pierwsze komendantury wojenne zostały zało-
żone po 22 stycznia 1945 r. i wszystkie zostały podporządkowane 
Wydziałowi ds. Komendantur Wojennych przy Sztabie 1. Frontu 
Ukraińskiego, którym kierował ppłk. Riepin. Komenda w  Bole-
sławcu została utworzona w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy skrzyżowaniu obecnych ulic Bankowej i Karola Miarki, 
zaś komendantem mianowano mjra Krawczenkę6. Ze sprawozdań 
tygodniowych, pisanych przez pełnomocnika Komitetu Ekonomicz-
nego Rady Ministrów Michała Czarnotę-Bojarskiego, można się wiele 
dowiedzieć o funkcjonowaniu Komendantury. W dniu przyjazdu 
Czarnoty-Bojarskiego do Bolesławca, 9 maja 1945 r., polscy delegaci 
zostali przychylnie przyjęci, a następnego dnia udzielono im możliwie 
największej pomocy poprzez przydzielenie budynku na niezbędne 
biura i siły roboczej umożliwiającej doprowadzenie urzędu do stanu 
użyteczności. Komendantura przydzieliła Polakom także jeden z dwóch 
swoich samochodów7 oraz mieszkania przy pobliskiej Richthofen-
strasse (dzisiejsza ul. B. Kubika)8. Jak wynika z dokumentów, komen-
dantura wojenna także borykała się z wieloma zaopatrzeniowymi 
problemami. Zlikwidowano ją przed 14  lipca 1945 r. Zajmowany 
budynek, zaraz po opuszczeniu przez Rosjan, został zdewastowany9.

Miejscem stacjonowania oddziałów sowieckich była także dawna 
fabryka Hoffmann & Co. przy dzisiejszej ul. Kościuszki, gdzie urządzono 
magazyn łupów wojennych10 (podczas lustracji w czerwcu stwierdzono, 
że fabryka jest spalona11, oddano ją Polakom dopiero w 1946 r.). Podobną 
rolę spełniały budynki zakładu Concordia Spinnerei und Weberei 
przy obecnej ul. Orlej, gdzie także gromadzono dobra przeznaczone 
do wywozu w głąb Związku Sowieckiego12. O lokalizacjach składnic 

5. Ibidem, s. 101-102.
6. Według Mariusza Olczaka Komendantura Wojenna mieściła się w budynku dawnej 

Zawodowej Szkoły Ceramicznej, zob. M. Olczak, J. Moniatowicz, Bolesławiec. Przewodnik 
historyczny, Jelenia Góra – Bolesławiec 1998, s. 138.

7. Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów i Ministerstwa Przemysłu. Grupa Operacyjna Śląsk Dolny Centrala. Sprawo-
zdania periodyczne [tygodniowe] V-IX 1945, sygn. 308, k. 1-2.

8. Ibidem, k. 2.
9. A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945–1966. Zniszczenia i odbudowa, Bolesławiec 2009, s. 13.
10. AAN, Grupy operacyjne…, k. 6.
11. Ibidem, k. 18.
12. Bolesławiec. Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwijowski, Wrocław-Bolesławiec 

2001, s. 222.
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decydowało kilka czynników. Pierwszym było to, że na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych większość dużych fabryk była zaraz po przejściu frontu 
zajmowana przez wojsko sowieckie celem wywozu do ZSRS najpierw 
surowców i gotowych wyrobów, a następnie maszyn i urządzeń13. 
Kolejnym atutem były przestronne wnętrza budynków, pozwalające 
na magazynowanie łupów zwożonych z okolic. Niektóre zakłady posia-
dały też bezpośrednie połączenie kolejowe z siecią krajową, co znacznie 
ułatwiało późniejszy wywóz (w Bolesławcu miała je fabryka Hoffmann 
& Co.). Komendantura Bolesławca unikała udzielenia jednoznacznej 
odpowiedzi na zapytania Czarnoty-Bojarskiego o  termin przeka-
zania Polakom zajętych zakładów, tłumacząc, że nastąpi to w chwili, 
kiedy strona polska będzie miała wystarczające siły do ochrony tych 
obiektów przed szabrownikami14. Z jednej strony było to racjonalne, 
gdyż w  pierwszych miesiącach działania przedstawicieli KERM 
w Bolesławcu, Polacy nie byliby w stanie zabezpieczyć tych zakładów 

13. E. Kaszuba, Odbudowa i utrwalanie władzy (1945–1948), Historia Śląska, M. Czapliński, 
E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, red. M. Czapliński, , Wrocław 2007, s. 478.

14. AAN, Grupy operacyjne…, k. 9.

Mapa 1. Mapa z zaznaczoną przypuszczalną granicą sowieckiej strefy w Bolesławcu 
(wykorzystano plan miasta z 1927 r. ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).
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przed grabieżą, z drugiej zaś, odraczanie terminu przekazania dawało 
Rosjanom czas na dalsze plądrowanie fabryk15.

W pamięci ówczesnych bolesławian jak i w dokumentach archiwal-
nych zachowała się pamięć o tzw. „Krasnym Gorodzie” – sowieckim 
mieście w centralnej części Bolesławca. Niełatwo jest określić jego 
granice, jednak analizując źródła i opracowania16 można podjąć próbę 
naszkicowania obwodu tej zony. Według ustaleń autora jej granice prze-
biegały wzdłuż obecnych ulic Komuny Paryskiej – Podgórnej – Karola 
Miarki – Górników – Tyrankiewiczów – Bankowej – Wąskiej – Józefa 
Wybickiego – Mikołaja Brody17 (patrz Załącznik 1).

„Krasnyj Gorod” był obozem przejściowym dla żołnierzy sowie-
ckich wracających z Niemiec. W tym obozie mieli oni przejść wery-
fikację, co do okoliczności znalezienia się w niewoli niemieckiej. 

15. Na terenie miasta jak i powiatu znajdowało się wiele miejsc zajętych przez Armię 
Czerwoną. Dokładniej o tym pisze Adam Baniecki w artykule: A. Baniecki, Przemysł 
spożywczy w powiecie bolesławieckim w latach 1945–1949, „Rocznik Bolesławiecki 2014”, 
Bolesławiec 2015.

16. E.G. Erban, Oczami dziecka. Lata pionierskie 1945–1947, s. 24, Cyfrowy Dolny Śląsk, 
http://jbc.jelenia-gora.pl/Content/10495/Elzbieta_Erban_Oczami_dziecka.pdf. (dostęp: 
8 VI 2016 r.); Anna Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945–1966. Zniszczenia i odbudowa. Bole-
sławiec 2009, s. 12; Bolesławiec. Zarys monografii…, s. 225; E. Scholz, Wie unser Bunzlau 
zerstört wurde, [bwm] 1991, s. 14.

17. Według Pawła Śliwko, strefa sowiecka ciągnęła się wzdłuż ulic: Bielskiej i Asnyka. zob. 
P. Śliwko, Dziś i jutro Bolesławca, Wrocław 1985.

Fot. 1. Uczestnicy uroczystości 132. rocznicy śmierci gen. Michaiła Kutuzowa pod pomnikiem 
w Bolesławcu, 28 kwietnia 1945 r., fot. L. Prozorowski, zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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O samym obozie krążyło wiele ponurych opowieści i legend. Elżbieta 
Gizela Erban, która w  1945  r. przyjechała do  Bolesławca pisała, 
że często wychodzili z niego uzbrojeni, pijani żołnierze, którzy zacze-
piali przechodniów, a mieszkańcy miasta z daleka omijali to miejsce18. 
Czarnota-Bojarski pisał w sprawozdaniu, że grabieże i gwałty kobiet 
są na porządku dziennym, a zapewnienie bezpieczeństwa w mieście 
jest niemożliwe dopóki nie zostaną ewakuowani obywatele sowieccy 
z obozów19. Pełnomocnik KERM wspominał także o gmachu szkoły 
ceramicznej, która także była w rękach sowieckich. Można przypusz-
czać, że w tamtym okresie była ona częścią wspomnianego obozu20. 
Komendantem obozu był kapitan Andrejew. W połowie sierpnia 
1945 r. liczebność cywilów tego obozu zaczęła się sukcesywnie zmniej-
szać. Obóz zamknięto jesienią 1945 r. Warto dodać, że pozytywnie 
wpłynęło to na poziom bezpieczeństwa w mieście, niemniej jednak 
do polskiej administracji wciąż wpływały skargi na zachowanie sowie-
ckich żołnierzy, którzy mieli np. na początku 1946 r. strzelać do lamp 
ulicznych. 12 kwietnia 1946 r. w porozumieniu z władzami sowieckimi, 

18. E.G. Erban, op. cit., s. 24.
19. AAN, Grupy operacyjne…, k. 16.
20. AAN, Korespondencja w sprawach: zabezpieczenia przemysłu, personalnych, osiedleńczych 

oraz inna. Sprawozdanie z akcji wysiedleńczej ludności niemieckiej z 30 VI [V-XI 1945], 
sygn. 312, k. 29. 

Fot. 2. Otwarcie Muzeum Kutuzowa w Bolesławcu, 5 września 1945 r., fot. L. Prozorowski, 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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Zarząd Miejski w Bolesławcu podjął decyzję o zakazie sprzedaży 
napojów alkoholowych żołnierzom Armii Czerwonej pod groźbą 
grzywny i utraty koncesji21.

W mieście funkcjonował jeszcze jeden obóz. Był przeznaczony 
dla więźniów i jeńców innych narodowości niż wchodzących w skład 
Związku Sowieckiego. Większą część stanowili w nim Włosi, którzy 
od 1943 r. pracowali w obozie przy dzisiejszej ul. Gdańskiej. Warto 
zwrócić uwagę na ilość osób pozostających na utrzymaniu władz sowie-
ckich w 1945 r., co jest pomocne w lepszym zrozumieniu niechęci 
Rosjan do oddawania majątków ziemskich, stanowiących zaopatrze-
niowe zaplecze. Otóż w dwóch obozach, wcześniej wspomnianym dla 
Rosjan i dla Włochów, przebywało od 9 do 15 tys. ludzi22. Ilość ta zmie-
niała się, niemniej jednak są to znaczne ilości, a do tego dodać trzeba 
jeszcze ludność niemiecką. Według Pawła Śliwki Włosi zamieszkiwali 
dzisiejsze ulice: Zgorzelecką, Teatralną, Bohaterów Getta23. Na prze-
łomie października i listopada przyjechała do Bolesławca włoska misja 
wojskowa i dzięki ich ustaleniom z władzami sowieckimi, specjalnym 
pociągiem Włosi opuścili miasto kilka tygodni później24. 

Krótkotrwałą enklawą był teren jednostki wojskowej. Został zajęty 
zaraz po wkroczeniu Sowietów do miasta i stacjonowały tam oddziały 
1. Frontu Ukraińskiego25. Niebawem jednak jednostki sowieckie opuściły 
Bolesławiec, a ich miejsce, na początku czerwca 1945 r., zajęła 2. Samo-
dzielna Brygada Zaporowa, wkrótce przemianowana na 12. Specjalny 
Pułk KBW, dowodzony przez ppłk Aleksandra Iwaszkiewicza26. 

Mówiąc o enklawach sowieckich w Bolesławcu nie można pominąć 
Muzeum im. Kutuzowa, które uroczyście otwarto 5 września 1945 r. 
Już w lutym, czyli ledwie po zdobyciu miasta, zaczęto organizować 
placówkę. Dokonano rekwizycji eksponatów z muzeum przy ul. Adama 
Mickiewicza, księgarń i prywatnych domów (m.in. broń, mapy, książki, 
obrazy)27. Muzeum Kutuzowa istniejące do 1991 r. funkcjonowało 
na zasadach eksterytorialności. Przez 46 lat trwale wpisało się w wize-
runek miasta, a także w świadomość mieszkańców. Można stwierdzić, 
że bolesławieckie Muzeum Kutuzowa stało się swego rodzaju lokalnym 
panteonem rosyjskich bohaterów. Kiedy Sowieci opuszczali Polskę, 

21. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Sprawy różne dot. zagadnień 
społecznych. Rok 1946, sygn. 85, k. 6.

22. A. Baniecki, op. cit. s. 12.
23. P. Śliwko, Dziś i jutro Bolesławca, Wrocław 1985, s. 28.
24. Ibidem, s. 29.
25. Bolesławiec. Zarys…, op. cit., s. 388.
26. J. Żuralski, 12. Specjalny Pułk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (12. Pułk Kawalerii) 

w Bolesławcu w 1945 r. (część 1) „Rocznik Bolesławiecki 2013”, Bolesławiec 2014, s. 22.
27. A. Bober-Tubaj, op. cit., s. 12. 
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eksponaty zgromadzone w muzeum uznano za zdobycz wojenną, 
do której Polacy żadnych praw nie posiadali. Zostały one spakowane 
i wywiezione do Rosji. W 2009 r. w bolesławieckich mediach pojawiła 
się informacja o dążeniach muzealników i władz miasta, aby odzyskać 
cenne zbiory28. W 2010 r. delegacja pracowników Muzeum Ceramiki 
uczestniczyła w otwarciu wystawy w Muzeum Artylerii, Wojsk Inży-
nieryjnych i Wojsk Łączności w Sankt Petersburgu, prezentującej część 
zbiorów dawnego bolesławieckiego muzeum. Wówczas też bolesła-
wieccy muzealnicy zostali poinformowani, że wszystkie eksponaty 
pozostaną w Rosji29.

Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących bytności wojsk rosyj-
skich w Bolesławcu. Otwarta pozostaje kwestia dokładnej lokalizacji 
stref sowieckich, a także tego co się działo na ich terenie. Znalezienie 
odpowiedzi na tego typu pytania są tym ważniejsze, że dotyczą już 
polskiej i stosunkowo niedawnej historii miasta.

28. Oddajcie eksponaty, Telewizja Łużyce.info: http://www.luzyce.info/boleslawiec/oddajcie-
-eksponaty (dostęp:15 VI 2015 r.).

29. A. Olejniczak, Tajemnice Muzeum Kutuzowa, strona internetowa Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu, http://www.muzeum.boleslawiec.net/pl/editorials/338 (dostęp: 15 VI 2016 r.).

Fot. 3. Delegacja 59. Armii podczas złożenia płyty pamiątkowej na Cmentarzu 
im. Kutuzowa z okazji 132. rocznicy śmierci gen. Michaiła Kutuzowa, 28 kwietnia 1945 r., 

fot. L. Prozorowski, zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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Pomniki w krajobrazie powojennego Bolesławca w sposób szcze-
gólny i wyrazisty oddają zjawiska polityczne, kulturowe i społeczne 
w dziejach samego miasta, jak i w historii Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ze względów na ograniczoną objętość, niniejszy tekst dotyczy wybra-
nych i najważniejszych obiektów. Dotyka również ważnego problemu 
likwidacji pomników. Celowo natomiast ograniczony został wątek 
tablic pamiątkowych i pomników o charakterze religijnym, pomników 
na terenie szkół i  instytucji, wyłączając jedynie te, które w sposób 
wyraźny wkroczyły w przestrzeń publiczną miasta. 

Wkroczenie Armii Czerwonej do Bolesławca 12 lutego 1945 r. 
skutkowało licznymi podpaleniami, dewastacjami i zniszczeniem wielu 
obiektów – mienia poniemieckiego na terenie Bolesławca1. Drugą, obok 
negacji zjawisk związanych z niemieckim okresem w dziejach miasta, 
była postawa propagandy prorosyjskiej, wiązana z chęcią ugruntowania 
w odbiorze społecznym usankcjonowanych prawnie działań admi-
nistracji Radzieckiej Komendantury Wojennej, sprawującej de facto 
władzę w mieście do lipca 1945 r.2 Poza trwałymi świadectwami jak: 
nazewnictwo ulic, tworzenie cmentarzy jako miejsc pamięci zbiorowej, 
utworzenie Muzeum Kutuzowa, ważnym przejawem tej postawy było 
wznoszenie pomników. Zanim to nastąpiło, działania zogniskowano 
wokół miejsc pamięci związanych z postacią Michaiła Kutuzowa. 

1. Więcej patrz: A. Bober-Tubaj, Bolesławiec 1945–1966. Zniszczenia i odbudowa, Bolesławiec 2009.
2. M. Iwanek, Życie polityczno-społeczne po II wojnie światowej [w:] Bolesławiec. Zarys 

monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwijowski, Wrocław-Bolesławiec 2001, s. 228; 
więcej na temat funkcjonowania Komendantury Wojennej patrz: Archiwum Akt Nowych 
[dalej: AAN], Grupy operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Minister-
stwa Przemysłu. Grupa Operacyjna Śląsk Dolny Centrala. Sprawozdania periodyczne 
[tygodniowe] V-IX 1945, sygn. 308; J. Hytrek-Hryciuk, Tu Ruski jest szefem. Działalność 
tymczasowej administracji radzieckiej na Dolnym Śląsku (1945–1946): https://www.
academia.edu/695037/_Tu_Ruski_jest_szefem_._Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_
tymczasowej_administracji_radzieckiej_na_Dolnym_%C5%9Al%C4%85sku_1945-1946 
(dostęp: 6 VI 2016 r.).

Pomniki świadectwem powojennej 
historii Bolesławca
Agata Bojanowska
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu
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W czasach napoleońskich dowódca wojsk rosyjskich w wojnie fran-
cusko-pruskiej zmarły na tyfus w 1813 r. w Bolesławcu stał się oczywi-
stym „symbolem propagandowym” dla Sowietów, bohaterem, którego 
otoczono w nowo tworzącej się rzeczywistości szczególną czcią3. 

Już z 25 lutego 1945 r. pochodzi informacja o zmuszeniu ko biet 
do  oczyszczenia pomnika M.  Kutuzowa, wypolerowaniu lwów, 
upo rząd ko wa niu terenu plant oraz trzymaniu warty przy mo nu men-
cie4. Z podobną troską traktowano pomnik tegoż bohatera zlokalizo-
wany w ówczesnym Tylinowie (obecnie dzielnica Bolesławca), wokół 
którego zorganizowano Cmentarz Żołnierzy Sowieckich, którzy zginęli 
w wyniku działań wojennych w roku 1945 na obszarze powiatu. 

Jak bardzo Sowieci potrzebowali postaci, czy obiektu, z którym 
można się było identyfikować i wokół którego skupiać działanie propa-
gandowe niech świadczy fakt, że pomnik M. Kutuzowa przy bolesławie-
ckich plantach wzniesiony został jako fundacja króla pruskiego, Fryde-
ryka Wilhelma III5. Widać tu zatem pewną sprzeczność w działaniach, 

3. 12 II 1945 r. przed pomnikiem został zorganizowany wiec, poświęcony pamięci Kutuzowa 
i jego żołnierzy; Z. Slusarenko, Ostatni wystrzał, Warszawa 1981, s. 446.

4. H. Christiani, Das Leben in der deutschen, schlesischen Kleinstadt Bunzlau von 1871 bis 
1946 in vier Epochen, [bmw] 1972, s. 172; E. Scholz, Wie unser Bunzlau zerstört wurde, 
[bmw] 1991, s 11.

5. Więcej patrz: A. Kozioł, Pomniki M. Kutuzowa w Bolesławcu, „Dolny Śląsk” 17(2012), 
Wrocław 2012, s. 85-90.

Fot. 1. Uroczystości pod pomnikiem gen. Michaiła Kutuzowa w Tylinowie (obecnie dzielnica 
Bolesławca), 1945 r., fot. L. Prozorowski, zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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których celem w pierwszym okresie miała być zdecydowana negacja 
w stosunku do wszystkiego, co poniemieckie. 

O silnej potrzebie stygmatyzacji zdobytego terenu świadczy fakt, 
iż już 18 kwietnia 1945 r. nieopodal pomnika Kutuzowa w Tylinowie, 
na wzniesieniu, odsłonięto 8-metrowej wysokości Pomnik Zwycię-
stwa6. Teren wokół pomnika Kutuzowa jak i pomnika Zwycięstwa 
w Tylinowie stał się w kolejnych miesiącach areną działań związanych 
z organizacją obchodów 132. rocznicy śmierci Kutuzowa (28 kwietnia 
1945 r., do Bolesławca przyjechało wówczas około 1000 generałów, 
wyższych oficerów i  żołnierzy) oraz 200.  rocznicą jego urodzin 
(5 września 1945 r., odsłonięto wówczas również monumentalne 
wrota, które przedstawiały skierowanych ku sobie żołnierzy carskiego 
i  sowieckiego, gościem honorowym uroczystości był marszałek 
Konstanty Rokossowski)7. W lipcu 2014 r. przy zgodzie Ambasady 
Federacji Rosyjskiej Pomnik Zwycięstwa rozebrano ze  względu 
na bardzo zły stan techniczny.

6. H. Christiani, op. cit., s 174. 
W 1954 r. podjęto decyzję o konieczności przebudowy pomnika. Stary monument plano-
wano rozebrać, a na jego miejsce postawić nowy, o podobnym wyglądzie, który byłby 
oblicowany piaskowcem. 

7. K. Kostka, Cmentarze wojenne Armii Radzieckiej w powiecie bolesławieckim, praca magi-
sterka napisana w Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zdrenki, 
Zielona Góra 2009, [mps Muzeum Ceramiki w Bolesławcu], s. 72.

Fot. 2. Monument ku czci Bohaterów Armii Czerwonej, przed 1977 r., 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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Kilka dni po odsłonięciu pomnika w Tylinowie, 3 maja 1945 r., 
w centrum Bolesławca wzniesiono monument ku czci Bohaterów 
Armii Czerwonej8. Zlokalizowano go nieopodal stawu miejskiego 
na bolesławieckich plantach. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, 
w pobliżu miała znajdować się mogiła poległych w 1945 r. żołnierzy 
Armii Sowieckiej. Betonowy pomnik uzyskał formę prostego obelisku 
zwieńczonego gwiazdą. 

Na placu przed pomnikiem płonęły znicze, pełniono również 
warty. W 1977 r. pomnik rozebrano z powodu złego stanu technicz-
nego, a w jego miejscu 22 lipca tego roku wzniesiono nowy obiekt 
o prostopadłościennych formach, na którym umieszczono wize-
runki profili żołnierzy sowieckich z bronią oraz napis „Bohaterom 
Armii Radzieckiej w dowód wdzięczności społeczeństwo miasta 
Bolesławiec”9. Ten obiekt w 1993 r., zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej z 22 grudnia 1992 r. przekształcono w drogowskaz, wskazujący 
odległości do najważniejszych miast europejskich10. 

Pierwsze lata po II wojnie światowej to nie tylko okres zaznaczania 
przestrzeni publicznej nowymi symbolami władzy i ideologii stali-
nowskiej, ale także czas odrzucania spuścizny niemieckiej. Z dużą 

8. H. Christiani, op. cit, s. 173.
9. P. Śliwko, Dziś i jutro Bolesławca, Wrocław 1985, s. 111.
10. b.a., Nowe nazwy ulic. Zamiast 22 Lipca – Lubańska, „Głos Bolesławca” 1(1993), s. 1.

Fot. 3. Odsłonięcie pomnika ku czci Bohaterów Armii Czerwonej przez I sekretarza 
KM PZPR – Macieja Patorę, 1977 r., fot. H. Piotrowski, zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że jeszcze w 1945 r., 
kierując się tą zasadą, zniszczono trzy obiekty – pomnik Martina 
Opitza (autorstwa rzeźbiarza H. Michaelisa, 1877 r.)11 oraz pomnik 
F.L. Jahna (autorstwa kamieniarza Andersa, 1921 r.) zlokalizowane 
w parku przy obecnym Sądzie Rejonowym, jak i pomnik w formie 
kolumny wzniesiony ku czci 29 żołnierzy z Bunzlau, którzy zginęli 
w czasie wojny prusko-austriackiej w 1866 r. i prusko-francuskiej 
w 1970–1871 w latach 1866 i 1870/71 (autorstwo W. Döricha, 1872 r.) 
znajdujący się na placu Dworcowym12. Do lat 70. XX w. na peryferiach 
Bolesławca, przy ul. Jeleniogórskiej znajdował się także monument 
upamiętniający mieszkańców Bunzlau – ofiary I wojny światowej 
mający postać monumentalnego krzyża, wzniesiony w 1922 r. (autor-
stwa rzeźbiarza Eberharda Encke)13. Niestety decyzją władz miasta 
i on został rozebrany (obecnie zachowały się jedynie fragmenty cokołu). 
Wydaje się, że był to ostatni tak jaskrawy przejaw postawy antynie-
mieckiej w odniesieniu do pomników w Bolesławcu. Choć niechęć 
do tego okresu w historii naszego miasta w wielu środowiskach trwa 
do dnia dzisiejszego. 

Na tym tle ciekawie prezentują się powojenne losy pomnika „Chry-
stus, przyjaciel dzieci” autorstwa Petera Breuera z 1902 r. Obiekt ten 
został ufundowany przez ówczesne Preussischen Kultuministerium 
z  okazji jubileuszu powstania Królewskiego Sierocińca w  Bole-
sławcu i umieszczony na terenie jego zabudowań przy dzisiejszej 
ul. Bankowej14. W 1969 r. zapadła decyzja o jego likwidacji, którą 
miały przeprowadzić Bolesławieckie Zakłady Kamienia Budowlanego 
„Piaskowiec”. Wydaje się, że tylko postawa pracowników tejże firmy 
oraz okolicznych mieszkańców, którzy złożyli sprzeciw w tej sprawie 
do Powiatowego Komitetu PZPR, uratował pomnik15. Silna identy-
fikacja z dziełem o treści religijnej, niezależnie od jego pochodzenia 

11. Nasz konkurs, „Głos Bolesławca” 5(1992), s. 6.
Prasa niemiecka z l. 50. XX w. sugeruje, że zniszczenia pomnika M. Opitza dokonali 
Polacy, wydaje się to mało prawdopodobne, choć niewykluczone z kilku względów: 1) brak 
zachowanej dokumentacji (np. postanowień organów administracji), jak i brak informacji 
o tych obiektach we wspomnieniach pierwszych polskich osadników, również tych z 1945 r., 
K. Wiechmann, Der Dicht- und Reimkunst erster VaterMartin Opitz – durch ein kleines 
Lehrbuch weltberühmt, „Bunzlauer Heimat-Zeitung” 6(1953), s. 4.

12. Więcej na temat ww. pomników patrz: A. Kozioł, Promenada w Bolesławcu. Rozwój 
architektoniczny i urbanistyczny 1813–1945, Bolesławiec 2010, s. 54-55, 57, 97.

13. Więcej na temat pomnika patrz: A. Bober-Tubaj, A. Bojanowska, Historia Leśnego Zamku 
i Miejskiego Lasu, „Rocznik Bolesławiecki 2015”, Bolesławiec 2016, s. 104-105.

14. Więcej na temat pomnika patrz: K. Springer, Ein besinnlicher Gang durch die Weisen- und 
Schulanstalt und damit durch ihre Geschichte, [w:] Der Bunzlauer Kreis an Bober und 
Queiss. Ein Heimatbuch, opr. K. Springer, [b.m.w.] 1964, s. 339-351, 342-343.

15. Wspomnienia Gustawa Naspińskiego opisane w: Tu wszystko było inne. Wspomnienia 
bolesławieckich reemigrantów z Francji, red. K. Dudek, Bolesławiec 2015, s. 117.
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i czasu powstania, spowodowała, że ostatecznie przeniesiono rzeźbę 
na Cmentarz Komunalny przy ul. Śluzowej. W 1998 r. obiekt usta-
wiono na Placu Zamkowym (w pobliżu kościoła, jednak w przestrzeni 
publicznej), przywracając mu dawną rangę. 

Wraz z  utworzeniem polskich struktur administracyjnych 
w mieście zaczęto również wypełniać przestrzeń publiczną polskimi 
symbolami, również w postaci pomników i tablic. Pierwszym wydarze-
niem, które w ten sposób upamiętniono była tragiczna śmierć pierw-
szego burmistrza Bolesławca – B. Kubika oraz jego współpracowników 
w majątku Tylinów 21 lipca 1945 r16. Tablicę umieszczono na północnej 
elewacji ratusza. W kolejnych latach elewacje tego najważniejszego 
świeckiego budynku w mieście, stały się miejscem umieszczania 
kolejnych tablic. 

Symbolicznym momentem w powojennej historii Polski, mającym 
szereg reperkusji w wielu dziedzinach życia, był rok 1966. Obchody 
1000-lecia chrztu, szerzej przez ówczesne władze komunistyczne okre-
ślane jako 1000-lecia Państwa Polskiego, odbiły się szerokim echem 
także w sferze inwestycji, kultury i działań społecznych w Bolesławcu. 

16. A. Baniecki, M. Olczak, Śmierć Bolesława Kubika w świetle źródeł archiwalnych, cz. 1, 
„Nowa Panorama Bolesławiecka” 4(1995), s. 5; A. Baniecki, M. Olczak, Śmierć Bole-
sława Kubika w świetle źródeł archiwalnych, cz. 2, „Nowa Panorama Bolesławiecka” 
5(1995), s. 4-5.

Fot. 4. Pomnik „Chrystus, przyjaciel dzieci” na dziedzińcu Królewskiego Sierocińca, l. 50 XX w., 
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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Komunistyczna propaganda na tzw. Ziemiach Odzyskanych, gdzie 
społeczność była bardzo zróżnicowana pod względem pochodzenia, 
miała ważne zadanie budowania poczucia tożsamości mieszkańców 
jako Polaków. Jednym z  jej przejawów były pomniki17. Na uwagę 
zasługuje szczególnie pomnik II Armii Wojska Polskiego odsłonięty 
16 października 1966 r. przy ulicy o tej samej nazwie18. Zaprojektowany 
przez krakowskiego artystę, Leona Dziedzica19, monument (wys. 6 m) 
z piaskowca, zyskał formę dwóch mieczy wbitych w ziemię, co jest 
aż zbyt oczywistym nawiązaniem do zwycięstwa Władysława Jagiełły 
pod Grunwaldem. Na pomniku umieszczono ponadto orła piastow-
skiego oraz tablicę mosiężną z napisem: „Chwała II Armii Wojska 
Polskiego”. Odsłonięcia dokonał Zygmunt Surowiec – zastępca prze-
wodniczącego Wojewódzkie Rady Narodowej, w obecności dygnitarzy 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz przedstawicieli wojska. 

17. Już w 1960 r. na skwerze przy ul. Kubika umieszczono tablicę o treści: „W XV rocznicę 
powrotu Ziem Piastowskich do macierzy 960–1960 ZBOWiD” (Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację – przyp. red.). Data 960 oznacza symbolicznie początek rządów 
Mieszka I, choć do dziś jest ona dyskusyjna.

18. P. Śliwko, Pomnik ku czci II Armii Wojska Polskiego; P. Śliwko, Nasz fotoreportaż. 
Byliśmy-Jesteśmy-będziemy; materiały prasowe z 1966 r. ze zbiorów Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. 

19. P. Śliwko, Mistrz dłuta, materiały prasowe z 1966 r. ze zbiorów Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. 

Fot. 5. Odsłonięcie pomnika II Armii Wojska Polskiego, 1966 r., fot. A Skorupa,
zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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W uroczystości odsłonięcia wzięli udział oficerowie Wojska Polskiego, 
kombatanci z okresu II wojny światowej, uczniowie bolesławieckich 
szkół i mieszkańcy20. Lokalna prasa szeroko opisywała to wydarzenie, 
które było ważnym momentem obchodów rocznicowych  – przy 
pomniku zakończył się zlot turystyczno-krajoznawczy organizowany 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach 
konkursu „Przez X wieków Polski”, miasto przyozdobiono flagami, 
odbyły się liczne zabawy i występy artystyczne21. Pomnik wizytowali 
również aktorzy serialu „Czterej pancerni i pies”, podczas pobytu 
w Bolesławcu22. 8 maja 2015 r. w czasie obchodów Narodowego Dnia 
Zwycięstwa pomnik odnowiono i dodano na nim tablicę „Komba-
tantom II wojny światowej w 70. rocznicę zwycięstwa wdzięczni miesz-
kańcy Bolesławca”, wpisującą się swą retoryką w charakter pomnika – 
pamiątki z minionej epoki. 

Drugim pomnikiem tego samego artysty ustawionym w prze-
strzeni publicznej miasta w ramach obchodów 1000-lecia Państwa 
Polskiego jest kamionkowy obelisk zwany „Światowidem”. Artysta, 
nawiązując do tematyki patriotyczno-propagandowej umieścił na nim 
wizerunki Mieszka I, jego żony Dąbrówki oraz Bolesława Chrobrego. 
Obiekt, powstał podczas plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich w Zakła-
dach Wyrobów Kamionkowych i Sanitarnych i został ofiarowany 
miastu23. Jest to jeden z przykładów obiektów ceramicznych, które, 
abstrahując od treści ideologicznych, miały urozmaicić przestrzeń 
miasta i zamienić ją w galerię rzeźby poplenerowej, podkreślając rolę 
Bolesławca jako rozwijającego się ośrodka wytwórczości ceramiki24. 

Na wspomnienie zasługują również pomniki i tablice umiesz-
czone na terenie bolesławieckich szkół. Na terenie kolejnych powsta-
jących od lat 60. XX w. placówek wznoszono liczne obiekty. Przo-
dowała tu Szkoła Podstawowa nr 8, której profil ukierunkowano 

20. b.a., Odsłonięcie pomnika II Armii i zlot kombatantów, materiały prasowe z 1966 r. 
ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

21. P. Śliwko, Pomnik ku czci…
22. P. Śliwko, Pomnik II Armii Wojska Polskiego, materiały prasowe z 1968 r. ze zbiorów 

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
23. P. Śliwko, Historyczny obelisk, materiały prasowe z 1968 r. ze zbiorów Muzeum Ceramiki 

w Bolesławcu.
24. Wśród innych obiektów poplenerowych w przestrzeni miejskiej można wymienić fontannę 

na skwerze przy skrzyżowaniu ul. A. Asnyka oraz K. Miarki / później pl. ks. J. Popiełuszki 
(autorzy: Cz. i St. Wiącek, 1978 r., nie istnieje), oraz zachowane do dziś „Orły” przy 
ul. B. Chrobrego (L. Szutkowski, pocz. l. 70. XX w.) i „Fontannę” w parku przy ul. Zgorze-
leckiej (Wł. Garnik, 1966 r.); więcej patrz: K. Gay-Kutschenreiter, Rzeźby poplenerowe 
w Bolesławcu, „Rocznik Bolesławiecki 2013”, Bolesławiec 2014, s. 44-51.
Nieco późniejszym wyrazem koncepcji „powrotu ziem do macierzy” było umieszczenie 
w 1970 r. na elewacji ratusza tablicy upamiętniającej to wydarzenie „W XXV Rocznicę 
powrotu do macierzy. Mieszkańcy Bolesławca 1945–1970”.
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na wychowanie morskie. Stanęły tu pomniki: Ludzi Morza, Obrońców 
Helu, Żołnierza – Obrońcy Dziecka, gen. Franciszka Kleeberga, tablice 
i głazy pamiątkowe ku czci J. Korczaka i H. Jordana oraz obelisk 
z kotwicą ku czci M. Opitza25. Ciekawostką było odsłonięcie w tej 
szkole w 1986 r. popiersia niemieckiego komunisty E. Thaelmanna 
w setną rocznicę urodzin oraz tablicy pamiątkowej w sali przyjaźni 
polsko-niemieckiej, która zyskała jego imię26. O tym wydarzeniu, które 
miało stanowić symboliczny gest pojednania z narodem niemieckim, 
rozpisywała się lokalna prasa. 

Kolejny ważny moment w historii Polski to rok 1989. Ten przełom 
miał też odbicie w architekturze pomnikowej miasta. Była już mowa 
o przekształceniu jednego z pomników Armii Sowieckiej w drogo-
wskaz, w czym ujawnia się znana już koncepcja odrzucania przeszłości. 
Zjawiskiem na szerszą skalę było jednak manifestowanie swojego 
pochodzenia, wyrażanie tożsamości, prezentacja symboli-nośników 
idei i poglądów. Dla wielu grup i w wielu obszarach społecznych stało 
się to możliwe dopiero w tym ostatnim okresie, po 1989 r. Istotnym 

25. A. Szulc-Jednoróg, Monografia Szkoły Podstawowej nr 8 w Bolesławcu (1964–1991), praca 
mgr napisana pod kierunkiem dr hab. K. Jaworskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona w Legnicy, Legnica 2014, [mps Muzeum Ceramiki w Bolesławcu], s. 165.

26. P. Śliwko, Popiersie E. Thaelmanna i tablica pamiątkowa w bolesławieckiej „Ósemce”, 
„Gazeta Robotnicza” 92(1986) z dn. 19-20 I 1986.

Fot. 6. Obelisk, tzw. „Światowid”, zbiory Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.
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tego wyrazem jest tzw. Pomnik Osadników, w pierwotnym zamyśle 
pomnik Kresowiaków. Surowy głaz piaskowcowy z tablicą inskrypcyjną 
ustawiono 17 września 1995 r. na pamiątkę 50. rocznicy przybycia 
pierwszego transportu Polaków z Kresów Wschodnich do Bolesławca. 
Swą formą miał symbolicznie wyrażać trudny los pierwszych osied-
leńców. 20 kwietnia 1996 r. umieszczono na nim tablicę upamiętniającą 
50. rocznicę przyjazdu Polaków z Jugosławii, 30 kwietnia 2004 r. – przy-
bycie repatriantów z Francji, 15 maja 2013 r. – 68. rocznicę powrotu 
do miasta zesłańców z Syberii. 

Pomnik zlokalizowano na Placu Dworcowym, co jest nawiązaniem 
do kolei jako środka transportu większości osadników. Ponadto to ten 
skwer był pierwszym miejscem, jakie zobaczyli po wyjściu z pociągu. 
Dla uczestników transportu osadników z Drohobycza, przybyłych 
17 września 1945 r., był także miejscem symbolicznym. W ich wspo-
mnieniach pojawia się informacja o stojącym tu fortepianie, na którym 
jedna z nauczycielek zagrała „Mazurka Dąbrowskiego” oraz utwór 
„Boże, coś Polskę…”27.

Nieopodal dzisiejszego Pomnika Osadników, w 1872 r. usytuo-
wany był wspomniany już pomnik wzniesiony ku czci 29. żołnierzy 
z Bunzlau, którzy zginęli podczas wojny francusko-pruskiej w latach 
1866 i 1870/7128. W ten sposób dokonano symbolicznej zmiany seman-
tycznej na tym obszarze.

Ważnym symbolem religijnym w przestrzeni miasta jest monu-
mentalny Krzyż Milenijny o wysokości 27 m, rozpiętości ramion 15 m 
i wadze 30 ton z figurą Chrystusa o wysokości 7 m, zaprojektowany 
przez rzeźbiarza Zbigniewa Frączkiewicza w 2003 r.29. To lokalna 
reperkusja ogólnej tendencji, która pojawiła się przed 2000 r. i wiązała 
się z wznoszeniem dużych krzyży upamiętniających narodzenie Chry-
stusa. Bolesławiecki krzyż zlokalizowany został w pobliżu trzech 
nieczynnych cmentarzy – sowieckiego, katolickiego i nieistniejącego 
ewangelickiego, podkreślając charakter tej dzielnicy, jako wyodrębnio-
nego obszaru semantycznego związanego z duchowością czy szeroko 
rozumianą religijnością. Sam krzyż stanowi niewątpliwie jednak domi-
nantę przestrzenną i góruje nad tą częścią miasta.

27 września 2005 r. nastąpiło odsłonięcie tzw. Kotwicy – symbolu 
Polski Walczącej na zabytkowych murach obronnych. Umieszczono 

27. Wspomnienia Anny Okoń spisane w artykule: Z. Brusiło, 60 lat temu powróciliśmy na Dolny 
Śląsk, [w:] 60 lat temu powróciliśmy na Dolny Śląsk, materiały z sesji historycznej z dnia 
30 XI 2005 r. w Bolesławcu, Bolesławiec 2006, s. 31-32.

28. Taka tendencja pojawiła się po bitwie pod Sedanem, która zadecydowała o zwycięstwie 
Prus i w konsekwencji doprowadziła do kapitulacji Napoleona III.

29. http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/1011,boleslawiec-krzyz-milenijny.html (dostęp: 
29 VI 2016).
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na niej napis „W 66. rocznicę powstania Polski Podziemnej i  jej 
sił zbrojnych Służby Zwycięstwu Polski (SZP)  – Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ) – Armii Krajowej (AK)”. Był to ważny w kontekście 
historycznym moment, przywracający chwałę żołnierzom podziemia. 
Za miejsce umieszczenia wybrano tereny zielone na miejskiej prome-
nadzie. Pomnik stał się miejscem uroczystości niepodległościowych, 
świąt państwowych i uroczystości Związku Harcerstwa Polskiego. 
Nieuzasadnione wydaje się traktowanie obszaru murów obronnych 
jako obrzeży czy miejsca degradacji (ten argument podnoszono przy 
okazji kwestii lokalizacji tablicy ofiar katastrofy Smoleńskiej).

Nieco w opozycji do tych pomników o wydźwięku narodowoś-
ciowym, będących wyrazem postaw społecznych, ale też odbiciem 
aktualnych tendencji politycznych, stoją inne, częściowo prywatne 
fundacje na terenie miasta – odsłonięte 30 września 2012 r. popiersie 
Martina Opitza ufundowane przez bolesławieckiego przedsiębiorcę – 
Bogdana (Bogusława) Nowaka30, odsłonięte 26 września 2014 r. (10 lat 
od pierwszych prób), tablica-obelisk upamiętniający postać ostatniego 
niemieckiego proboszcza parafii katolickiej w Bolesławcu – Paula 
Sauera (wspólna inicjatywa Starostwa Powiatu Bolesławieckiego, władz 
Powiatu Rhein-Sieg i Bundesheimatguppe Bunzlau zu Siegburg)31 oraz 
tablica upamiętniająca Ferdinanda Appuna, umieszczona przez właści-
cieli księgarni Agora – Państwa Witasów – nad wejściem do księgarni 
7 czerwca 2014 r.32.

Czy te inicjatywy stoją w opozycji do działań, utrwalających polską 
tożsamość mieszkańców naszego miasta? Można na ten temat dysku-
tować. Moim zdaniem to tylko dowód na potrzebę przywracania 
pamięci historycznej miasta. 

30. Popiersie Martina Opitza odsłonięte, informacja na portalu bolec.info z dnia 30 IX 2012 r. 
http://www.bolec.info/index.php?op=informacje&news=7879&strona=2 (dostęp: 29 VI 2016).

31. Z. Brusiło, Ksiądz Paul Sauer. Mity i prawdy, „Rocznik Bolesławiecki 2014”, Bolesławiec 
2015, s. 51.

32. A. Bober-Tubaj, Od księgarni Appunów do księgarni „Agora” – 200 lat działalności „ludzi 
książki” w Bolesławcu, „Rocznik Bolesławiecki 2014”, Bolesławiec 2015, s. 93. 
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Geografia historyczna, badając oddziaływanie środowiska geogra-
ficznego na społeczeństwo, odróżnia środowisko pierwotne – czyli 
krajobraz naturalny, od zmienionego i ciągle się zmieniającego pod 
wpływem działalności człowieka, tzw. krajobrazu kulturalnego. 

Istotę rekonstrukcji krajobrazu kulturalnego stanowi historia osad-
nictwa ludzkiego. tzn. badanie jego zasięgu terytorialnego w rozwoju 
dziejowym danego obszaru, rekonstrukcja rozmieszczenia geograficz-
nego osiedli i ich charakteru etnicznego, a co za tym idzie, badanie 
w jakim związku pozostawało osadnictwo z zasięgiem politycznym 
sąsiednich organizmów państwowych (w przypadku Śląska aż czterech: 
Polski, Czech, Austrii i Prus).

Ważnymi treściami badań osadniczych są próby odtworzenia 
dawnych szlaków komunikacyjnych, co czyni się na podstawie zacho-
wanych źródeł historycznych i  materiału archeologicznego oraz 
położenia wobec tych dróg osiedli. Ma to kapitalne znaczenie dla 
określenia kierunków ruchów osadniczych, jak też śledzenia rozwoju 
gospodarczego poszczególnych regionów i osiedli, w szczególności 
zaś działalności handlowej miast i rozwoju ośrodków przemysłowych. 
W związku z zajęciami gospodarczymi występują bowiem różnice 
w charakterze i rodzaju poszczególnych osad. Badanie powyższych 
zależności daje nam m.in. odpowiedź na pytania, dlaczego rozwinęły 
się, bądź nie rozwinęły osady powstałe w skutek decyzji ze sfery życia 
polityczno-wojskowego lub kulturalnego czy religijnego (np. twierdze, 
zamki, klasztory itp.)1. 

Kolejnym elementem rekonstrukcji krajobrazu kulturalnego jest 
badanie położenia topograficznego osiedli ich kształtów, co określa 
ogół warunków fizjograficznych (tj. budowa geologiczna i rzeźba 
terenu, stosunki wodne, gleby, roślinność i klimat). Zbadanie genezy 

1. S. Arnold, Geografia historyczna, jej zadania i metody, „Przegląd Historyczny”,  XXVIII:1929, 
nr 1, s. 106; idem, Geografia historyczna Polski, Warszawa 1951, s. 26-29.

Mapy osadnicze Dolnego Śląska 
w okresie nowożytnym
Dariusz Przybytek
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
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kształtów osad i ich klasyfikacja w tych epokach, dla których posia-
damy odpowiedni kartograficzny materiał źródłowy, jest zada-
niem niezwykle istotnym. W zakres tych badań wchodzi nie tylko 
zewnętrzny kształt danego osiedla, a więc pewien porządek zabudowań 
występujący w jego planie, lecz także układ jego gruntów (tj. wielkość, 
kształty i położenie pól), formy budownictwa i wewnętrzny układ 
zabudowań gospodarczych2.

Dla Śląska prawdziwym przełomem w tej dziedzinie badań były 
opublikowane już w okresie międzywojennym prace Herberta Schlen-
gera, który zbadał formy osadnictwa wiejskiego. Wyniki swych prac 
przedstawił m.in. w zainicjowanym przez krąg historyków Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, pierwszym naukowym atlasie historycznym 
Śląska3. Po 1945 r. prace nad osadnictwem na Śląsku kontynuował 
były wrocławski historyk Walter Kuhn w Niemczech oraz Halina 
Szulc w Polsce4. Problematykę map osadniczych rozwijał także znany 
wschodnioniemiecki teoretyk kartografii historycznej Rudi Ogrissek5. 

Historia osadnictwa wymaga korzystania z wielu źródeł, często 
nietypowych dla badań historycznych. Obok bowiem źródeł pisanych 
i archeologicznych zastosowanie mają także źródła i metody charakte-
rystyczne dla badań geograficznych. Przede wszystkim materiał topono-
mastyczny, tj. dotyczący nazw geograficznych krajów, krain, wód, ludów, 
osad, pól, lasów, bagien itd. Korzystając z metod onomastyki w regional-
nych badaniach toponomastycznych zakłada się, że nazwy geograficzne, 
miejscowe i polne powstały w zależności od warunków społecznych, 
kulturalnych, gospodarczych i etnicznych w przeszłości. Mimo prze-
mian jakim ulegały, z pomocą językoznawców jesteśmy w stanie z dużym 
prawdopodobieństwem ustalić ich pierwotne znaczenie i brzmienie, 
a co za tym idzie również i czas ich powstania6. Nazwy gór i rzek sięgają 
w większości wypadków okresu najstarszego osadnictwa i ich rozbiór 

2. F. Uhorczak, Z metodyki badań nad osadnictwem. Kartograficzna metoda wykazywania 
różnic i zmian w osadnictwie, „Czasopismo Geograficzne”, X:1932, z. 1/3, s. 11-28.

3. H. Schlenger, Formen ländlicher Siedlungen in Schlesien. Beiträge zur Morphologie der 
schlesischen Kulturlandschaft, Breslau 1930; idem, Friderizianische Siedlungen rechts der 
Oder bis 1800 auf Grund der Aufnahmen von Hammer und v. Massenbach, [w:] Geschicht-
licher Atlas von Schlesien, Heft 1, Breslau 1933.

4. W. Kuhn, Siedlungsgeschichte Oberschlesiens, Würzburg 1954; idem, Beiträge zur schlesis-
chen Siedlungsgeschichte, München 1971; H. Szulc, Osiedla podwrocławskie na początku 
XIX wieku, Wrocław 1963; idem, Typy wsi Śląska opolskiego na początku dziewiętnastego 
wieku i ich geneza, Warszawa 1968.

5. R. Ogrissek, Zur Problematik der Siedlungsformenkarten, „Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald”, XIV:1965, Mathematisch-naturwissen-
schaftliche Reihe, Nr 1-2, s. 149-150.

6. M. Karaś, Językoznawstwo a kartografia, Onomastica, VII:1961, s. 21-44; S. Rospond, 
Toponomastyka w badaniach historyka a językoznawcy, Prace Filozoficzne, XVIII:1963, 
z. 1, s. 117-122; idem, Pogadanki o śląskim nazewnictwie, Wrocław 1969, s. 35-42.
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lingwistyczny niejednokrotnie może określić, jaki lud te nazwy nadał, 
a tym samym, jaki lud na danym terytorium niegdyś przebywał.

Dla badań osadniczych większe znaczenie mają jednak nazwy 
miejscowe i polne (tzw. w niem. Flurnamen). Nazwy te ewoluowały 
wskutek zmian zamieszkującej dany region ludności i rozwoju jej 
języków (np. Wratislav – Wrocław – Bresslaw – Breslau lub Boleslaw – 
Bunzlaw – Bunzlau – Bolesławiec). Przy czym zbierając materiał 
z dostępnych źródeł pisanych (w tym również kartograficznych) liczyć 
się trzeba z błędami w transkrypcji nazw, z właściwościami orto-
graficznymi danej epoki oraz błędami kopistów umieszczających 
często na jednej mapie tę samą miejscowość dwa lub więcej razy pod 
różnymi nazwami i z odmienną pisownią. Niejednokrotnie w przy-
padku mniej znanych osad i nazw polnych informacje o nich uzyskać 
trzeba z pamięci miejscowej ludności, nie dla wszystkich bowiem 
obszarów zachowały się mapy katastralne. 

Materiał toponomastyczny zawiera często jedyne dane na temat 
osad, które z różnych przyczyn (wojen, zmiany stosunków wodnych, 
zwietrzenia gleby itp.) przestały istnieć, ale obszar, na którym lub 
w pobliżu którego się znajdowały, zachował nadal starą nazwę. Dzięki 
czemu nazwy tych pustek można dokładnie zlokalizować na mapie, 
np. łac. Desertum lub Solitudo, czy niem. Wüstung.

Z powyższego przedstawienia źródeł do dziejów osadnictwa widać 
jasno, że podobnie jak w rekonstruowaniu krajobrazu naturalnego, 
przy odtwarzaniu krajobrazu kulturalnego na plan pierwszy wybija się 
zawsze tzw. metoda retrogresji, tzn. wychodzenia od czasów później-
szych, a więc tych, do których posiadamy najpełniejsze dane i cofania 
się w czasie. Mapy dzisiejsze bowiem mogą być tylko pomocą tech-
niczną w opracowaniu osadnictwa i to tylko w kwestii położenia 
topograficznego osad. Dla określenia zasięgu terytorialnego osadnictwa 
służyć mogą często mapy topograficzne z wieku XVIII i początku 
XIX, dotyczą one jednak stosunkowo późnej przeszłości i są dalece 
niewystarczające. Jako materiał źródłowy znacznie większą wartość 
posiadają ówczesne plany wsi i miast, na nich zatem opiera się badanie 
kształtów oraz rozwoju terytorialnego osad7. W każdym razie badacz 
stosunków geograficzno-historycznych musi korzystać z danych zawar-
tych na mapach dawniejszych, będących często jedynym źródłem 

7. S. Arnold, Geografia historyczna, jej…, s. 114-115; Dla Śląska XVIII wieku najważniejsze 
dla badań osadniczych są zdjęcia topograficzne Wredego z lat 1747–1753. Dla XIX wieku 
posiadamy już tzw. Meßtischblatty w skali 1:25 000, opublikowaną w skali 1:100 000 Karte 
des Deutschen Reiches oraz wydaną w 1895 roku przez D.G. Reymanna Spezialkarte von 
Mitteleuropa (w skali 1:200 000). Austriackie mapy topograficzne opublikowane zostały 
w skali 1:75 000. Jest to podstawowy materiał kartograficzny służący do podjęcia badań 
retrogresywnych nad osadnictwem na Śląsku w całym okresie historycznym.
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na dany temat. Powinien orientować się na tyle w historii kartografii, 
aby umiejętnie wyzyskać te dane adaptując je dla potrzeb współcześnie 
tworzonej mapy historycznej. 

Herbert Schlenger, pisząc o metodzie kartograficznej w badaniach 
osadniczych, ujął problem wad i zalet przekazu kartograficznego w zwię-
złym twierdzeniu, iż „za pomocą mapy wszystko da się udowodnić”. 
Gwoli sprawiedliwości jednak i  rzetelności naukowej należałoby 
przedstawić i drugą, pozytywną stronę tej niejednoznacznej prawdy 
objawionej przez Schlengera: „Mapa zmusza do kompletności przed-
stawienia obnażając luki niepełnych statystyk, jak żadny inny środek 
pomocniczy”8. Czyli przy uczciwym potraktowaniu tematu, mapa jest 
w stanie o wiele wiarygodniej przedstawić wykluwający się ze źródeł 
obraz przeszłości, niż traktujący o tym samym równolegle tekst. 

W trakcie prac przygotowawczych nad pierwszym atlasem histo-
rycznym Śląska W. Dersch, członek Historische Kommission für Schle-
sien, zauważył, jak szybko i skutecznie metoda kartograficzna dyskon-
tuje najnowsze badania9. Rudi Ogrissek traktując wymiar przestrzeni 
równoprawnie z wymiarem czasu jest zdania, że przedstawienia prze-
strzennego nie da się w ogóle dostatecznie opisać werbalnie10. 

W latach 60. stojący na czele zespołu realizującego nowatorską 
koncepcję atlasu historycznego Śląska Tadeusz Ładogórski, uzasad-
niając swoje poparcie dla produkcji pomocniczych mapek problemo-
wych i map historycznych o funkcji badawczej dowodził, że „jedno 
spojrzenie na dobrze opracowaną mapę narodowościową i przeczytanie 
jej legendy, pozwala natychmiast uchwycić główne cechy zjawiska, 
co może pobudzić zainteresowanie i skłonić do dalszego uważnego 
odczytania szczegółów mapy i lektury tekstu”11.

W podsumowaniu naszych teoretycznych rozważań o mapie warto 
przytoczyć opinię jednego ze znawców przedmiotu – Zbigniewa Rzepy, 
który stwierdził, że „w przyswajaniu historii nie jest najważniejsze 
zapamiętywanie zdarzeń, lecz umiejętność porządkowania ich w czasie 
i przestrzeni. Do rozumienia przestrzeni służy mapa”12. 

8. „Mit der Karte läßt sich alles beweisen”… „Die Karte zwingt zur Vollständigkeit. Sie macht 
Lücken in unvollständigen Statistiken offenbar wie kaum ein anderes Hilfsmittel”, 
H. Schlenger, Formen…, s. 45.

9. „Karten und Atlanten enthüllen oft neue Zusammenhänge und vermitteln Erkenntnisse, 
die eine erzählende Darstellung kaum ahnt… ”, W. Dersch, Der historische Atlas von 
Schlesien, ein neues Unternehmen der historischen Kommision für Schlesien, Schlesische 
Geschichtsblätter, Jg. 1929, s. 49-52. 

10. „Geschichte vollzieht sich in Raum und Zeit”, R. Ogrissek, op. cit., s. 9 i nast.
11. T. Ładogórski, Uwagi o nowej koncepcji Atlasu Historycznego Polski, „Kwartalnik Histo-

ryczny”, LXXIV:1967, nr 1, s. 93.
12. Z. Rzepa, Ukształtowanie pionowe terenu na polskich szkolnych mapach historycznych, 

Z dziejów kartografii, I:1979, s. 167.
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Zainteresowanie Śląskiem jako odrębnym obiektem badań i co za 
tym idzie przedstawień kartograficznych, datuje się dopiero od końca 
XV wieku. Wiązało się to z widoczną i ważną w owym czasie rolą Śląska 
w życiu społecznym i politycznym środkowej Europy. Tym bardziej, 
że leżąca na styku trzech kultur (niemieckiej, czeskiej i polskiej) kraina 
należała ciągle do raczej mniej znanych i zbadanych rejonów Europy13. 

Pierwsza samodzielna mapa Śląska znajduje się w jednej z modnych 
wówczas Cosmographii autorstwa Sebastiana Münstera, który w ten 
sposób zilustrował każdą z 26 opisanych przez siebie krain świata. 
Mapa odbita techniką drzeworytniczą ukazała się wraz z całym tomem 
w Bazylei w 1544 r.14. 

Za początek śląskiej kartografii uznaje się jednak powszechnie 
wydanie drukiem w 1561 r. w Nysie pierwszego samoistnego dzieła 
kartograficznego przedstawiającego Śląsk autorstwa Marcina Helwiga. 
Wartość jego polega przede wszystkim na oryginalności, autor bowiem 

13. T. Bogacz, Wiedza geograficzna o Śląsku w dobie Odrodzenia, Wrocław 1990, s. 6. 
14. Dokładniej o mapie: A. Heyer, Die kartographischen Darstellungen Schlesiens bis zum 

Jahre 1720, Ztft VGAS, XXIII:1889, s. 188-192; J. Zembaty, Najstarsze mapy Śląska i ich 
autorzy, „Kwartalnik Opolski”, 1957, nr 2, s. 120-121; J. Janczak, Zarys dziejów kartografii 
śląskiej do końca XVIII wieku, Opole 1976, s. 41.

Ryc. 1. Najstarsza mapa Śląska Sebastiana Münstera w: S. Münster, Cosmographiae 
universalis libri VI, Basel 1544.
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nie oparł się na znanych mu dotychczasowych dziełach kartograficz-
nych, lecz na autopsji, tzn. prymitywnych wprawdzie, ale własnych 
pomiarach dokonywanych w czasie licznych podróży po rodzinnym 
Śląsku. Obraz geograficzny w prawie półmilionowej skali zawiera 
wprost niesłychaną, jak na ówczesne czasy, ilość informacji fizjograficz-
nych, topograficznych i osadniczych. Mimo nietypowej orientacji połu-
dniowej i dość niedokładnie przedstawionej hipsometrii, mapa Helwiga 
odniosła wielki sukces wydawniczy, stając się wzorem wielu opracowań 
kartograficznych ziemi śląskiej przez następne półtora wieku. Stąd 
przylgnął doń zasłużony przydomek „matki wszystkich innych map 
Śląska”. Posłużyła ona także jako materiał do licznych „przeróbek”, 
niejednokrotnie bardzo znanych renesansowych kartografów, którzy 
odtąd regularnie już zamieszczali Śląsk w swoich atlasach. 

Po Marcinie Helwigu z Nysy i pochodzącym z księstwa cieszyń-
skiego Wacławie Grodeckim, trzecim znaczącym kartografem śląskim 
był tworzący już w XVII w. Jonasz Scultetus (ur. w 1603 r. w Szpro-
tawie, zm. w 1664 r. w Lesznie)15. Był on autorem wydanej w 1638 r. 
w Amsterdamie drugiej od czasów Helwiga samodzielnej mapy Śląska 
zatytułowanej Silesiae Ducatus Accurata et vera delineatio16. Była 
to mapa przeglądowa (zwana wówczas generalną) w milionowej skali, 
przedstawiająca cały Śląsk wraz z przyległymi ziemiami. Charaktery-
zowała się znaczną rozciągłością południkową, obrazowała bowiem 
obszar między Dreznem a Krakowem. Jednak z powodu braku zazna-
czenia dróg, nie wzbudzała ona jednak tyle zaufania współczesnych 
wydawców i naśladowców, co sześć map szczegółowych księstw śląskich 
w opracowaniu Scultetusa z lat 1625–1635, a nawet jego druga mapa 
przeglądowa obejmująca Dolny Śląsk (nazwany tu Silesia Inferior)17.

Najwartościowsze z dorobku kartografii śląskiej drugiej połowy 
XVII w. były trzy oryginalne mapy Fryderyka Kühna (zm. 1675 r.), 
który po raz pierwszy zobrazował księstwa świdnickie, jaworskie 
i legnickie. Mapy te, wydane tuż przed śmiercią autora, były ówcześnie 
najdoskonalsze spośród wszystkich dotychczasowych przedstawień 
ziem śląskich. Znakomita ich przejrzystość, staranne wykonanie 
graficzne, a także dokładność i szczegółowość oraz bogactwo treści 
każą traktować dzieło Kühna jako „wstęp” do kartografii wielkoskalowej 

15. K. Buczek, Ślązacy w kartografii polskiej XVI wieku, Katowice 1937; Ślązakiem był też Maciej 
Strubicz, który zajmował się jednak kartowaniem dość odległego od miejsca swego urodzenia 
teatru działań wojen inflanckich króla Stefana Batorego przeciwko Moskwie (w l. 1578–1582).

16. J. Janczak, op. cit., s. 59.
17. Były to mapy księstw: głogowskiego, wołowskiego, wrocławskiego, legnickiego i grod-

kowskiego oraz hrabstwa kłodzkiego. Ukazały się one jako dzieła samoistne w oficynie 
Henryka Hondiusa w Amsterdamie oraz w atlasach Jana Blaeu (w 1641 r.), Jana Janssoniusa 
(1649 r.) i innych w ciągu pierwszej połowy XVII w.
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XVIII w.18. Autor zaznaczył nieobecne dotąd na mapach Śląska granice 
powiatów oraz rozmieszczenie kopalń i pieców hutniczych. Te pierwsze 
oznaki śląskiej kartografii tematycznej mają dziś dla historyków nie 
mniejsze znaczenie, niż np. także tu precyzyjny rysunek znaczniejszych 
kompleksów leśnych. 

Największym dziełem kartografii śląskiej, otwierającym erę pomia-
rową i pierwszym zarazem atlasem Śląska jest znany pod nazwą firmy 
wydawniczej spadkobierców Jana Chrzciciela Homanna Atlas Silesiae. 
Przedsięwzięcie to było efektem epoki rozkwitu europejskiej karto-
grafii urzędowej, związanej z rosnącym zapotrzebowaniem kręgów 
administracyjno-gospodarczych i  wojskowych na  coraz bardziej 
szczegółowe i dokładne mapy, z których korzystali także oświeceni 
władcy pragnący lepiej poznać swoje kraje. Prace nad powstaniem 
Atlasu Homanna trwały pełne trzy dziesięciolecia i złożyły się nań 
wieloletnie zdjęcia topograficzne Jana Wolfganga Wielanda (w latach 
1722–1733), skorygowane następnie przez Mateusza Schubartha (lata 
1736–1740), a opracowane kartograficznie i wydrukowane w oficynie 
norymberskiej w latach 1738–175219.

Wydanie już praktycznie gotowego dzieła skomplikowały znacznie 
konsekwencje najazdu króla pruskiego na Śląsk w 1740 r. Po zajęciu 
bowiem całej niemal prowincji w wojnie z cesarzową Marią Teresą król 
Fryderyk II Wielki hamował poprzez swego rezydenta w Norymberdze 
całą niemal dekadę publiczne ukazanie się atlasu. Wprawdzie po pokoju 
drezdeńskim (1745 r.) oficyna Homanna odważyła się opublikować 
dwie luźne przeglądowe mapy Dolnego i Górnego Śląska (w skali 
1:585 tys.) w opracowaniu wspomnianego już profesora matematyki 
z Wittenbergi Jana Mateusza Hase, ale na druk całości rząd pruski 
wyraził zgodę dopiero w październiku 1750 r. Jednakże z wyraźnym 
zakazem wnoszenia do treści map jakichkolwiek korekt, szczególnie zaś, 
gdyby dokonać miał ich Schubarth, który od ośmiu już lat pozostawał 
na służbie Berlina20. Ostatecznie dzieło ukazało się w 1752 r., choć 
z datą o dwa lata wcześniejszą i nosiło tytuł Atlas Silesiae id est Ducatus 
Silesiae generaliter Quatuor Mappis nec non specialiter XVI Mappis 
tot. Principatus repraesentantibus geographice exhibitus. Addita 
Praefatione qua de Historia huius Atlantis agitur auctoritate publica 
in lucem emissus ab Homannianis Heredibus, Norimbergae MDCCL21. 

18. A. Heyer, op. cit., s. 234; J. Janczak, op. cit., s. 62-65.
19. Chr. Sieff, Von schlesischen Landcharten, Schlesisches Historisches Labyrinth…, Breslau 

1737, s. 105-111; A. Konias, Atlas Silesiae id est ducatus Silesiae…emissus ab Homannianis 
Heredibus, Norimbergae MDCCII, Geneza atlasu, „Annales Silesiae”, XX:1990, s. 49.

20. J. Janczak, op. cit., s. 73; A. Heyer, op. cit., s. 109-113.
21. Egz. w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, sygn. 59-IV.B.
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Istotą dzieła jest szesnaście szczegółowych map księstw śląskich 
w redakcji kartograficznej Mateusza Schubartha. Bogactwa i aktualności ich 
treści nie zdezawuowała dziesięcioletnia zwłoka w wydaniu, pod każdym 
względem bowiem przewyższały wszystkie wcześniejsze opracowania 
kartograficzne Śląska. Nowoczesna, wręcz nawet nowatorska, metoda 
kreskowa w przedstawieniu orografii zapewniła niespotykaną dotąd przej-
rzystość fizjograficzną map. Gorzej wypadła hydrografia, niemniej jej 
obraz w atlasie niesie sporo informacji o ówczesnych nazwach rzek oraz 
o nieistniejących dziś jeziorach i bagnach. Obok granic polityczno-admi-
nistracyjnych księstw znalazły się też linie ich podziałów wewnętrznych. 

Po raz pierwszy pojawiły się piktogramy i sygnatury różnicujące 
miasta i osiedla (na m.in. królewskie, warowne oraz bez murów, wsie 
skupione i rozproszone). Mapy szczegółowe są też kopalnią wiedzy 
o ówczesnym życiu gospodarczym; pokazują rozmieszczenie eksplo-
atacji złóż mineralnych (złota, srebra, żelaza, miedzi, arsenu, ołowiu 
i cyny), pieców hutniczych, kuźnic żelaza i miedzi, hut szkła, smolarni, 
cegielni, wiatraków, młynów wodnych, papierni, foluszy, owczarni 
i winnic. Można wręcz mówić o prawdziwej eksplozji tematów przed-
stawionych na tych mapach, zawierających w sferze topograficznej 
oprócz dróg, mostów i brodów, także informacje – powiedzielibyśmy 
dziś – turystyczne, tak zaznaczone zostały np. zamki, pałace i dwory, 
zajazdy, kościoły, klasztory, ich ruiny, kaplice, a nawet źródła wód 
mineralnych i miejsca występowania cudownych obrazów. Wszystko 
to razem tworzy wręcz nieocenioną skarbnicę źródłową dla współ-
czesnego historyka i filologa, gdyż oryginalna toponimia map atlasu 
znacznie różni się nie tylko, od współczesnej nam polskiej, co oczy-
wiste, ale także od dwudziestowiecznej onomastyki niemieckiej22. 

Utrudniającym pracę z atlasem mankamentem jest jednak niejed-
nolitość skali map poszczególnych księstw, co komplikuje porówny-
wanie zjawisk i treści z różnych kart. Przyczyną tego było dostosowanie 
podziałki do przyjętego z góry formatu ramki, dzięki temu też odwzo-
rowują one bardzo zróżnicowane części kraju. Mapy Wielanda i Schu-
bartha były wielokrotnie wykorzystywane przez osiemnastowiecznych 
kartografów, a ich mutacje ukazywały się jeszcze na początku XIX w. 

Królewska zgoda na opublikowanie map Wielanda-Schubartha 
zapewne nie pozostawała bez związku z decyzją Fryderyka Wielkiego 
o podjęciu nowego zdjęcia topograficznego Śląska. Uznając przeto 
efekt zdjęć austriackich za niewystarczający dla potrzeb armii pruskiej, 
w latach 1747–1753 oddział specjalistów pod kierownictwem majora 
inżyniera Fryderyka Chrystiana von Wrede dokonał najdokładniejszego 

22. J. Janczak, op. cit., s. 76-77.
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jak dotąd zdjęcia topograficznego Śląska (pruskiego), którego efektem 
była seria 195 wielkoskalowych map sekcyjnych zatytułowana 
Kriegskarte von Schlesien23. Ich treść w założeniu nie odbiegała od map 
Wielanda i Schubartha, ale była nieporównywalnie dokładniejsza, 
choćby z uwagi na podziałkę zredagowanych map (1:33 333). Ze względu 
na przeznaczenie map, szczegółowo na nich oznaczone zostały wszystkie 
elementy związane z komunikacją i transportem, tj. w pierwszym 
rzędzie drogi (pocztowe, zwykłe, polne i ścieżki), mosty kamienne 
i drewniane, brody kołowe i piesze, stacje pocztowe oraz związana z tym 
topografia środowiska (lasy, rzeki i wody stojące – dokładnie opisane). 
Przysłoniły one nawet orografię, której wizerunek był bodaj jedynym 
potknięciem w redakcji kartograficznej map Wredego. Wyjątkowo 
dokładnie potraktowano też wielkości miast i wsi oraz ich strukturę 
społeczną mieszkańców. Zamieszczono bowiem na każdej sekcji map 
wykaz występujących miejscowości wraz z informacją o ich właścicielu, 
ilości mieszczan bądź chłopów (zagrodników i chałupników), dzięki 
czemu mapy te stały się także cennym źródłem statystycznym. 

Mimo tych wszystkich zalet korzystanie z map Wredego przez 
historyków zawsze było bardzo trudne. Z powodu ich utajnienia nigdy 
nie zostały opublikowane i dziś istnieją wyłącznie w postaci oryginal-
nych rękopisów. Być może wpływ na to miało złe doświadczenie króla 
Fryderyka II z utraconą najnowszą mapą hrabstwa kłodzkiego (także 
autorstwa zespołu Wredego), która wpadła w ręce Austriaków po upadku 
twierdzy kłodzkiej. Innym skutkiem tego niefortunnego wydarzenia było 
wykonanie na rozkaz króla pruskiego map fałszywych, mających na celu 
wprowadzenie w błąd ewentualnego przeciwnika. Stanowią one też 
i dziś pewne zagrożenie dla rządnych sensacyjnych odkryć historyków, 
a nawet – choć w mniejszym stopniu – dla historyków kartografii. 

Po wojnach śląskich obie strony przystąpiły z nowym zapałem 
do kolejnych zdjęć terenowych na zajmowanych przez siebie częś-
ciach Śląska. Na zlecenie Marii Teresy, w ciągu niespełna roku (prace 
ukończono w kwietniu 1764 r.) dość pośpiesznego skartowania Śląska 
Opawskiego i Cieszyńskiego dokonał pułkownik Fabris. Jednak z uwagi 
na kontynuację przedsięwzięcia na terenie innych krajów monarchii 
i przeciągnięcia się go aż do roku 1787, zdjęcie to nazwano józefiń-
skim, gdyż ich ukończenie przypadło już na okres panowania cesarza 

23. Każda z pięciu części zawierających od 35 do 42 sekcji nosiła swój własny tytuł zaczy-
nający się od słów Krieges Carte…, po czym następowało wyliczenie odjętych odwzo-
rowaniem obszarów. Zabrakło tylko obszaru środkowego Śląska na południe od Odry. 
Por: J. Janczak, op. cit., s. 79-86; idem, Mapy Fryderyka Chrystiana von Wredego jako 
źródło do dziejów Śląska, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” XXXVII:1982, nr 3/4, 
s. 535-540; K. Lindner, Wredes Carte von Schlesien – die erste preußische Landesaufnahme 
Schlesiens, [w:] Kartographisches Colloquium Lüneburg’84, hrsg. von W. Scharfe und 
E. Jäger, Berlin 1985, s. 39-49.
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Józefa II. Na Śląsku pruskim zaś od 1764 r. przeprowadzał już według 
najnowszych zdobyczy techniki kartometrycznej zdjęcia topograficzne 
Ludwik Wilhelm Regler. Do 1770 r. wykonał on ponad sto sekcji w skali 
1:24 000 obejmujących lewobrzeżną część pruskiej prowincji śląskiej24. 
Skartowanie zaś prawobrzeżnego Śląska zlecono w 1780 r. kapita-
nowi von Bornstaedt z garnizonu w Srebrnej Górze, a po jego nagłej 
śmierci dwa lata później por. inż. Hammerowi, który dzieło ukończył 
w 1784 r.25. Nosiło ono tytuł Charte derer Gegenden Schlesiens auf 
der Pohlnischen Oder Seite… i składało się z 44 sekcji w tej samej skali 
co mapy Reglera. Jednym z najważniejszych elementów jego treści 
było osadnictwo, co sprawiło, że półtora wieku później stało się ono 
podstawowym źródłem kartograficznym dla powstającego pierwszego 
regionalnego naukowego atlasu historycznego Śląska. 

24. Schlesien links der Oder. Por. J. Janczak, op. cit., s. 86. 
25. H. Schlenger, Friderizianische…, s. 12-21.

Ryc. 2. Rekonstrukcja krajobrazu osadniczego Śląska w XVIII w. wg zespołu
T. Ładogórskiego i J. Janczaka z Atlasu Historycznego Polski, [w:] Atlas historyczny Polski. 

Mapy XVIII wieku. Śląsk w końcu XVIII w., red. J. Janczak, T. Ładogórski, t. 2, red. J. Janczak, 
opr. K. Binek [et al.], cz. 1: Mapy, cz. 2: Komentarz, Wrocław 1984.
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Włączenie po zakończeniu II wojny światowej w polskie granice Śląska, 
a zwłaszcza Dolnego Śląska było dla polskich elit intelektualnych swoi-
stym wyzwaniem. Powszechna w społeczeństwie polskim świadomość 
poniesionych w czasie wojny wielkich ofiar oraz w wyniku porozumień 
pokojowych strat terytorialnych sprawiała, że nowe nabytki w postaci 
tzw. Ziem Odzyskanych w znacznej mierze traktowano, jako oczy-
wistą rekompensatę, choć szansa na jej trwałe utrzymanie nie była 
dla wszystkich oczywista. Jak niedawno zauważył Timothy Snyder 
po wojnie Polacy otrzymali ojczyznę zrekonstruowaną i trudności w jej 
kreowaniu i integrowaniu dopiero miały się ujawnić1. Dodatkowym 
problemem był narzucony w ramach systemu sowieckiego ustrój, 
w duchu którego miało dokonywać się formowanie nowego państwa.

Ze znaczenia historiografii dla kształtowania świadomości zdają 
sobie sprawę, zarówno historycy, jak i politycy. Przybywający do Wroc-
ławia w latach 40. polscy historycy byli pionierami w podwójnym sensie 
tego słowa, ponieważ ich rolą było nie tylko budowanie instytucji 
naukowych, ale również naukowe, historyczne uzasadnienie ich obec-
ności nad Odrą. Kontekst polityczny i społeczny, w jakim przyszło im 
pracować był niezmiernie skomplikowany, stąd jego analiza zasługuje 
na osobne opracowanie i w tym miejscu należy go tylko zasygnalizować. 
Natomiast z punktu widzenia roli i obowiązku zawodowego historyka 
swoistym wyzwaniem było wypracowanie polskiego punktu widzenia 

1. Zob. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999, 
Sejny 2009, s. 247. Snyder pisząc o głębokich zmianach, do jakich doprowadziła wojna 
podkreśla, że: „[…] druga wojna światowa oraz jej następstwa zerwały część związków 
Polski ze wschodem i upowszechniły nowoczesny nacjonalizm. Kto wie czy wojna lat 
czterdziestych nie stworzyła wstępnych warunków dla pokoju w latach dziewięćdziesią-
tych? Być może czystki etniczne przygotowały grunt pod zgodę między narodami”.

Historycy z misją – wrocławscy badacze 
przeszłości wczesnonowożytnego Śląska 
w latach 1945–1981.
Przyczynek do kształtowania tożsamości 
przez pisarstwo historyczne. (W. Czapliński, 
J.A. Gierowski, J. Leszczyński)
Filip Wolański
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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na przeszłość ziem śląskich i łużyckich, w zgodzie z zasadami warsztatu 
naukowego, tak aby wyniki tego rodzaju pracy były traktowane, jako 
profesjonalna refleksja naukowa, a nie aktywność propagandowa. 
Nie był to problem błahy zważywszy nieprzeciętny potencjał histo-
riografii niemieckiej2. Przyjęcie tego rodzaju strategii w przypadku 
badań nad historią XIX, a zwłaszcza XX w. było w komunistycznej 
Polsce, szczególnie tuż po zakończeniu wojny, bardzo trudne. Jednak 
co należy podkreślić nie mniej skomplikowane okazało się również 
dla epok starszych, o czym przekonali się m.in. wrocławscy badacze 
historii wczesnonowożytnej.

Pionierem wśród polskich historyków tej epoki był we Wroc-
ławiu Władysław Czapliński, który już w 1946 r. został pracowni-
kiem Uniwersytetu Wrocławskiego przenosząc się tutaj z Krakowa. 
Czapliński natychmiast rozpoczął publikowanie tekstów będących 
efektem jego badań nad śladami obecności Polaków we Wrocławiu. 
Koncentrował się przy tym na dwóch płaszczyznach edukacyjnej 
i  wyznaniowej widzianych przez pryzmat struktury społecznej 
i narodowościowej3. Zwłaszcza ten drugi nurt okazał się później 
ważny w działalności naukowej uczniów Profesora4. Stosunkowo 
szybko został także podjęty przez Józefa Andrzeja Gierowskiego, 
który również z Krakowa przybył do Wrocławia w 1947 r. i rozpoczął 
pracę jako asystent. O ile zainteresowania tematyką śląską Czapliń-
skiego okazały się w dłuższej perspektywie poboczną tematyką jego 
badań, o tyle w badaniach prowadzonych przez Gierowskiego długo 
zajmowały niezwykle ważne miejsce i stały się integralną częścią jego 
spuścizny naukowej.

Znaczenie zainteresowań śląskoznawczych tego uczonego wiązało 
się z jego działalnością w Zakładzie Historii Śląska Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Stworzenie tego rodzaju 
placówki naukowej stało się ważnym katalizatorem badań historii 
Śląska umożliwiając prowadzenie systematycznych poszukiwań 
źródłowych i zarysowanie problematyki, która pozwalała na rozwój 

2. Jej dorobek i przewaga nie ulegała wątpliwość, choć okres nazistowski odcisnął swoje 
złowrogie piętno na wielu wartościowych badaniach z okresu przedwojennego.

3. W. Czapliński, Polacy w szkole jezuickiej we Wrocławiu w poł. XVII w., „Śląski Kwartalnik 
Historyczny. Sobótka”, 1 (1946), nr 2, s. 237-241; idem, Wpływ reformacji i kontrreformacji 
na stosunki narodowościowe na Śląsku, [w:] Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Histo-
ryków Polskich we Wrocławiu 19-22 IX 1948, t. 1, Referaty, Warszawa 1948, s. 82-89; idem, 
Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodowościowe na Śląsku (XVI–XVIII w.), 
„Przegląd Historyczny”, 1949 (wyd. 1950), R 40, s. 144-155.

4. Problematykę dotyczącą historii Kościoła i życia społecznego jego wiernych (nie zawsze 
dotyczącą Śląska, ale reprezentując środowisko naukowe Wrocławia) podejmowali również 
uczniowie prof. Czaplińskiego oraz wrocławscy historycy silnie związani z tradycją jego 
badań m.in. Profesorowie Jerzy Pietrzak, Stefania Ochmann-Staniszewska, Krystyn 
Matwijowski, Bogdan Rok. 
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oryginalnych i pogłębionych polskich ujęć, które z czasem zostały 
docenione także przez historyków niemieckich.

Zainteresowania Gierowskiego stały się w tym kontekście o tyle 
ważne, że dały początek kilku istotnym nurtom badawczym ciągle 
żywym i rozwijających w środowisku naukowym badaczy wrocław-
skich, a także opolskich czy krakowskich. 

Przede wszystkim należy tu wymienić tematykę społeczną zwią-
zaną z dziejami mieszczaństwa śląskiego5. Gierowski słusznie zauważył, 
że ten aspekt realiów społecznych pozwala na naświetlenie zależności 
wyznaniowych i etnicznych, które ujawniały wiele interesujących zależ-
ności na Śląsku pomijanych przez historiografię niemiecką. W tym 
wypadku polska perspektywa badawcza pozwoliła na pogłębienie 
analizy naukowej realiów społecznych panujących w epoce wczes-
nonowożytnej na Śląsku. Gierowski zauważył istnienie nieprostych 
związków między rozwojem reformacji, a jej rolą w podtrzymaniu 
polskiej tożsamości za sprawą aktywności duszpasterskiej części 
duchowieństwa ewangelickiego6. Było to o tyle nowe, że wcześniej 
dominowało przekonanie o pozytywnym wpływie na podtrzymanie 
polskości na Śląsku tylko Kościoła rzymsko-katolickiego. Przy tej okazji 
wskazywał na rolę pietyzmu, jako późnego nurtu reformacji sprzyjają-
cego podtrzymaniu tożsamości etnicznej przez mniejszości lub niższe 
warstwy społeczne7. Warto dodać, że ustalenia Gierowskiego doty-
czyły przede wszystkim Śląska Cieszyńskiego i części Górnego Śląska 
w mniejszym stopniu Śląska Dolnego, co nie umniejsza ich znaczenia 
dla budowania nowej perspektywy badawczej i katalogu pytań dotyczą-
cych tego rodzaju problematyki. Wobec istniejącej wówczas presji, aby 
znajdować możliwie wszędzie ślady polskości swoista wstrzemięźliwość 
badawcza i dyscyplina intelektualna reprezentowana przez Gierow-
skiego stanowiły ważny element uwiarygodniający uzyskiwane przez 
polskiego historyka wyniki. W opisanym kontekście należy wspomnieć 
o udziale Gierowskiego w przygotowaniu syntetycznej kilkutomowej 
„Historii Śląska”, która opublikowana została pod redakcją Karola 
Maleczyńskiego na przestrzeni lat sześćdziesiątych we Wrocławiu8. 
W jego dorobku badawczym była to publikacja istotna i co ważne 
pozwalała na upowszechnienie rzetelnych badań jakie prowadził.

5. J.A. Gierowski, Z dziejów handlu Wrocławia z Polską w dobie saskiej, [w:] „Śląski Kwartalnik 
Historyczny. Sobótka”, 4 (1949), s. 192 nn. 

6. Idem, Mieszczaństwo polskie na Śląsku i jego walka o język i kulturę polską w XVI i XVII w., 
[w:] Szkice z dziejów Śląska, red. E. Maleczyńska, t. 1, Warszawa 1953.

7. Idem, Pietyzm na ziemiach polskich (do połowy XVIII w.), „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka”, 27 (1972), nr 2, s. 237-261.

8. Zob. Historia Śląska, (Od końca XVI w. do 1763 r.), t. 1, cz. 3, red. K. Maleczyński, Wrocław 1963.
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Bardzo ważnym wymiarem aktywności badawczej Józefa Andrzeja 
Gierowskiego były opracowane przez niego syntezy historii Wroc-
ławia. Przede wszystkim należy wymienić „Dzieje Wrocławia w latach 
1618–1741”, które stanowiły część zbiorowej pracy zatytułowanej 
„Dzieje Wrocławia do r. 1807” wydanej w 1958 r.9 Ta synteza stała 
się rodzajem wzoru dla licznych późniejszych opracowań, które 
poświęcono przeszłości śląskiej stolicy10. Co istotne autorom udało 
się ukazać przez pryzmat Wrocławia wiele szerszych procesów 
historycznych zachodzących na Śląsku m.in. zjawiska zachodzące 
w okresie po zakończeniu wojny trzydziestoletniej czy też w okresie 
po podporządkowaniu prowincji przez Prusy i działania Fryderyka II 
zmierzające do zintegrowania zagarniętych obszarów z resztą dzie-
dzictwa Hohenzollernów, w czym polityka prowadzona wobec Wroc-
ławia miała pomagać. Należy również dodać, że ta ważna monografia 
zawiera wiele cennych ustaleń pozwalających na pogłębione ukazanie 
pogranicznej specyfiki Śląska. 

Analizując dorobek Gierowskiego warto zwrócić uwagę na napisane 
już po odejściu Profesora do Krakowa publikacje ukazujące związki 
Śląska z Rzecząpospolitą m.in. relacje łączące elity obu krajów, ale 
także jego opracowania dotyczące problematyki z zakresu historii 
Kościoła i życia społecznego Kościoła. Warto dodać, że do końca swojej 
aktywności naukowej Gierowski powracał do problematyki z zakresu 
historii Śląska11.

W 1954 r. do Zakładu Historii Śląska IH PAN we Wrocławiu przyjęty 
został na stanowisko asystenta Józef Leszczyński późniejszy wybitny 
badacz historii Śląska. Pierwszym spektakularnym wynikiem badań 
Leszczyńskiego był jego doktorat na temat: „Ruchy chłopskie na Pogórzu 
Sudeckim w drugiej połowie XVII w.” opublikowany w 1961 r.12 Choć 
jego dysertacja wpisywała się w charakterystyczne w tamtym okresie 
ujęcia inspirowane perspektywą marksistowską, była to jednak praca 

9. Zob. W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, Dzieje Wrocławia do 1807 r., Warszawa 1958. 
10. Wydawnictw poświęconych historii Wrocławia powstało bardzo wiele z zamówioną przez 

władze miasta monografią pióra Normana Davies’a na czele, jednak związki z opracowa-
niem, które przygotowywał m.in. Gierowski ma przede wszystkim trzytomowa historia 
stolicy Śląska opracowana przez naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego. Zob. C. Buśko, 
Historia Wrocławia, t. 1, Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001; 
T. Kulak, Historia Wrocławia, t. 2, Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, 
Wrocław 2001; W. Suleja, Historia Wrocławia, t. 3, W Polsce Ludowej, PRL i III Rzeczypos-
politej, Wrocław 2001.

11. Za przykład mogą posłużyć publikacje przygotowywane pod redakcją Krystyna Matwi-
jowskiego. Zob. Problemy narodowościowe i konfesyjne na Śląsku w okresie reformacji, 
[w:] Miejsce i  rola Kościoła wrocławskiego w  dziejach Śląska, red. K.  Matwijowski, 
Wrocław 2001, s. 52-60. 

12. Zob. J. Leszczyński, Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej połowie XVII w., 
Wrocław 1961.
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bardzo solidnie opracowana źródłowo, zawierająca pogłębioną analizę 
sytuacji niższych warstw społecznych w epoce wczesnonowożytnej 
na Śląsku. W późniejszym okresie Leszczyński skoncentrował się 
na opracowaniu problematyki związanej z historią Łużyc (częściowo 
także w granicach współczesnej Polski). Efektem tych zainteresowań 
badawczych było ukazanie się już w 1963 r. znakomitej syntezy „Stany 
Górnych Łużyc w latach 1635–1697”13. Leszczyńskiemu udało się 
uchwycić mechanizmy budowania konsensusu w instytucjach stano-
wych Łużyc. Przedstawił też bardzo ważny proces utraty znaczenia 
przez instytucje stanowe, funkcjonujące w wymiarze lokalnym na rzecz 
władzy elektora. Co istotne udało mu się pokazać zależności społeczne 
związane z kreowaniem nowych elit politycznych za sprawą, których 
opisane zjawiska stały się faktem. Synteza Leszczyńskiego stała się 
swego rodzaju wzorem opracowywania tego rodzaju ujęć z zakresu 
historii państwa i prawa. Była chwalona m.in. przez wybitnego znawcę 
problematyki prof. Kazimierza Orzechowskiego14. Warto również 
wspomnieć o trzeciej nie mniej istotnej monografii Leszczyńskiego pt.: 
„Władysław IV a Śląsk w latach 1644–1648” wydanej w 1969 r.15, która 
wpisywała się w prowadzone przez Gierowskiego badania nad relacjami 
łączącymi Rzeczypospolitą ze Śląskiem i jego społeczeństwem.

Konieczne jest podkreślenie, że na dorobek dotyczący historii 
Śląska pióra Józefa Leszczyńskiego składały się ponadto liczne publi-
kacje dotyczące kwestii wyznaniowych m.in. sytuacji Kościoła kato-
lickiego na Łużycach w okresie saskim oraz odnoszące się do prob-
lematyki gospodarczej. Ten ostatni element jego dorobku wiązał się 
z poszukiwaniem informacji na temat położenia materialnego, ale 
i sytuacji prawno-politycznej niższych warstw społecznych. Przed-
miotem jego badań była sytuacja bardzo ubogiej ludności pogórza sude-
ckiego oraz wybuchające na tle jej trudnego położenia i powracające 
regularnie bunty16. Mimo, że była to tematyka bardzo mile widziana 
przez ówczesne władze należy podkreślić rzetelność przeprowadzonych 
przez wrocławskiego historyka badań, które wpisywały się w ujęcia 
poświęcone sytuacji społeczno-ekonomicznej na wsi europejskiej 
w epoce wczesnonowożytnej.

Znaczenie społeczne badań prowadzonych przez historyków 
polskich specjalizujących się w historii nowożytnej Śląska wydaje się 

13. Idem, Stany Górnych Łużyc w latach 1635–1697, Wrocław 1963.
14. K. Orzechowski, Syntetyczność spojrzenia w naukowym dorobku prof. J. Leszczyńskiego, [w:] 

Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel, red. K. Matwijowski, Wrocław 1993, s. 75-80. 
15. Idem, Władysław IV a Śląsk w latach 1644–1648, Wrocław 1969.
16. Idem, Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w drugiej połowie XVII w., Wrocław 1961; idem, 

Ludzie luźni i czeladź najemna na Śląsku w pierwszej połowie XVII w., Wrocław 1961.
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być istotne dla kształtowania wielu aspektów tożsamości regionalnej 
współczesnego Dolnego Śląska. Solidne ukazanie procesów historycz-
nych zachodzących na Śląsku pozwoliło zbudować autorytet środowiska 
badaczy wrocławskich, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, zwłaszcza 
w Niemczech. Ważnym aspektem tej sytuacji stało się postępujące 
pogłębianie i modernizacja wyników prac badawczych kolejnych gene-
racji historyków zajmujących się przeszłością tego regionu Polski. Udało 
się mimo różnego rodzaju ograniczeń wynikających choćby z sytuacji 
politycznej wypracować polską perspektywę badawczą w sposobie 
widzenia przeszłości Śląska. Co ważne jest to spojrzenie wyważone 
umożliwiające podejmowanie dialogu z historykami niemieckimi. 

W przedstawionym kontekście dorobek badawczy Władysława 
Czaplińskiego, Józefa Andrzeja Gierowskiego i Józefa Leszczyńskiego 
wydaje się szczególnie ważny, jako swoisty fundament polskiej myśli 
historycznej dotyczącej historii Śląska i Łużyc postrzeganych, jako 
regiony, których przeszłość można było badać w sposób odpowie-
dzialny, warsztatowo wzorcowy i co ważne pomyślany tak aby przy-
czyniał się do pogłębiania refleksji historycznej potrzebnej polskiemu 
odbiorcy na Śląsku. 
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Próbując dokonać klasyfikacji osadników, którzy znaleźli się na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych w pierwszych latach powojennych najłatwiej 
zastosować kryterium „woli”. Wyróżnimy wówczas tych, którzy chcieli 
przyjechać na nowo przyłączone do Polski tereny oraz tych, których 
zmuszono do podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania. Podział 
jest jednak bardzo uproszczony. W przypadku obydwu grup istniał 
szereg różnorodnych dodatkowych „determinantów”, które uwarunko-
wały przesiedlenie. O motywach, którymi kierowali się przybywający 
na Ziemie Zachodnie i Północne i czynnikach, które miały wpływ 
na „oswojenie” nowego miejsca lub spowodowały brak akceptacji 
dla niego, można znaleźć na pewno wiele informacji w tzw. ogólnej 
literaturze przedmiotu1, niemniej szczególnej wiedzy na ten temat 
dostarczają nam wspomnienia. Literatura dokumentu osobistego 
ma zazwyczaj charakter emocjonalny, często oddaje przeżycia towa-
rzyszące ludziom przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji, 
rozwiązywaniu dylematów, a ta cecha w przypadku realizacji zało-
żonego artykułu wydaje się być przydatna. Przy prezentacji problemu 
posłużono się wspomnieniami, pamiętnikami i wywiadami pocho-
dzącymi przede wszystkim z obszaru ziemi polkowickiej, lubińskiej 
i głogowskiej. Część materiału to przekazy, które nie ukazały się jeszcze 
drukiem i stanowią materiał stosunkowo „świeży” choć pozyskany 

1. M.in.: Bezdomna Europa, Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach, 
red. B. Kromolicka i H. Walczak, Szczecin 2015; Historia Magistra Vitae – Dolnośląskie 
Dziedzictwo Religii i Kultury. Wykłady z lat 2013/2014 i 2014/2015, red. ks. M. Piela, 
Wrocław 2015; Ziemie Zachodnie  – historia i  perspektywy, red.  G.  Strauchold 
i W. Kucharski, Wrocław 2012; C. Osękowski, Ziemie Odzyskane w latach 1945–2005. 
Społeczeństwo, władza, gospodarka, Zielona Góra 2006; M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, 
[w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, Ziemie 
Odzyskane 1945–2005. Ziemie Zachodnie i Północne. 60 lat w granicach państwa polskiego, 
red. A. Sakson, Poznań 2006; E. Kaszuba, Dolnośląski tygiel. Ludność regionu w pierwszych 
latach po II wojnie światowej, [w:] Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków. Studia 
historyczne ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę 
urodzin, red. T. Kulak, Toruń 2008.

Ziemie Odzyskane – moja miłość 
(bez)warunkowa
Barbara Techmańska
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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od Rozmówców wiekowych… Nie zabraknie jednak odwołań do wspo-
mnień drukowanych, także tych wcześniejszych (zebranych w latach 
50., 60., czy 70. XX w.). Na obiektywizm przekazu tych ostatnich 
wpływ może mieć „socjalistyczna rzeczywistość”, w której powstały, 
niemniej, po krytycznym oglądzie, i one wniosą cenne informacje. 

Czynnikiem motywującym do przyjazdu na tzw. Ziemie Odzy-
skane były najczęściej względy ekonomiczne. Mieszkańcy z Polski 
centralnej, południowej opuszczali obszary biedy i przeludnienia2 
i udawali się na tereny nad Odrą i Nysą Łużycką w poszukiwaniu 
lepszej egzystencji. W przeniesieniu na nowe tereny pokładali nadzieję 
na poprawę swojej sytuacji życiowej. Ludzie ulegali szerzonej propa-
gandzie. Hasła: „Ziemie zrabowane przez krzyżaków i Bismarcków 
i przez Hitlera wracają do Macierzy (…) Te wyludnione obszary 
czekają na  nas  – prawowitych gospodarzy (…) Chcecie chleba, 
na zachodzie jest chleb, Chcecie ziemi na zachodzie jest ziemia”; 
„Chłopi! Nie musicie już emigrować za morze, nowa Polska ma dla 
was dosyć ziemi.”3, okazywały się bardzo chwytliwe. Wielu uwierzyło 
propagandowym sloganom, że Ziemie Odzyskane to kraj miodem 
i mlekiem płynący. Ci, którzy zetknęli się wcześniej z terenami „ponie-
mieckimi”, jak robotnicy przymusowi, którzy znaczną część wojny 
spędzili na pracy u niemieckich bauerów, uznali, że warto pozostać 
na „Zachodzie”, ponieważ istnieje szansa zajęcia domu, gospodarstwa 
i tym samym zapewnienia sobie lepszych warunków życia w porów-
naniu do tych pozostawionych w starym miejscu zamieszkania. 
Wśród owładniętych „ekonomiczną motywacją” sporą grupę stano-
wili Wielkopolanie. Z przyjazdem na Ziemie Odzyskane wiązali 
wielkie nadzieje, stąd od razu przystępowali do pomnażania majątku 
i rozwoju kariery4. W szybkiej akceptacji „nowego” pomagało im podo-
bieństwo kulturowe i mentalne do dotychczasowych mieszkańców. 
Ponadto ze względu na bliskość geograficzną mogli stosunkowo 
szybko znaleźć się na „terenach odzyskanych” i zająć najbardziej atrak-
cyjne gospodarstwa, co zapewne zachęcało do pozostania na stałe. 
Także osadnicy z Polski centralnej: warszawskiego, kieleckiego, łódz-
kiego, częściowo krakowskiego i lubelskiego, szybko się adaptowali. 

2. Przeludnienie, bieda, ale też zniszczenia gospodarstw czy miejsc przedwojennej pracy. 
O nadziejach związanych z przesiedleniem zob. Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych, sygn. 1658, k. 58, list Powiatowego Biura Rolniczego w Krośnie 
do Ministerstwa Rolnictwa z dnia 20 II 1945 r., który mówi o blisko 20 tys. chętnych 
do wyjazdu na Ziemie Odzyskane w celu poprawy swojego losu. 

3. T. Szarota, Osadnictwo miejskie na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 1969, s. 80. 
4. Większość rozmówców doceniała aktywność Poznaniaków czy ich umiejętności „gospo-

darcze”, nie brakowało jednak opinii, że byli pazerni, z wyższością traktowali pozostałych 
osadników, ponadto niestety wielu z nich „trudniło się” szabrem.
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Dla nich nowe miejsce było prawie zawsze szansą na poprawę statusu 
materialnego: otrzymane gospodarstwa były lepsze od tych, które 
pozostawiali w rodzinnych stronach. „Postanowiłem zmienić życie 
na lepsze. Okazja nadarzała się. Ogłaszano w prasie i radio, że Ziemie 
Zachodnie czekają na chętnych do pracy”5. „Widziałem, że tutaj 
gospodarzy się lepiej, łatwiej niż w górach. Może ziemia nie była 
najlepsza ale było wiele możliwości, aby pomóc sobie przy uprawie. 
Na ziemiach niemieckich mogłem zająć dom, gospodarstwo, na jakie 
nie miałem szansy w rodzinnej miejscowości”6. 

Choć też należy pamiętać, że niektórzy dokonywali tzw. racjonal-
nego wyboru. Żal za pozostawionymi domami rodzinnymi i bliskimi 
„gdzieś w Polsce” trwał długo, niemniej świadomość, że „tu mi będzie 
łatwiej żyć” motywowała do przyjazdu na Ziemie Odzyskane i zaadap-
towania się na nich. „W nastrojach społecznych nad poczuciem obcości, 
tymczasowości, różnymi destrukcyjnymi postawami dominowała 
chęć uzyskania stabilizacji życiowej, zachęcająca całe społeczeństwo 
Dolnego Śląska do przezwyciężenia problemów, które niosła egzy-
stencja w tych niepewnych czasach”7. 

Stabilizacja materialna miała też wpływ na decyzję o pozostaniu 
w Polsce Greków i Macedończyków. Przedstawiciele obu nacji znaleźli 
się m.in. na terenie Dolnego Śląska po klęsce powstania komuni-
stycznego w Grecji8. Kiedy zaistniała możliwość powrotu, duża część 
Greków opuściła Polskę, ale dla wielu motywacją do pozostania był fakt, 
że „tu” czuli się dobrze, że mieli zapewniony byt. „Tu się miało miesz-
kanie. Miało się pracę. Więc tu się jest jednak pewniejszym. Tego bytu. 
No więc tu czuliśmy się już zakorzenieni”. W Polsce czuli, że „mają 
coś swojego”. W przypadku Macedończyków do pozostania w Polsce 
i akceptacji Pomorza Zachodniego czy Dolnego Śląska zachęcał fakt, 
że mogli pielęgnować swój język, kulturę. W Grecji takiej możliwości 
nie było, tam ich „hellenizowano”9. 

5. Relacja Piotra Rudnickiego, Relacje i wspomnienia osadników rejonu Gminy Polkowice 
(ze szczególnym uwzględnieniem okresu pionierskiego), wybór i opracowanie M.R. Górniak, 
Lubin-Polkowice 2010, mps w posiadaniu autorki, s. 81.

6. Relacja Jana Szeląga, 12 XII 2014 r. (sporządziła B. Techmańska).
7. M. Ruchniewicz, op. cit., s. 653. 
8. W sumie do 1950 r. Polska przyjęła 3015 dzieci i 9282 dorosłych z Grecji. Przyczyną przy-

bycia tych emigrantów politycznych była trwająca od 1946 r. do 1949 r. wojna domowa 
między popierającymi rząd i króla siłami a komunistycznymi bojówkami stacjonują-
cymi głównie w górach i na północy kraju, zrzeszonymi w oddziałach Demokratycznej 
Armii Grecji. Por.: A. Kurpiel, Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku – 
zarys problematyki, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. G. Strauchold 
i W. Kucharski, Wrocław 2012, s. 157.

9. A. Kurpiel, Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku, 
Poznań 2015, s. 205.
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Czynnikiem, który miał wpływ na decyzję o osiedleniu się w tym, a nie 
innym konkretnym miejscu były na pewno uczucia: „Tam mój dom gdzie 
serce moje”. I zarówno dotyczyło do dotychczasowych mieszkańców, a właś-
ciwie mieszkanek Ziem Zachodnich i Północnych jak i osadników z Polski 
i reemigrantów. Niemki przeważnie zostawały w swoich rodzinnych miej-
scowościach wychodząc za mąż za Polaków, którzy przybyli na „Zachód”. 
Mimo że często niechęć polskich osadników czy rodziny przyszłego męża 
była duża10, decyzja o pozostaniu zapadała. Miłość stawała się czynnikiem, 
który rekompensował rozstanie z rodzicami, rodzeństwem. Zwłaszcza, 
że ówczesna sytuacja polityczna nie gwarantowała możliwości kontaktów 
z najbliższymi, którzy znaleźli się poza granicami kraju. Opowieści o dyle-
matach nękających młode Niemki często pojawiają się w pamiętnikach 
i wspomnieniach11. O tym, że „głos serca” wpłynął na decyzję o wyborze 
miejsca zamieszkania i zaakceptowania go wspominają żołnierze Wojska 
Polskiego (zwłaszcza II Armii), którzy nie mogli wrócić na dawne Kresy 
Wschodnie. „Nie wiedziałem co z sobą zrobić. Zostać w wojsku, odejść… 
Wracać nie było gdzie… Mój dom już nie był w Polsce. Ale kiedy pewnej 
niedzieli poszedłem do oddalonego o kilka kilometrów kościoła na mszę 
i zobaczyłem bułanka sąsiadów zaprzęgniętego do wozu to wiedziałem, 
że to jest znak.”12. Jak się okazało w wyniku dalszej rozmowy, nie tyle 
widok konia ucieszył opowiadającego, co fakt, że zwierzę należało do ojca 
dziewczyny, którą wspominający darzył szczególnym uczuciem. Miłość, 
zakończona małżeństwem spowodowała, że nigdy nie żałował, że wybrał 
małą wieś leżącą pod Polkowicami na swoje nowe miejsce zamieszkania. 
Przeważnie decyzję o wyjeździe na Zachód podejmował mężczyzna, a żona, 
nie zawsze chętnie, a zwykle z ogromnym żalem, pozostawiała rodzinne 
strony i towarzyszyła małżonkowi w tej podróży w „nieznane”. 

Miłości, nawet tej warunkowej, do nowego miejsca brakowało 
m.in. u osadników z Kresów Wschodnich. „To nie nasze prawdziwe 
życie (…) Domy wybudował tu Niemiec, drzewa posadził Niemiec, 
nie mój dziadek ani mój ojciec”13. I nie zawsze problemem było to, 

10. Warto zauważyć, że i prasa dolnośląska, np. „Pionier” bardzo niechętnie odnosiła się 
do małżeństw polsko-niemieckich, zob. M. Ordyłowski, Życie codzienne we Wrocławiu 
1945–1948, Wrocław 1991, s. 95.
Także w sprawozdaniach Ministerstwa Ziem Odzyskanych odnajdujemy informacje, 
że „zajmowało w zasadzie negatywne stanowisko w tej sprawie, chcąc uniknąć przenikania 
do społeczeństwa polskiego elementów obcych”, Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych [dalej AAN, MZO], sygn. 295/VII-159, Sprawozdanie z działalności 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych za okres od 25 XI 1945 r. do 21 I 1949 r., cz. I, k. 25. 

11. Relacja Renaty Kotapki, z d. Wittig, Ocaleni z zatraty. Relacje mieszkańców ziemi lubińskiej, 
t. 2, red. S. Bereś, Wrocław 2014, s. 24-27.

12. Relacja Józefa Hoszmana, 20 III 2016 r. (sporządziła B. Techmańska).
13. Słowa przesiedleńca ze Wschodu, zob. J. Pawłowska, Wieś Bagno w województwie wroc-

ławskim, Wrocław 1995, s. 154.
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że nowe miejsce było gorsze od rodzinnych stron. „Gorsze stawało 
się w ramach kontekstu, w którym było zakotwiczone”14, ponieważ 
„nie było cerkwi, grobów przodków”. Tworzył się mit tego co było 
i chęć powrotu na swoje. Z góry zakładano, że „ci ludzie tu są inni, 
niż nasi sąsiedzi tam”15. Dominowało poczucie tymczasowości. „To 
dziwne uczucie wejść do czyjegoś domu, gdzie czuć jeszcze zapach 
jego mieszkańców. Niemcy wieszali wysoko w konarach drzew swoje 
rowery. W krzakach ukrywali motory, swój dobytek. Myśleli tak jak 
my, że to takie chwilowe zawieszenie. Że niedługo wrócimy, skąd 
przyszliśmy, a oni zostaną na swoim. Wszystko było czyjeś, dziwne, 
nie-nasze. (…) Nasze gospodarstwo było większe, lepsze od tego, 
które zostawiliśmy w Tarnopolskiem. Ale mimo tego wszyscy chcie-
liśmy wrócić. Moja mama też. Bo nie wiedzieliśmy, czy nie przyjdą 
Niemcy. Czy nas nie wyrzucą, nie pomordują”16. Wielu z przesied-
leńców, zwłaszcza ze starszego pokolenia, nigdy nie zaakceptowało 
nowego miejsca zamieszkania. Musieli poddać się przymusowi sytu-
acyjnemu, ale nigdy nie uznali faktu, że utracili swój rodzinny dom, 
„swoją duchową ojczyznę”. Niektórzy wręcz manifestowali odmien-
ność kulturowo-etniczną, tłumili tendencje przystosowawcze, 
okazywali niechęć władzy, która im zgotowała taki los17. Niechęć 
do nowego miejsca pogłębiał brak poczucia bezpieczeństwa. Chodzi 
tutaj zarówno o grasujących szabrowników, polskich, jak i żołnierzy 
radzieckich, którzy bezkarnie popełniali przestępstwa, a polskie 
organy porządku nie potrafiły im się skutecznie przeciwstawić18. 
Oczywiście zdarzają się relacje kresowiaków, w których z radością 
opisują przyjazd na Ziemie Zachodnie. Niemniej, ponieważ pochodzą 
z 1957 r., można mieć wątpliwości na ile oddają faktyczną atmosferę, 
a na  ile są efektem „pisania zgodnie z obowiązującą ideologią”19. 
Zwłaszcza, że patos przekazu jest niewątpliwy, a tłumaczenie chęci 
wyjazdu patriotycznym obowiązkiem wydaje się być wątpliwe: 

14. J. Syrnyk, Poszukiwanie tożsamości jako metaforyczny rodzaj powojennych migracji (na przy-
kładzie przesiedleńców z akcji „Wisła”), [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie 
światowej we współczesnych badaniach humanistów, red. B. Kromolicka i H. Walczak, 
Szczecin 2015, s. 105.

15. Ibidem, s. 105.
16. P. Potomski, Szli na zachód osadnicy, http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/

szli-na-zachod-osadnicy (dostęp: 11 V 2015 r.).
17. Obok autochtonów, kresowiacy mieli być drugą grupą, która w referendum udzieliła 

negatywnej odpowiedzi na pytanie o akceptację granicy zachodniej, zob. C. Osękowski, 
Referendum z 30 czerwca 1946 roku na ziemiach przekazanych Polsce po II wojnie świa-
towej, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 3, s. 97.

18. P. Potomski, Szli na zachód osadnicy, http://www.dziennik.com/publicystyka/artykul/
szli-na-zachod-osadnicy (dostęp: 11 V 2015 r.).

19. Choć należy pamiętać, że jest to okres gomułkowskiej odwilży, kiedy jednak pojawiały się 
relacje i opinie „mniej subiektywne”.
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„Ciągnęła nas do Polski wielka miłość ojczyzny – miłość, która 
kazała opuścić swą ziemię i zabudowania gospodarskie z  takim 
trudem zdobyte, która przekreślała przyjaźń rówieśników białoru-
skich i która kierowała nas w nieznane. Coraz to nowe grupy Polaków 
ciągnęły jak ptaki na wiosnę – w swój kraj”20. Bardziej prawdopo-
dobny jest fakt, że motywacja do wyjazdu pojawiła się w związku 
z traumą wojenną, obawami przed banderowcami: „Bombardowania 
w pamiętnym wrześniu 1939 roku zlewały się ze wspomnieniami 
o napadach banderowców, pożarach gospodarstw i krzykach mordo-
wanych przez nich dzieci i kobiet. Teraz można było wyjechać. 
Każdy był już zmęczony tym wszystkim. Chciał uciec i zapomnieć. 
Zapisywali się więc gremialnie na wyjazd”21. Byli też tacy, których 
„kusiły” zapewnienia, że w nowym miejscu otrzymają zadośćuczy-
nienie za pozostawiony majątek, zwolnienie z podatków na pewien 
okres i dodatkowo preferencyjny kredyt na zagospodarowanie…22. 

Motywacja do wyjazdu w nieznane spadała wraz z wiekiem. 
Znacznie łatwiej decyzję o wyjeździe w pewnym sensie w nieznane 
podejmowały osoby młode. One też „stawały się motorem zmian” 
i budowały nowe tolerancyjne społeczeństwo: „Lecz obecnie (…) 
znika dawne uprzedzenie, wrogość, a  zaczyna się współżycie, 
bo młodzi wbrew antagonizmowi starych biorą sobie żony – mężów 
ze strony zwalczanej i  tak ponad głowami starej generacji pełnej 
uprzedzeń i wrogości zaczyna się nowe życie, przekraczające starą 
dzielnicowość”23. „My młodzi w nowym miejscu staraliśmy się szybko 
przystosować. Spotykaliśmy się na kartach, potańcówkach. U nas 
wspomnienie Kresów zacierało się szybko. Żyliśmy tu  i  teraz”24. 
Też  należy pamiętać, że  wojna nie tylko wzmogła ruchliwość 
osadniczą, ale również miała wpływ na przetasowanie struktury 
społeczeństwa, uwalniając od kompleksów pochodzenia i poczucia 
wyobcowania. Przekraczanie granic przynależności zawodowej czy 
społecznej stało się normą. I to właśnie młodzi ludzie stali się odważ-
niejsi w podejmowaniu ryzykownych decyzji, zaczynania wszystkiego 
od nowa i w nowych warunkach. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych 
można było nie tylko zająć gospodarstwo, ale też zrobić szybko karierę 
w administracji, milicji czy stosunkowo łatwo znaleźć pracę w każdym 

20. Archiwum Instytutu Zachodniego w Poznaniu, sygn. IZP62/1957, Pamiętnik Henryka 
Zudry. 

21. Relacja Izabeli Grdeń za: B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe 
oswajanie Nadodrza 1945–1948, Kraków 2015, s. 171.

22. Ibidem.
23. Relacja Józefa Gałczyniaka, [w:] Mój dom nad Odrą. Ze wspomnień Głogowian, t. IV, oprac. 

W. Sauter, Zielona Góra 1973, s. 38.
24. Relacja Janiny Adamskiej, 12 III 2014 r. (sporządziła Barbara Techmańska).
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zawodzie (i nie było do tego potrzebne wykształcenie…25). Ponadto 
młodzi z ziem centralnych (tzw. Starej Polski) traktowali wyjazd 
na Zachód jako przygodę. Wychodzili z założenia, że jeśli nie wyjdzie 
to trudno, problem powrotu pozostawał otwarty. 

Impulsem do wyjazdu na Ziemie Odzyskane były też wojenne 
zniszczenia dotychczasowych siedzib, bezdomność, bezrobocie, 
utrata najbliższych. To dawało motywację do rozpoczęcia „życia 
od nowa” w innym miejscu, a pozostawienie tego, które wiązało się 
ze śmiercią najbliższych, utratą wszystkiego co cenne. „Zastaliśmy 
same pustki i zgliszcza, nie miałem co robić, więc postanowiłem wrócić 
do Obiszowa [miejsce gdzie spędził wojnę jako robotnik przymusowy] 
na osiedlenie się”26.

Ziemie Zachodnie i Północne dawały też szansę anonimowości: dla 
działaczy konspiracji antykomunistycznej, uciekających przed repre-
sjami, dla kolaborantów i volksdeutschów. Ziemie Odzyskane pozwa-
lały ukryć przeszłość, zmienić tożsamość i tym samym normalnie żyć 
„na fałszywych papierach”.

Specyficzną grupę osadników tworzyli nauczyciele. U nich ogromną 
rolę motywacyjną odgrywał czynnik ideowy. Wielu przyjeżdżało 
z poczucia spełnienia misji, z pobudek patriotycznych, choć zdarzali się 
też tacy, których zmuszała konieczność wypełnienia obowiązku służbo-
wego27. Dla wielu zachętą były artykuły zamieszczane w prasie. W „Głosie 
Nauczycielskim” ukazywały się ogłoszenia nawołujące do obejmowania 
posad na „nowych ziemiach”. „Po zakończeniu wojny na wezwanie prasy 
postanowiliśmy (…) przenieść się tam gdzie nas potrzebują na Ziemie 
Odzyskane”28. Zapału do pracy nie osłabiały przekonywania rodziców: 
„Poszukaj solidniejszego zajęcia, abyś zarobiła na chleb i całe buty”29 czy 
władz szkolnych, którym nauczyciel podlegał, o czym świadczył przykład 
pedagoga z Częstochowy, który podjął decyzję o wyjeździe na Dolny 
Śląsk: „Że też koledze chce się, gdzieś tam tułać na starość i to jeszcze 

25. O tym, że wykształcenie nie było najistotniejsze w wypadku uzyskania zatrudnienia 
świadczy choćby fakt, że we Wrocławskim Urzędzie Wojewódzkim pod koniec 1948 r. 
zatrudnionych było 46 osób z wykształceniem wyższym, 27 – z niepełnym wyższym, 
181 – ze średnim średnie, 98 – z niepełnym średnim, 124 – z niższym (czyli najprawdo-
podobniej z podstawowym lub nawet niepełnym podstawowym), AAN, MZO, sygn. 295/
VII-159, Tablica nr 2, k. 23a, Urzędnicy według wykształcenia, stan na 1 XII 1948 r. 

26. Wspomnienia Jana Czecha, sołtysa Obiszowa – wsi w okolicach Polkowic, Relacje i wspo-
mnienia osadników rejonu gminy Polkowice, s. 26.

27. Wielu nie wytrzymało pracy w nowym środowisku, często różniącym się od dotąd im 
znanego. Ogarniało ich zniechęcenie, udzielał im się nastrój tymczasowości, B. Potyrała, 
W. Szlufik, Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 
1945–1970, Wrocław 1972, s. 312. 

28. Wspomnienia Pauliny Krassowskiej, Mój dom nad Odrą, ze wspomnień głogowian, s. 155.
29. I. Tatarczuch, Pierwsza szkoła, [w:] 20 lat Polski Ludowej we wspomnieniach nauczycieli, 

wybór T. Wójcik, Warszawa 1968, s. 199.
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po Dolnym Śląsku, gdzie jak opowiadają trzeba mieć stalowe nerwy, żeby 
wytrzymać w tamtejszych trudnych warunkach. Czy to w tutejszym 
powiecie miejsca odpowiedniego dla Pana się nie znajdzie? (…) Odbywa 
się właśnie ruch służbowy, dam koledze do wyboru kilka posad. Podzię-
kowałem za dobre chęci i oświadczyłem stanowczo, że postanowienie 
moje jest nieodwołalne. (…) Ziemia paliła mi się pod stopami, aby jak 
najprędzej wyjechać tam gdzie wedle mego przekonania, obecność moja 
jest koniecznie potrzebna”30. Właśnie ta ideowa motywacja dominowała: 
„Podejmuję więc ostatecznie decyzję – jadę na Ziemie Odzyskane! 
Podobno tam okrutny brak nauczycieli. A polskie dziecko po tylu latach 
hitlerowskiej nocy musi się uczyć. Nie może zabraknąć polskiego nauczy-
ciela, tam gdzie są polskie dzieci”31. „Mimo że w czasie wojny zdobyłem 
drugi zawód – księgowego, od strony materialnej na pewno bardziej 
intratny bez wahania podjąłem pracę w swoim zawodzie nauczyciela”32. 
„To serce Polaka! Instynkt Mazura, kazał mi wyruszyć na Zachód by 
tu pracować…”33. „Stało się to moją ambicją i pasją, aby stworzyć we 
Wrocławiu, który mnie przygarnął szkołę pełnowartościową…”34. „Jaki 
obowiązek ma do spłacenia nauczyciel na tych terenach (…) Podsta-
wowym obowiązkiem nauczyciela jest budzenie ducha narodowego 
i utrwalanie tradycji narodowej”35. 

Do pracy przystępowali nauczyciele przedwojenni, którzy byli 
w okresie wojny wywiezieni na roboty do Niemiec, lub którzy zostali 
zwolnieni z obozów. Zdarzało się, że nie wracali w swoje rodzinne 
strony, tylko pozostawali tam, gdzie zastał ich koniec wojny i wyzwo-
lenie. Wielu nauczycieli miało później poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku: „Tu znalazłam swoją pracę, tu byłam potrzebna ludziom, 
tu stałam się ważnym członkiem społeczności, tu miałam wyzna-
czoną rolę do spełnienia. Byłam w tej wiosce także sędzią w sprawach 

30. Oświata na Dolnym Śląsku, red. A. Smołalski i F. Szafrański, Warszawa – Wrocław 1980, 
s. 163.

31. Tu jest mój dom. Pamiętniki z Ziem Zachodnich i Północnych, [w:] Młode pokolenie wsi 
Polski Ludowej. Nauczyciele i uczniowie, t. VI, przedmowa J. Chałasiński, wstęp B. Gołę-
biowski, Warszawa 1969, s. 32.

32. T. Staniecki, Nauczycielski trud, [w:] Pamiętniki mieszkańców Dolnego Śląska, wybór 
i opracowanie, A. Kotlarska, Wrocław 1978, s. 263.

33. J. Kazimierczuk, Z nami szła Polska, [w:] Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, opr. 
Z. Dulczewski, A. Kwilecki, Poznań 1963, s. 120.

34. Antoniego Ziębę, długoletniego dyrektora III Gimnazjum (przekształconego następnie 
w III Liceum) nie zraziły mało optymistyczne słowa inspektora szkolnego: „muszę jednak 
uprzedzić Pana, że jako dyrektorowi nowego gimnazjum kuratorium nie będzie w możli-
wości zapewnić Panu ani budynku szkolnego, ani nauczycieli ani kredytów rzeczowych.., 
A. Zięba, Pamiętnik pedagogiczny. Wspomnienia i refleksje, Wrocław 1995, s. 355. 

35. Pamiętniki Polaków 1918–1978. Antologia pamiętnikarstwa polskiego, wybór i opraco-
wanie B. Gołębiowski, M. Grad, F. Jakubczak, t. III, Ludowa i socjalistyczna 1948–1978, 
Warszawa 1983, s. 148.
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rodzinnych, sąsiedzkich, a także lekarzem”36. Zwykle też wspomnienia 
pierwszej pracy, mimo że ciężkiej, wymagającej ogromnego zaan-
gażowania, pozostawały „drogie, bardzo drogie. Z rozrzewnieniem 
wspominam tamten trudny okres pracy, kiedy z radością witało się 
każdą zdobytą książkę, każdy zeszyt czy nawet ołówek”37. „Dziwnie 
radośnie brzmiały słowa polskiej mowy i polskiej piosenki na tych 
ziemiach38. „Minęło (…) ponad ćwierć wieku, a ja dotychczas zacho-
wałem w pamięci żywy obraz całej tej naszej radosnej krzątaniny nad 
urządzeniem nowej szkoły”39. „Nasz zapał entuzjazm i radość, że mamy 
znowu polskie szkoły po latach terroru, wynaradawiania, ta świadomość 
była potężnym bodźcem do pracy. I choć brakowało nam wiedzy, metod 
pracy i doświadczenia usilną pracą nad sobą wyrównywaliśmy braki 
swoim zapałem porywaliśmy młodzież, która garnęła się do nauki. 
Nigdy potem nie miałam takich pilnych uczniów ceniących szkołę 
i dobijających się wiedzy”40.

Satysfakcję przynosiła zarówno praca dydaktyczna, jak i społeczna. 
Kierownik szkoły w Dzierżoniowie pełniący również funkcję I sekre-
tarza Komitetu Gminnego PPR pisał po latach: „Nie brakowało mi nigdy 
cywilnej odwagi i gotowości do wzięcia odpowiedzialności nie tylko za 
czyny własne, ale i całych zespołów kierowanych przeze mnie. Lubiłem 
uprawiać ugory”41. Zdarzały się jednak też sytuację, że społeczno-
-polityczna działalność nauczyciela była przyczyną niechęci ze strony 
otoczenia42. Bardziej drastycznym przykładem jest to, że w 1946 r. 
zamordowany został przez swojego ucznia, na polecenie podziemnej 
organizacji, nauczyciel we Wrocławiu, czynnie zaangażowany w pracę 
w komunistycznym Związku Walki Młodych43. 

Dumni z tworzenia zrębów administracji byli pierwsi sołtysi, staro-
stowie, burmistrzowie. Również oni, podobnie jak nauczyciele przyby-
wając na Ziemie Zachodnie i Północne uważali, że mają misję do speł-
nienia, że te obszary ich potrzebują, że bez nich nie uda się odrodzić 
polskości i zorganizować życia społecznego. Nawet kiedy angażowali 
się w walkę polityczną traktowali to także jako obowiązek wobec Ziem 

36. Relacja Michaliny Łaszczewskiej, Mój dom nad Odrą, op. cit., s. 164.
37. I. Tatarczuch, op. cit., s. 201.
38. Relacja Bronisławy Janczuk, Mój dom nad Odrą, op. cit., s. 154.
39. A. Zięba, op. cit., s. 376-377.
40. Wspomnienia nauczycielki III LO we Wrocławiu, A. Zięba, op. cit., s. 388.
41. A. Kwilecki, Rola społeczna nauczyciela na Ziemiach Zachodnich w świetle pamiętników 

nauczycieli – osadników, Poznań 1960, s. 34.
42. „Największą trudność w nawiązaniu kontaktu z domem stanowiło dość często przeświad-

czenie, że każde moje słowo jest dobrze opłacone, że wiąże się z polityką”, Pamiętniki 
Polaków, t. III., s. 142.

43. B. Potyrała, Geneza oświaty województwa legnickiego w latach 1975–1985, Legnica 1986, s. 12.
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Odzyskanych i Ojczyzny. Z nie mniejszym zaangażowaniem wspomi-
nano pracę przy tworzeniu nadleśnictwa, służby pocztowo-telegraficznej. 
Przybywający na Ziemie Zachodnie przedstawiciele różnych zawodów 
nie czuli się jak oddelegowani do pracy tylko jak „budowniczowie” nowej 
rzeczywistości44. I co ciekawe w taki sposób postrzegali swoją rolę zarówno 
Ci, którzy spisali swoje wspomnienia w latach 60., jak i te osoby, które 
przekazywały swoją relację w latach 90. XX w. czy nawet na początku 
XXI w. Inna rzecz, że do pełnienia istotnych funkcji w administracji 
zgłaszały się osoby „polityczne”. Przedstawiciele partii komunistycznej 
zachęcały swoich członków do włączenia się w proces „przywracania 
Macierzy Ziem Odzyskanych”. Ważne było aby jak najwięcej osób prze-
konanych do socjalistycznego ustroju brało udział w zagospodarowaniu 
nowo przyłączonych ziem. W założeniach MZO można było odnaleźć 
informację, że „administracja uczyni wszystko, by budownictwo życia 
politycznego na Ziemiach Odzyskanych było równocześnie realizacją 
na tych ziemiach właściwego ustroju politycznego i społeczno-gospodar-
czego, że administracja ta będzie istotnym narzędziem walki klasowej, 
stojącym na straży interesów mas pracujących w specyficznych warun-
kach Ziem Odzyskanych”45. Dlatego, co podkreślano w sprawozdaniu, 
ważniejsze od fachowości było wyrobienie ideologiczne. 

Z ogromną radością wracali też do Polski reemigranci z Rumunii, 
Jugosławii, Niemiec czy Francji. Często mieli „mityczny” obraz pozo-
stawionej przez przodków ojczyzny. Przyjeżdżali z wielką nadzieją 
na lepsze życie i często szybko przychodziło rozczarowanie. W dotych-
czasowym miejscu zamieszkania byli postrzegani jako obcy, i także 
i tutaj byli „Żabojadami”, „Rumunami”, „Cyganami”… Dodatkowo 
rodziny francuskich górników wyraźnie odczuły spadek poziomu życia.

Kolejną grupą, którą wbrew własnej woli osiedlono na tzw. „Ziemiach 
Odzyskanych” byli Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie. U nich tendencje 
przystosowawcze były jeszcze mniejsze niż u Kresowiaków. Trudno się 
jednak dziwić, że Łemkom czy Ukraińcom ciężko było się zaaklimaty-
zować w nowej rzeczywistości. Nie dość, że wyrwano ich z własnych 
siedzib to jeszcze znaleźli się na nowych terenach jako jedna z ostatnich 
fal osadniczych. Zmuszeni więc zostali do zajęcia zniszczonych, zdewa-
stowanych gospodarstw. Prośby wysyłane do władz: „zmiana klimatu 
z powodu przeniesienia mnie z okolic górskich, wpływa bardzo nieko-
rzystnie na zdrowie całej mojej rodziny, powodując co raz większy upadek 
sił i cierpienia fizycznego u wszystkich osób (…) z braku sił nie mogę 

44. Wspomnienia np. Józefa Trzmielewskiego, pierwszego burmistrza Polkowic, zob. Relacje 
i wspomnienia osadników rejonu gminy Polkowice, s. 89-95.

45. AAN MZO, sygn. 295/ VII-159. Sprawozdanie z działalności Ministerstwa Ziem Odzy-
skanych za okres od 21 XI 1945 r. do 21 I 1949 r., cz. I, k. 35.
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mimo najszczerszych chęci, dać rady wykonywać tak ciężkie roboty, jakich 
wymaga odbudowa zniszczonych gospodarstw rolnych na „Ziemiach 
Odzyskanych” (…) pragnieniem moim i żony jest zakończyć swoje życie 
w rodzinnej miejscowości, gdzie spoczywają wszyscy nasi przodkowie”46, 
były częste. Nostalgia będzie pojawiała się we wspomnieniach jeszcze 
długie lata: „Jak macocha nie zastąpi rodzonej matki, tak obczyzna nigdy 
nie zastąpi rodzinnej ziemi, rodzinnych stron. (…) ta tęsknota to choroba 
nieuleczalna dla nas”47. Ponadto niechętne traktowanie ich przez pozo-
stałe grupy osadnicze (nagminne nazywanie „mordercami”, „banderow-
cami”, „podpalaczami”) także nie sprzyjało procesowi adaptacji… 

U  wielu osadników pełnych zapału nadziei na  zmianę życia, 
po kilku miesiącach, latach przychodziło zwątpienie, niechęć. Ziemiom 
Odzyskanym daleko było do raju. Niektóre tereny były zniszczone 
działaniami wojennymi, zrujnowane ale też zdewastowane i ograbione 
przez wojska radzieckie. Awansu społecznego nie wszyscy doświadczyli, 
a na bogactwo trzeba było ciężko zapracować. Długie oczekiwanie 
na akt własności gospodarstwa też zniechęcało. Inni mimo koniecz-
ności ciężkiej pracy, spłaty otrzymanych gospodarstw, konieczności 
obowiązkowych dostaw i tak uważali, że dokonali właściwego wyboru 
i twierdzili, że gdyby jeszcze raz kazano im podjąć decyzję była by 
taka sama. Oni obdarzyli Ziemie Odzyskane miłością bezwarunkową.

U tych „bez motywacji”, zmuszonych do przyjazdu na Ziemie Odzy-
skane, z czasem, pojawiła się zwykła ludzka rezygnacja „(…) człowiek 
nie może żyć na stałe wśród obcych, nie może żyć z wieczną świa-
domością tymczasowości…”48. Po latach wojny, po przeżytych trage-
diach, też tej związanej z opuszczeniem ojcowizny pojawiła się chęć 
zerwania ze wszystkim co złe i podjęcia próby ułożenia sobie na nowo 
życia i w nowym, nawet z pozoru obcym miejscu. Osadnicy próbowali 
na ile to było możliwe „oswoić miejscowy krajobraz” ale rezygnując 
z części swoich odmienności kulturowych tak bardzo różniących 
ich od sąsiadów i narażających nierzadko na drwiny i brak zrozu-
mienia. Tą swoja „inność” zaczęli kultywować w domu, w rodzinnym 
środowisku. Nie zrezygnowali ze swojej obyczajowości nie zapomnieli 
o kulturze duchowej swoich przodków i swoich ziem, ale uznali, że aby 
osiągnąć spokój i stabilizację w nowym miejscu muszą ją „schować 
w domu”. Dla nich uczucie do nowego miejsca zamieszkania dojrze-
wało latami i nawet jeśli się pojawiło to nigdy nie płonęło jaskrawym 
ogniem lecz raczej pozostawało małą iskrą…

46. J. Starzyński, Na czużyni. Łemkowie [w:] Kto siedzi na miedzi, red. J. Starzyński, Legnica 2013, 
s. 225.

47. Ibidem.
48. S. Kolbuszewski, Kolumna duchów nad nami, „Odra”, nr 42, 1946, s. 2.



119

śl
ą

sk

Tadeusz Różewicz urodził się w Radomsku, 9 października 1921 r. 
Zdarzyło się to akurat w momencie, gdy to małe miasteczko odwie-
dził Józef Piłsudski. Poeta imię otrzymał po innym, równie wielkim 
przywódcy – Tadeuszu Kościuszce. Portret Naczelnika wisiał zawsze 
w domach Różewiczów1. Pisarz nigdy nie przywiązywał zbyt dużej wagi 
do miejsca swojego urodzenia, w wierszach opisywał je jako „miasto R.”, 
miasto anonimowe. Wychowywał się z braćmi – starszym Januszem oraz 
młodszym Stanisławem. To właśnie Janusz Różewicz wprowadził młodego 
poetę w świat literatury i sztuki, ale również patriotyzmu i Armii Krajowej. 
Literacka pasja starszego brata nie polegała jedynie na czytaniu książek czy 
czasopism. Interesował się przede wszystkim poezją, sam pisał wiersze. 
Korespondował z tak wielkimi poetami, jak Kazimierz Wierzyński czy 
Józef Czechowicz. W 1938 r., za wiersz Żołnierz modlący się, otrzymał 
II nagrodę w konkursie poetyckim „Polski Zbrojnej”. Tuż po rozpoczęciu 
wojny, będąc w konspiracji, ukończył szkołę podchorążych. Od razu 
został zwerbowany do wojska. Wtedy to dwaj bracia obiecali sobie, że jeśli 
zostaną rozdzieleni, to przez kolejne trzy lata, w rocznicę zakończenia 
wojny, o umówionej porze będą na siebie czekać pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza w Paryżu. Janusz nigdy nie dotarł do wyznaczonego miejsca, 
natomiast Tadeusz, mimo że był w Paryżu, nie szukał tego pomnika.

Stanisław coraz bardziej zagłębiał się w struktury wywiadowcze 
państwa podziemnego i oddalał się od domu – udając Niemca, był nawet 
w Berlinie. W 1945 r. został aresztowany w Łodzi i rozstrzelany przez 
Gestapo. Tadeusz dorastając przy starszym bracie, również zakochał się 
w poezji. Mimo że obaj bracia różnili się w upodobaniach po etyc kich, 
potrafili znaleźć wspólny język oraz wspierać się nawzajem w wyda-
waniu kolejnych wierszy. 

Młodszy brat, Stanisław również interesował się kulturą, ale 
w innym aspekcie niż bracia. Od najmłodszych lat tworzył i reżyserował 

1. Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002, s. 18.

Karkonosze Tadeusza Różewicza
Marta Łobacz 
studentka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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filmy, najpierw organizując wystawienie dramatów Tadeusza dla 
najbliższego grona, aby później współpracować m.in. z Jerzym Zarzy-
ckim2. „Pierwszym dramatycznym debiutem” Tadeusza była sztuka 
pt. Krzywda. Stanisław był odpowiedzialny za przedstawienie insce-
nizacji w trudnych, domowych warunkach. Tak o niej opowiadał: 
„«Dramat w trzech aktach» rozgrywał się w XIII wieku na zamku 
Bożysława. Występowali Bożysław, jego trzej synowie – Mieczysław, 
Bożywój i Władysław, Jolanta, wdowa po księciu, i Gertruda córka 
Jolanty. (…) Przebrani w chustki, kapy z łóżek zagraliśmy we dwójkę 
kilka ról. Widzami byli nasi rodzice, kuzynka Zosia Rajsówna i sąsiedzi. 
Część dramatu odegraliśmy w pokoju, część w kuchni, część pod 
stołem”3. W takich warunkach Tadeusza Różewicza zastała wojna. 

Gdy w 1939 r. Niemcy i Związek Radziecki zaatakowały Polskę, 
Tadeusz przebywał wraz z rodziną w Radomsku. Pracował jako goniec 
i magazynier w Zarządzie Miejskim, a później jako robotnik w stolarni 
fabryki mebli. W 1942 r. złożył przysięgę i wstąpił w szeregi Armii 
Krajowej, otrzymując pseudonim „Satyr”. Odebrał pierwsze rozkazy 
dopiero w połowie sierpnia 1943 r. To właśnie z okresu partyzantki 
pochodzi wydany pod koniec wojny, pod okupacją niemiecką, pierwszy 
debiutancki tomik wierszy Echa Leśne. 

Pierwsze tygodnie po wojnie Różewicz mieszkał u Przybosiów 
w Krakowie. To tam poznał takie osobistości jak np. Kazimierza 
Wykę, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie przepro-
wadził się do jednego z pokojów literatów przy ul. Krupniczej 22. 
Tam swoją siedzibę miał powojenny Związek Zawodowych Literatów 
Polskich. W tej legendarnej kamiennicy zamieszkiwało wielu z wybit-
nych polskich autorów: Artur Górski, Jerzy Andrzejewski (w jednym 
z pokoi napisał sławną powieść Popiół i diament), Stefan Kisielewski, 
Konstanty Ildefons Gałczyński. Różewicz często wspominał sytuację, 
gdy mijał na schodach Jadwigę Witkiewiczową, wdowę po Witkacym, 
z którą nigdy nie odważył się porozmawiać4.

W Krakowie rozpoczął studia w zakresie historii sztuki. Co nie 
znaczy, że zrezygnował z zamiłowania do filologii. Wręcz przeciwnie, 
dzięki swoim studiom, był niezwykle wyczulony na piękno obrazu, 
tym bardziej, że sam wiele malował. W niektórych tomikach można 
znaleźć szkice do wierszy samego autora. Chętnie przyznawał się 
do powinowactw z twórczością krakowskich plastyków.

2. Polski reżyser i scenarzysta filmowy. 
3. Z. Majchrowski, Różewicz, op. cit., s. 38.
4. M.I. Niemczyńska, Kraków, Krupnicza 22. Dom czterdziestu wieszczy, dostępne przez: 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,15253844,Krakow__Krupnicza_22__Dom_
czterdziestu_wieszczy.html (dostęp: 5 V 2016 r.).
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1947 r. był dla Różewicza rokiem przełomowym. Wydał tomik 
wierszy pt. Niepokój, w którym znajdował się jego najsłynniejszy wiersz – 
Ocalony. Był to tom, w którym poeta ostatecznie chciał rozliczyć się 
z czasem wojny i okupacji. Wszystkie wiersze wywołały ogromny wstrząs 
wśród wielu poetów. Krytycy uważają ten rok za debiut poety. Jedną 
z ważniejszych recenzji, bardzo pochlebną, napisał Stanisław Lem 
na łamach „Tygodnika Powszechnego”5. Rok po wydaniu, w ramach 
uznania, Różewicz otrzymał stypendium ufundowane przez matkę 
innego, tragicznie zmarłego pisarza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – 
Stefanię Baczyńską. Czesław Miłosz osobiście przełożył wybrane wiersze 
z tego tomiku na język angielski, gdy przebywał w Stanach Zjednoczo-
nych. Dzięki tym wierszom rozpoczęła się również wieloletnia znajo-
mość poety z Leopoldem Staffem, który wtedy liczył już siedemdziesiąt 
lat. Różewicz odwiedził Staffa w Warszawie, osobiście zanosząc mu 
tomik wierszy wraz ze specjalną dedykacją. Mimo że obu pisarzy dzieliła 
znaczna różnica wieku, byli dla siebie wzajemnie inspiracją. W wier-
szach, które w późniejszych latach pisał Staff, widać wpływ Różewicza, 
do czego przyznawał się poeta starszego pokolenia.

W swoim życiu Tadeusz mieszkał w kilku miastach: Radomsku – 
gdzie się urodził, Częstochowie – gdzie dorastał, Krakowie – miejsce 
studiów i debiutanckich tomików, Gliwicach – tam odwiedzał swoją 
przyszłą żonę i tam też później z nią zamieszkał. W 1968 r. przepro-
wadził się do Wrocławia i zaczął współpracę z miesięcznikiem „Odra”. 
To właśnie z Wrocławia, w latach 90. XX w., rozpoczynał swoje podróże 
w Karkonosze. Jak sam przyznaje, nigdy nie miał zamiłowania do gór. 
Nie był jak Tetmajer czy Kasprowicz, którzy znaczną część poezji opierali 
na swoich przeżyciach i wrażeniach, jakie wywołały w nich Tatry. Warto 
również zauważyć, że to właśnie nie Tatry, a Karkonosze ukochał Róże-
wicz. Gdy pytali poetę „o to, co go tutaj przyciąga, zwykł odpowiadać 
jednym słowem: «Karkonosze!»”6. Magia tego miejsca, spokój i cisza, 
których często poszukiwał, poznani ludzie – wszystko to było inspiracją 
dla poety. Lubił pozować do zdjęć otoczony pięknem miejscowej przyrody. 

W tej wyjątkowej dla poety części Sudetów powstał słynny „karko-
noski” poemat Gawęda o spóźnionej miłości. Składa się z trzech części 
i w każdym z nich poeta opisuje coś nowego dla siebie, odkrywczego. 
W pierwszej części zabiera czytelnika w Karkonosze. Za pomocą pióra 
pokazuje, dlaczego tak bardzo ukochał akurat te góry. Ukazuje obraz, 
który bardzo łatwo można zobaczyć oczyma wyobraźni. 

5. S. Lem, Wiersze Różewicza, „Tygodnik Powszechny”, 1947, nr 45 (138), s. 6. 
6. D. Antosik, Tadeusz Różewicz – poeta w Karkonoszach, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyści 

i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. K. Bździach, Berlin i Jelenia Góra 
1999, s. 381.
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„zakochałem się w Górach Olbrzymich7
w żeńskich łagodnych 
dolinach i wzniesieniach
w stromych grzbietach i szczytach
[…]
piękne jest zielone 
ciemniejące w gęstych igłach 
słowo cis
jego kwiaty męskie i żeńskie
czerwone osnówki
miękko otaczają okrywają
czarne nasiona
latem
bazaltowymi żyłami 
spływa woda
w granatowym cieniu 
ukrywa się śnieg 
przed okiem słońca”8

Druga część poematu, zaczyna się od opowieści jak poeta znalazł się 
w Górach Olbrzymich, przez jak wiele miast przeszedł i jak wiele doświad-
czył, aż w końcu dotarł do Karkonoszy i do Muzeum Sportu i Turystyki 
w Karpaczu. Tam, w księdze pamiątkowej, znalazł wpis od Wandy Rutkie-
wicz. Ta wspaniała kobieta jest bohaterem tej i następnej części poematu. 
Z zaciekawieniem Różewicz odkrywa, że owa alpinistka, która zdobyła 
Mount Everest, pochodziła z Wrocławia. Zdjęcia z jej wyprawy wiele lat 
wcześniej pojawiły się w tym samym muzeum. W jednym z opracowań 
na temat Różewicza, Artur Nowaczewski zauważa: „Różewicza fascynuje 
Wanda Rutkiewicz jako osoba sama w sobie, a nie jako ucieleśnienie 
narodowych aspiracji i symbol”9. Poeta w wierszu pomija również fakt, 
kiedy jeden z najwyższych szczytów został zdobyty przez alpinistkę 
w jakże ważnym dla wszystkich Polaków dniu – 16 października 1978 r., 
dniu, w którym kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Warto 
również przypomnieć, że Różewicz nigdy nie chodził profesjonalnie 
po górach. Jedyne „góry” jakie zdobył to „«psia górka» koło Radomska 
(25 metrów) i «kocia górka» w sosnowym lasku koło Gabrielowa”10. 

7. Nazwa Góry Olbrzymie pochodzi od niemieckiej nazwy Riesengebirge; polskie pasmo 
górskie obecnie zwane Karkonoszami.

8. D. Antosik, op. cit., s. 382.
9. A. Nowaczewski, Wokół Gawędy o  spóźnionej miłości, [w:] Ewangelia odrzuconego, 

red. J.M. Ruszar, Warszawa 2011, s. 405. 
10. T. Różewicz, Zawsze fragment. Recykling, Wrocław 1998, s. 70. 
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Dlatego zastanawiający dla niego jest fakt, dlaczego Wanda wspina się 
po górach? Obrała sobie za cel zdobycie wszystkich ośmiotysięczników. 
Co nią kierowało? Różewicz starał się znaleźć odpowiedź na te pytania. 
Jednak nie udało mu się odpowiedzieć na nie jednoznacznie:

„dopiero po jej śmierci
zadałem to pytanie
uśmiechnęła się i powiedziała
otwierając oczy
– a pan? panie Tadeuszu
dlaczego Pan pisze wiersze
– ja? ja nie wiem”11

Autor Niepokoju opisuje dwa wyimaginowane spotkania z Wandą. 
Jedno odbywa się podczas wielkiej powodzi we Wrocławiu w 1997 r. 
Rozmawia z nią na temat jej wejścia na Kanczendzongę12. To właśnie 
przy próbie zdobycia tej „Świętej Góry” zginęła Wanda. Różewicz 
w swoim wierszu podaje datę 25 maja 1992 r. Jednak śmierć nastąpiła 
prawdopodobnie około dziesięć dni wcześniej. Alpinistka nie miała 
jedzenia, śpiwora czy nawet namiotu. Była jednak głucha na słowa 
alpinisty, który jej towarzyszył, który chciał, aby zawróciła. 

Przy tym spotkaniu można zauważyć, jak bardzo różniło się ich 
podejście do gór. Wanda za wszelką cenę chciała być pierwszą kobietą 
na tym szczycie. Różewicz natomiast tak jej odpowiedział:

„– niech pani zostawi w spokoju 
Kangczendzongę… przecież 
tego nawet wymówić nie można…
zapiszemy panią do związku literatów
urządzimy pani wieczór poetycki 
przy świecach przeczyta pani wierszyk
wyda tomik otrzyma wyróżnienie
zostawi ślad stopy
na skale Kaliopy
Wanda rozejrzała się
po świecie i powiedziała do siebie
– nie stał się jeszcze dla mnie
towarzyszem liny… nie może zrozumieć”13 

11. Ibidem. 
12. Jeden z ośmiotysięczników, drugi co do wysokości szczyt w Himalajach. 
13. T. Różewicz, op. cit., s. 72.



124

śl
ą

sk

To prawda, Tadeusz Różewicz nie rozumiał jej miłości do gór. Być może 
nie potrzebował takiej adrenaliny, jaką pokochała ona podczas wspi-
naczki. Nie zmienia to jednak faktu, że poeta na swój, spokojny sposób, 
ukochał Karkonosze. Świadczą o tym jego coroczne powroty, aby 
właśnie wśród górskiej przyrody wyciszyć się, zainspirować szumem 
strumienia czy zielenią drzew. Niezbitym dowodem „spóźnionej 
miłości” jest fakt, że to właśnie w górach, w Karkonoszach pragnął 
być pochowany. 

Ostatnia część poematu obrazuje ostatnie spotkanie z Wandą. 
Odbyło się ono w Muzeum Zabawek w Karpaczu. Przyszła do niego, 
„stanęła przy kaflowym zielonym piecu”. Przybyła, aby odpowiedzieć 
mu na pytanie, które zadał jej wcześniej: dlaczego mimo tylu niebez-
pieczeństw, tak wielu wyrzeczeń i walk samej ze sobą, Wanda nadal 
uprawia wspinaczkę? 

„«czasem myślę, że wspinam się dlatego, 
aby przekonać się,
jaka droga jest mi
nasza szara codzienność.
Wracając poznaję, jak smakuje 
kubek gorącej herbaty,
po dniach pragnienia,
sen po wielu nieprzespanych nocach, 
spotkanie z przyjaciółmi
po długiej samotności
cisza…»”14

Tadeusz Różewicz jest idealnym przykładem tego, że  na  miłość 
nigdy nie jest za późno. Odkrył Karkonosze pod koniec swojego 
długiego i niesamowitego życia, ale to właśnie pobyt tam pozwolił 
mu na poznanie jednej ze sławniejszych alpinistek. Sławne jest również 
„spotkanie na szczycie” opisane w poemacie Zbigniewa Macheja. 
Według poematu15, na Śnieżce spotkali się dwaj wielcy poeci – Tadeusz 
Różewicz i Tymoteusz Karpowicz. Dwaj pisarze nie widzieli się przez 
trzydzieści lat, od czasu wyjazdu tego drugiego na emigrację. Można 
by rzec przypadek, można by również rzec, magia gór… 

14. Ibidem, s. 73.
15. A. Nowaczewski, op. cit., s. 405.
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Jan Owczarek urodził się w 1959 r. w Piechowicach, miasteczku 
położonym u podnóża gór, pomiędzy Górami Izerskimi i Karkono-
szami. Miejscowość ta wyróżnia się malowniczymi krajobrazami, 
długą historią i ciekawymi atrakcjami turystycznymi. Jan Owczarek 
ukończył Uniwersytet Wrocławski na kierunku: filologia polska 
oraz studia podyplomowe z zakresu historii. Został nauczycielem 
języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Jeleniej Górze. 
Jest miłośnikiem podróży, pilotem wycieczek, przewodnikiem 
oraz instruktorem przewodnictwa i krajoznawstwa1. Zamiłowanie 
do wycieczek i podziw dla krajobrazu Polski, a w szczególności 
Dolnego Śląska jest widoczny w jego twórczości. W wielu swoich 
tekstach poświęca uwagę dwóm swoim miłościom: podróżom 
i byciu nauczycielem. Wydał kilka tomików wierszy m.in. Chwila 
Mistyczna2, w którym porusza tematy religijne, Kamyk znad morza3, 
Pieśń o ziemi4 czy Genealogia5. 

Wydał również utwory prozatorskie takie jak Syberiada i inne 
opowiadania6. Interesował się literatami pochodzącymi z Jeleniej Góry 
lub tworzącymi na tym terenie czego efektem był artykuł: Pisarze 
i poeci Jeleniej Góry i okolic w latach 1945–1989, wydany w zbiorze 
zatytułowanym Rozkład jazdy. 20 lat literatury Dolnego Śląska po 1989 
roku7. W swojej karierze napisał również wiele artykułów o tematyce 
oświatowej zamieszczając je w takich czasopismach jak „Polonistyka” 

1. J. Owczarek, Czechy za oknem. Eseje, opowiadania i wiersze, Jelenia Góra 2015. Informacje 
z okładki. 

2. Idem, Chwila mistyczna, Jelenia Góra 2009. 
3. Idem, Kamyk znad morza, Jelenia Góra 2010. 
4. Idem, Pieśń o ziemi, Jelenia Góra 2010.
5. Idem, Genealogia, Rzeszów 2013. 
6. Idem, Syberiada i inne opowiadania, Jelenia Góra 2011. 
7. Idem, Pisarze i poeci Jeleniej Góry i okolic w latach 1945–1989, [w:] Rozkład jazdy. 20 lat lite-

ratury Dolnego Śląska po 1989 roku, red. J. Bierut, W. Browarny, G. Czekański, Wrocław 2012.

Jan Owczarek – postać niezwykła
Angelika Perz
studentka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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czy „Warsztaty Polonistyczne”. W jednym ze swoich tekstów: Geografia 
literacka Polski8 opisuje jak przydatne w edukacji kolejnych pokoleń 
jest organizowanie wycieczek dla młodzieży. Długa lista muzeów, 
cmentarzy, bibliotek i teatrów dowodzi o jego znajomości tematu 
i praktykowaniu w swojej pracy nauki poprzez podróże. Podkreśla, 
jak ważne jest łączenie, nie tylko zwiedzanych miejsc z sylwetkami 
autorów i ich utworami, ale także z historią, która może być funda-
mentem pozyskiwanej wiedzy. 

Większość jego utworów z tomiku Kantyczka Prowincjonalna9 
to wspomnienia z odwiedzonych miejsc. Poetyckie widokówki. Najczęś-
ciej dolnośląskich, mniejszych miejscowości, które wyróżniają się bogatą 
i długą historią. Takimi utworami są: Spacerując po Chełmsku Śląskim 
czy Stacja Ludwikowice Kłodzkie10. Chełmsko Śląskie to obecnie mała 
miejscowość, której początki datuje się na XIII w. Zostały tam odkryte 
pozostałości grodziska. Przez wiele stuleci miejscowość ta ewoluo-
wała. Rozwijało się tam sukiennictwo i handel. Miejscowość przez 
stulecia była zamieszkiwana przez różne nacje. Miasteczko było targane 
wieloma konfliktami na tle narodowościowym i religijnym. W XVII w. 
utraciło prawa miejskie. Współcześnie mieszkańcy pracują nad tym, by 
przywrócić tej miejscowości dawną świetność. W wierszu Owczarka 
napisanym w 1987 r. Chełmsko jest przedstawione jakby zatrzymało 
się w czasie. Jest atrakcją turystyczną dla Niemców, ale i tak powoli 
wymiera. Wspomnienie o tym, że „proboszcz wyjechał nie wiadomo 
dokąd” a „mieszkańcy piją piwo” ilustruje kulturalny upadek tej miej-
scowości w owym czasie. W ostatnich słowach podmiot liryczny 
wypowiada się tak:

„Miasteczko Chełmsko śpi
A dumna wieża górującej nad nim świątyni
Woła do Boga
Może usłyszy wołanie”11

W przypadku wiersza Stacja Ludwikowice Kłodzkie również możemy 
dostrzec pewien sentyment w słowach mówiącego. Jednak przyczyna 
tej nostalgii wydaje się być bardziej związana z przeżyciami i wspo-
mnieniami autora. 

8. Idem, Geografia literacka Polski, http://www.mochnacki.org/images/Geografia_lite-
racka_Polski.pdf (dostęp: 15 IV 2016). 

9. Idem, Kantyczka prowincjonalna, Jelenia Góra 2009.
10. Wszystkie utwory z tomiku Kantyczka prowincjonalna zostały osobiście udostępnione 

przez Autora. 
11. Idem, cytaty pochodzą z materiałów udostępnionych przez Autora. 
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„A przecież
Śni się we mnie
Nieustającą tęsknotą
Pamięcią paru chwil młodości
Gitary dźwiękiem i wspólnym śpiewem”12

Ludwikowice dawniej były, podobnie jak Chełmsko, miejscowością 
o prężnie działającym przemyśle. W XVIII w. rozpoczęto tu wydoby-
wanie węgla oraz rozwinęło się tkactwo. W oczach podmiotu lirycz-
nego obecnie wieś ta jest cicha, bez życia:

„Taka stacja
Jak wiele tutaj
Ze zrudziałym napisem
Torami
Śpiącymi w zielsku
Znudzona trwaniem pośród węzłów”13

Teren Karkonoszy jest miejscem, które bardzo często jest opisywane 
w twórczości zarówno tej poetyckiej, jak i prozatorskiej Jana Owczarka. 
Wiersz „Pod Smogornią” opisuje okolice Srebrnego Potoku14. Podmiot 
liryczny utworu przedstawia przyrodę tamtego terenu, która jest dla 
niego inspiracją. Tworzy baśniową, mistyczną atmosferę nawiązując 
do legend o skrzatach przy wykreowaniu obrazu nadchodzącej nocy, 
wspinającego się na niebo księżyca i cichego śpiewu drzew przy ognisku. 

Wiersz Małe miasteczko to kolejny utwór, w którym ujawnia się 
zamiłowanie autora do podróżowania i zwiedzania małych polskich 
miejscowości. Jest to wiersz jednocześnie z uniwersalnym, jak i indy-
widualnym przekazem. Autor opisuje pewną małą miejscowość, 
z ratuszem, kamienicami, stacją kolejową i kościołem. Niemal każdy 
z odbiorców może się utożsamić z takim opisem małego miasteczka. 
Czytając ten opis czytelnik może przypisać pod uniwersalną nazwą 
małe miasteczko czy miejscowość, w której był, która wydaje mu się 
podobna do tej opisywanej. Indywidualizm w wierszu przejawia się 
w jego emocjonalnej sferze. W tym, że autor ujawnia swój własny punkt 
widzenia tego miasteczka. Personifikuje je, mówi o jego niegdysiejszych 
aspiracjach. Porównuje je do staruszka, który nie spełnił swoich marzeń 
o byciu sławnym, jest zazdrosny o otoczone splendorem większe miasta. 

12. Ibidem.
13. Ibidem. 
14. Srebrny Potok to potok górski znajdujący się w Karkonoszach, dokładniej w Sudetach 

Zachodnich.
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W tomiku Chwila mistyczna zamieszczony został wiersz Moja 
Ojczyzna, który pokazuje przywiązanie podmiotu lirycznego 
do swojego kraju. Wyróżnia go ciekawa kompozycja, zderzenie opisów 
tzw. małej i dużej Ojczyzny. 

„Moja ojczyzna jest bardzo mała
To kamień polny i polna mysz
Świergot sikorki krzyk myszołowa
Rzek bulgotanie po obłych głazach
Mogiła ojca pod ścianą gór

Moja ojczyzna jest bardzo wielka
To jasny Wrocław i święte Wilno
Lwów zawsze wierny dzielna Warszawa
Gdańsk Drezno Praga i Kraków stary
Suwalskie Puszcze Tatry i Morze
I miejsc dziesiątki gdzie moja stopa”15

Podmiot liryczny ukazuje swoją definicję Ojczyzny. Jest ona dla niego 
nie tylko świętami narodowymi i hymnem. Każdy jej najmniejszy 
zakątek, najbardziej – wydawałoby się – prozaiczny element: kamień 
polny, rodzinny dom – jest tak samo ważny jak stolica, wielcy poeci czy 
piękne zabytki. Autor dostrzega małe, codzienne rzeczy, które razem 
z całą kulturą Polski tworzą jego codzienny świat. Świat, który jest 
przez niego doceniany i uwielbiany. Świat który jest jego życiem i jego 
wspomnieniami. W końcowych słowach osoba mówiąca w wierszu 
ujawnia swoje uczucia do opisywanej Ojczyzny:

„Gdy Anioł Boży rozmawia ze mną
Mówi mi cicho o tej Ojczyźnie co jest bezkresem w
Serca zakątku.”16

15. Idem, Chwila mistyczna, Jelenia Góra, s. 12-14.
16. Ibidem.
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Od prapoczątków istnienia Wrocław ulegał wpływom zewnętrznym 
oddziałującym tak na  rozwój kulturowy jego mieszkańców, jak 
i na obraz życia codziennego. Na przestrzeni wieków zjawiska te 
są szczególnie widoczne w kulturze stołu, a więc na obszarze odzwier-
ciedlającym zaspokajanie podstawowych potrzeb funkcji życiowych. 
W dawnych czasach większość wrocławian spożywała główny posiłek 
dnia korzystając z usług gastronomicznych, co wynikało z faktu powol-
nego rozwoju gospodarstw domowych, w których zdawało by się 
tak oczywiste dziś sprzęty jak garnki, talerze, sztućce, czy kuchenka 
(dawniej piec) pozwalające na przygotowanie i skonsumowanie strawy 
nie były powszechnie obecne. Przybliżenie najważniejszych zjawisk 
oddziałujących na wrocławską gastronomię na przestrzeni wieków, 
pozwala ukazać znaczenie wpływów zewnętrznych na jej rozwój. 
Większość z nich została zasymilowana i ugruntowała na trwałe swoje 
miejsce w kulturze stołu stolicy Śląska. Niektóre ulegały od momentu 
zaistnienia różnym modyfikacjom i przemianom pod wpływem miej-
scowych uwarunkowań społeczno-kulturowych, lecz nawet po wielu 
dziesięcioleciach dla większości wrocławian oczywiste było ich źródło 
pochodzenia. Przykładem jest choćby kuchnia francuska, polska, 
wiedeńska, czy wschodniopruska, markowe piwa zamiejscowe i obecne 
nad Odrą święto Oktoberfest. Dalej wina i tradycje związane z ich 
szynkiem, markowe wędliny, kawa, czekolada, czy herbata. Ale też takie 
zjawiska jak restauracja i karta dań, które stały się symbolem wpływów 
znad Sekwany. Tożsamość zasymilowanych wpływów zewnętrznych 
w kulturze stołu dawnego Wrocławia – nawet tych bardzo odległych 
od granic Śląska – była przed stu i więcej laty nie tylko łatwo rozpo-
znawalna, ale posiadała przede wszystkim walor unikalności. Przy 
czym unikalność ta posiadała specyficznie wrocławski charakter. 
Oczywiście nie brakowało też swojskości w kulturze stołu, która była 
jednakże w zdecydowanej mniejszości, przez co zyskiwała z kolei 
na efekcie oryginalności. Warto jeszcze podkreślić w tym miejscu, 

Smak z daleka… O ludziach i wpływach 
w dawnej gastronomii Wrocławia
Grzegorz Sobel
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego
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iż na tle innych miast niemieckich – jak i Pragi, czy Krakowa – Wrocław 
podlegał w większości i zasymilował te same wpływy zewnętrzne 
co Berlin, Monachium, Lipsk, Hamburg, czy Drezno, niezależnie 
od różnicy czasowej wynikającej z faktu odległego (wschodniego) 
położenia na mapie Niemiec, nie licząc jakże istotnej daty otwarcia 
pierwszej kawiarni (1693 r.), wynikającej z łączności stolicy Śląska 
z Wiedniem w czasach panowania na Śląsku korony Habsburgów1.

Już w czasach pierwszych karczem, warzących trunek Gambrinusa 
(patron piwowarów), trafiały na wrocławskie stoły towary importo-
wane – przede wszystkim piwo i wino. Zyskawszy uznanie stawały 
się symbolem (marką) odległych miast i nieznanych krajów. W trosce 
o miejscowe piwowarstwo (przeciwdziałanie konkurencji), zwłaszcza 
zaś o miejską kasę, piwo warzone poza Wrocławiem szynkowano 
wyłącznie w Piwnicy Świdnickiej pod ratuszem. Podobnie trunki 
Bachusa lano z beczek początkowo w tejże piwnicy – by w później-
szym czasie przenieść je do działającej na rachunek kasy miejskiej 
winiarni na Rynku zwanej Welsche Weinhaus. Brak źródeł nie pozwala 
na zarysowanie pełniejszego obrazu wrocławskiej gastronomii – 
a tym samym jej smaku – do przełomu XVII i XVIII w.2. Dominacja 
warzących i szynkujących na miejscu piwo karczem, pozwala przy-
puszczać jednakże, iż w tym czasie model konsumenta nawykłego 
do taniego trunku i prostej strawy nie dawał szerszego pola do ugrun-
towania na stole specjałów bardziej wykwintnych niż polewka, sałatka 
ze śledzia, mięso z rożna, pieczona kiełbasa, chleb z twarogiem, czy 
precel do piwa. Tym bardziej więc nie znajdujemy w źródłach infor-
macji o obecności w grodzie nad Odrą specjałów kuchni narodo-
wych. W materii bliższej podniebieniu warto przypomnieć, iż, jak 
w wielu innych miastach tej części Europy, również we Wrocławiu 
wykorzystywano w omawianym czasie takie przyprawy jak pieprz, 
cynamon, anyż czy imbir, a z owoców suszonych figi i rodzynki. Nie 
były to jednak powszechnie używane dodatki do codziennej strawy, 
trafiając do garnków na specjalne zamówienie w kręgach mieszczań-
skich, najczęściej z okazji świąt rodzinnych jak wesela czy chrzciny. 
Nie można też przeoczyć faktu, iż do przełomu XVII i XVIII w. rozwój 
gastronomii był hamowany na Starym Kontynencie nakazami i regu-
łami kościoła katolickiego, ograniczającymi spożycie tak ilościowe, 
jak i  jakościowe. Dopiero liberalizacja praktyk religijnych w odnie-
sieniu do kultury żywienia przyniosła w osiemnastowiecznej Europie 

1. O rozwoju gastronomii w Niemczech patrz: A. Jenn, Die deutsche Gastronomie. Eine 
historische und betriebswirtschaftliche Betrachtung, Frankfurt am Main 1993.

2. Jedynym opracowaniem podejmującym kwestie żywienia we Wrocławiu przed 1800 r. jest 
praca: W. Otte, Die Lebensmittelversorgnung Breslaus im 16. Jahrhundert, Breslau 1938.
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podstawy narodzin nowoczesnej gastronomii w następnym stuleciu3. 
Z drugiej strony potrzeba spożywania pożywienia bardziej wartościo-
wego upowszechniła już u schyłku średniowiecza obecność w grodzie 
nad Odrą suszonych i wędzonych ryb morskich, jak również wędlin – 
często gatunkowych – sprowadzanych z innych miast.

Przełomowym wydarzeniem w rozwoju gastronomii Wrocławia, 
a tym samym początkiem ugruntowywania się na jej stołach smaków 
z daleka, jak i nowych elementów kulturowych, było otwarcie w 1693 r. 
pierwszego w mieście szynku kawy, w którym polecano również herbatę 
i czekoladę do picia, a w późniejszym czasie także wina i likiery austria-
ckie. Jego gospodarz – Georg Hellmann – uzyskawszy cesarski przy-
wilej na prowadzenie lokalu zmagał się jednak długo z niechętnym 
stanowiskiem rady miasta wobec nowego zjawiska na mapie gastro-
nomicznej miasta, widzącej w kawiarni szereg zagrożeń moralnych 
jak choćby zbytek i próżniactwo4. Rajcy miejscy, zdaje się jednak 
trafnie, przewidzieli późniejszy bieg wypadków, gdyż wzorem Wiednia 
pierwsze kawiarnie wrocławskie stały się siedliskiem hazardu za sprawą 
stołów bilardowych tam wstawianych, a wyplenienie rujnujących 
fortunę niejednego mieszczanina zakładów o wysokie stawki przy 
zielonym stole zajęło im ponad trzy dekady5. Echem tych wydarzeń 
jest komentarz nieocenionego Johannesa Sanftlebena, autora kilku 
utworów rymowanych, poświęconych wrocławskiej kuchni i gastro-
nomii pierwszej połowy XVIII w., który pisał, iż pięciu warzących 
kawę w grodzie nad Odrą szczęśliwie jeszcze „nie zdążyło zepsuć 
miasta”. I dodawał w innym miejscu, trafnie ujmując drogę do sukcesu 
tych, którzy „warzyć” chcieli czarny trunek: „każda wolność musi 
zdobyć siłę przez pieniądze”6. Prowadzenie lokalu uzależnione było 
od uzyskania stosownej koncesji, a za tą rada miasta kazała sobie słono 
płacić. Już w połowie XVIII w. działało we Wrocławiu 6 szynków kawy, 
a w następnych dekadach czarny trunek stał się synonimem rozrywki 
na wyższym poziomie.

Osiemnaste stulecie przyniosło upowszechnienie we Wrocławiu 
kuchni francuskiej na stołach lokali gastronomicznych. Wspomniany 
już Sanftleben wymienia specjały znad Sekwany – „fricassée”, „ragoût” 

3. P. Meyzie, Kuchnia w Europie doby nowożytnej. Jeść i pić: XVI–XIX wiek, Warszawa 2012, 
s. 162.

4. C. Gebauer, Aus dem „galanten Breslau”. Vermischtes vom geselligen Leben im 17. und 18. 
Jahrhundert, [w:] Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau, H. 7, 1939, s. 163.

5. Patrz zarządzenia rady miasta przeciw hazardowi: Ratsverfügung. Verbot des Glückspieles 
in den Kaffeehäsern u. a. Gastwirtschaften, 1712 (BUWr, sygn Yz 284/1); Kaffeehäuser. Rats-
verordnung gegen Glückspiel und Ruhestörungen in denselben, 1928 (BUWr, sygn. Yz 387).

6. J. Sanftleben, Wohlverdientes Ehren-Lob derer Breßlauischen Wein- und Wasser Schencken 
oder Historische Nachricht von denen Breßlauischen Haupt-Quartiren…, Breßlau 1732.
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i „boeuf à la mode” – dostępne w miejscowych winiarniach, uchodzą-
cych w tym czasie za lokale najwyższej klasy, w których stołowały się 
elity miejskie. Importowana coraz chętniej do grodu nad Odrą kultura 
stołu francuskiego była odzwierciedleniem wzrostu zapotrzebowania 
tutejszego mieszczaństwa na usługi gastronomiczne na wysokim 
poziomie, w których nowy, nieznany smak oraz nowe zwyczaje stołu 
odgrywały kluczową rolę. Wraz z nimi przeniknęły do miasta nowe 
formy usług spod znaku noża i widelca. W połowie stulecia swoją 
pozycję w mieście ugruntowali traktierzy, oferujący na zamówienie – 
wzorem gastronomii znad Sekwany – ciepłe posiłki w porze obiadu7. 
W traktierniach stołowały się zwykle tzw. towarzystwa zamknięte 
(geschlossene Gesellschaften), reprezentanci których rekrutowali się 
z wyższych warstw społecznych miasta. Ten nieznany wcześniej nad 
Odrą typ usługi gastronomicznej wiązał się z koniecznością zamówienia 
biesiady dzień, a najlepiej dwa dni wcześniej, zaś pewną niedogodnością 
przy stole był fakt, iż traktierzy przygotowywali z reguły duże pieczenie, 
które biesiadujący sami dzielili na talerze. Nowe zwyczaje towarzystw 
zamkniętych – a więc wspólne spotkania przy stole w porze obiadu, 
a z czasem również w porze kolacji – wrosły szybko w pejzaż gastro-
nomii stolicy Śląska przybliżając ją w sferze kultury stołu do takich 
miast jak Praga, Drezno, Lipsk, Berlin, Wiedeń czy wreszcie Paryż.

Koniec osiemnastego stulecia przyniósł jeszcze jeden import znad 
Sekwany do wrocławskiej gastronomii, który z jednej strony był zwią-
zany z prężnym rozwojem usług hotelarskich w mieście, z drugiej zaś 
z dalszym wzrostem zapotrzebowania wrocławskiego mieszczaństwa 
na wykwintność kulinarną na stole. Importem o którym mowa były 
obiady i kolacje organizowane wedle formuły table d’hôte, a więc tzw. 
stół gospodarza. Przybywający do Wrocławia goście, coraz częściej 
ludzie z tytułami szlacheckimi, przedstawiciele nauki i środowisk 
artystycznych, czy też reprezentanci władz państwowych pragnęli jadać 
smacznie i obficie na podobieństwo stołów dworskich, co w czasach 
po Rewolucji Francuskiej stało się powszechnym zjawiskiem w więk-
szości krajów europejskich. Podobnie wrocławskie towarzystwa 
zamknięte, często o elitarnym składzie, były gotowe słono płacić za 
usługi gastronomiczne na najwyższym poziomie. Obiady i kolacje 
oferowane wedle formuły table d’hôte składały się zwykle z 4 do 6 dań. 
Wszystkie potrawy lądowały na stole jednocześnie, a goście jadali 
razem z gospodarzem lokalu. Obsługa kelnerska nie była jeszcze 
wówczas w pełni rozwinięta w gastronomii Wrocławia, co oznaczało, 

7. Pierwszym anonsującym się w prasie wrocławskiej traktierem był Ludwig Maschmayer 
w kamienicy „In den blauen Hirsch” przy dzisiejszej ul. Wita Stwosza, „Schlesische 
Zeitung”, nr 136, 17 IX 1756.
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iż każdy z biesiadników nakładał sobie sam na talerze z potraw poda-
nych na stół w wazach i na półmiskach. Przykładem tych praktyk były 
spotkania przy stole Śląskiej Resursy Prowincjonalnej – towarzystwa 
skupiającego reprezentantów władz miejskich i prowincjonalnych, 
wojskowych, duchownych, właścicieli ziemskich oraz przedstawicieli 
świata nauki i sztuki – które miały miejsce w kawiarni Bardubskyego 
na wrocławskim Rynku. Zgodnie z wynegocjowaną „taryfą”, czyli 
menu biesiady z ustaloną ceną za określony zestaw potraw, gospodarz 
oferował członkom Resursy obiad złożony z 5 dań w cenie 10 srebr-
nych gorszy od osoby, w skład którego wchodziła zupa, wołowina 
z warzywami, ciepła przekąska, pieczeń z sałatką oraz masło i sery, 
które zgodnie z francuskim zwyczajem kończyły uroczysty posiłek. 
Za 15 srebrniaków członkowie towarzystwa mogli posilić się obiadem 
w formie pikniku złożonym z 6 dań. Kolacja złożona z 3 dań kosz-
towała każdego z nich 6 srebrny groszy, zaś kolacja złożona z 4 dań 
w formie pikniku 10 srebrnych groszy. Wśród zimnych przekąsek 
taryfa Bardubsky’ego wymieniała kanapki z szynką, zimną pieczeń, 
a z napojów kawę, herbatę, lemoniadę, poncz i piwa8.

Z początkiem XIX w. zapanowała we Wrocławiu moda na anglo-
manię, przejawami której były m.in. znajomość mody znad Tamizy, 
czytanie angielskiej prasy i literatury, używanie angielskich zwrotów, 
wreszcie przeniknięcie nad Odrę kilku elementów kultury stołu stolicy 
kraju Albionu. Przykładem tych wpływów we wrocławskiej gastro-
nomii były cieszące się olbrzymim powodzeniem imprezy w stylu 
londyńskiego Ranelagh i Vouxhall organizowane w lokalach z ogro-
dami, którym towarzyszyła angielska muzyka i tańce, a goście przy-
chodzili w maskach. Na stołach królowały zimne przekąski i napoje 
„a la englisch”, obowiązkowa między tańcami była herbata. Niektóre 
lokale organizowały tzw. „herbatki taneczne” – anonsowane w prasie 
z angielska „thée dansant” – zaś czołowi przedstawiciele branży gastro-
nomicznej wprowadzili chętnie do swojego menu pieczenie angielskie 
(englische Braten) oraz befsztyki (anonsowane jako Beef-Steak). Swoi-
stym ucieleśnieniem angielskości we wrocławskiej gastronomii stała 
się otwarta w styczniu 1801 r. kawiarnia „Pod Złotą Koroną” Johanna 
Pfeiffera, o której pisano, iż „jest dla Wrocławia pierwiastkiem tego, 
czym kawiarnia Lloyda w wielkim Londynie”9.

W tym samym czasie zaczęli się osiedlać w grodzie nad Odrą 
szwajcarscy cukiernicy, zwani „konditorami”, których wkładu w rozwój 

8. Geschichte der Ressource von ihrer Entstehung im Jahre 1765 bis zum Jahre 1815, Breslau 
1815, s. 3.

9. J.C. Sinapius, Schlesien in merkantilischer, geographischer und statistischer Hinsicht, Sorau 
und Leipzig, 1806, t. II , s. 126.
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wrocławskiej gastronomii nie można pominąć. Im to bowiem zawdzię-
czamy nie tylko upowszechnienie zwyczaju picia z rana gorącej czeko-
lady, ale też ukształtowanie nowego modelu cukierni, jako lokalu 
gastronomicznego, do którego zachodzono na małą słodką przekąskę. 
Oferowane przez nich o każdej porze dnia zimne i ciepłe poncze, 
do których serwowano ciasta i inne słodkie wypieki, bułki maślane, 
biszkopty, ciasto francuskie z nadzieniem, sucharki, lody, kremy, konfi-
tury, lemoniady, a zwłaszcza torty z kremami przygotowywanymi 
na maśle, uczyniły wizyty w cukierniach modnymi. Po uwolnieniu 
rzemiosł spod dominacji cechów w 1810 r. wskutek reform Steina 
i Hardenberga, cukiernicy zaczęli serwować kawę, która na przeszło pół 
stulecia stała się synonimem dobrej cukierni. Na kawie wyrosła zresztą 
wielkość najsławniejszego wrocławskiego konditora Curo Periniego, 
którego otwartej w 1823 r. cukierni bliżej było do kawiarni wiedeńskiej 
(Wiener Cafe), nieobecnej w stolicy Śląska do lat 70. XIX w.

Z końcem 1806 r. stanęły pod Wrocławiem wojska napoleońskie. 
Podpisana w styczniu roku następnego kapitulacja miasta oznaczała 
dla jego mieszkańców olbrzymie koszty utrzymania wojaków. Więk-
szość produktów spożywczych stała się towarem deficytowym, a lokale 
gastronomiczne zostały zmuszone do stołowania rzesz oficerów za 
ustaloną przez władze okupacyjne stawkę. Kwitła lichwa, ceny szybo-
wały w górę z każdym miesiącem, a „nędza i ubóstwo mieszkańców 
Wrocławia potęgowały się z każdym dniem”, donosił wydawany w tym 
czasie periodyk społeczno-kulturalny „Breslauischer Erzähler”10. Ale 
i w tak trudnej sytuacji nie brakowało ludzi umiejących się znaleźć 
w ogarniętym okupacyjnym zamętem mieście. W czerwcu 1808 r. 
Heinrich Bunke, kucharz służący wcześniej na dworze księcia Eugena 
von Würtenberg, otworzył pierwszą restaurację we Wrocławiu11. A więc 
lokal, który zgodnie z francuskim kanonem oferował przez cały dzień 
ciepłe i zimne potrawy serwowane pojedynczo z menu przygotowanego 
na każdy dzień i wypisanego kredą na tablicy. Nie są jasne okoliczności 
podjęcia działalności przez pierwszego restauratora nad Odrą. Być 
może miał dobre układy z władzami okupacyjnymi, dzięki którym mógł 
zaopatrywać się w potrzebne deficytowe artykuły żywnościowe. Nie 
jest też wykluczone, że otworzył lokal wspierany i inspirowany przez 
Francuzów, chcących stołować się na poziomie bliskim kulturze stołu 
znad Sekwany. Źródła nie dają odpowiedzi na te pytania. Znamienny 
jest jednakże fakt, iż jeden z najważniejszych momentów w dziejach 
wrocławskiej gastronomii miał miejsce w tak trudnym dla miasta 

10. „Breslauischer Erzähler”, 1808, nr 25, s. 398, 400.
11 „Schlesische Zeitung”, nr 72, 20.06.1808.
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czasie. Po wycofaniu się wojsk napoleońskich z miasta oddziaływanie 
wpływów francuskiej kultury stołu nie ustało – 20 kwietnia 1812 r. 
restaurator Blau użył po raz pierwszy we Wrocławiu karty dań wyło-
żonej na stoły, wprowadzając także sprawną i uprzejmą obsługę gości 
przez kelnerów przy stole12. W rozumieniu klasyka usług spod znaku 
noża i widelca Anthelme Brillat-Savarina, autora „Fizjologii smaku” 
(1825 r.), datę użycia po raz pierwszy karty dań nad Odrą uważać należy 
za początek nowoczesnej gastronomii we Wrocławiu13.

Kolejne dwie dekady przyniosły dalszy rozwój restauracji, którym 
kroku dotrzymywały cukiernie i winiarnie, przy zauważalnym regresie 
kawiarni i jednoczesnym zupełnym upadku karczem. Piwo warzone 
we Wrocławiu należało do jednych z najgorszych jakościowo w tej 
części Europy. Nie może więc dziwić, iż w 1835 r. przybył do stolicy 
Śląska Frankończyk Konrad Kissling, który z sukcesem wypromował 
w mieście piwo nazywane „bawarskim” (tak naprawdę było to piwo 
górnofrankońskie). „Echt bairisch Bier” stało się synonimem najlep-
szego w mieście chmielowego trunku aż do wybuchu pierwszej wojny 
światowej, Kissling zaś – a za nim jego spadkobiercy – stał się uoso-
bieniem tejże marki. Zresztą jeszcze za jego życia do słownictwa 
wrocławian weszło pojęcie „Kissling-Bier” (piwo Kisslinga). W kolej-
nych latach piwo bawarskie sprowadzało do Wrocławia wielu innych 
dostawców, a wraz z nim przeniknęła do Wrocławia kuchnia bawarska 
oraz… czystość w lokalach. Największą zasługą Kisslinga był jednak 
jego wpływ na modernizację wrocławskiego piwowarstwa. Wielu 
karczmarzy zaczęło odtąd warzyć chmielowy trunek na bawarską 
manierę (dolna fermentacja), remontując swoje szynki, czyniąc z nich 
świątynie Gambrinusa (patrona piwowarów), goszcząc wreszcie 
w swoich progach rzesze spragnionych dobrego piwa wrocławian.

Nie mniej ciekawym zjawiskiem jak oddziaływanie wpływów 
zewnętrznych na  wrocławską gastronomię był ich brak, mający 
duży wpływ na regres w rozwoju. Zjawisko to możemy zaobser-
wować na przykładzie wrocławskich kawiarni. Gdy na przełomie 
XVIII i XIX w. czołowe kawiarnie w stolicy Śląska uformowały się 
pod wpływem płynącej z Europy mody na styl parysko-londyński 
z rozbudowaną ofertą kulinarną i rozrywkową (muzyka, tańce), znaj-
dując uznanie mieszkańców miasta, to w kolejnych dekadach nie 
oddziaływały na nie żadne zewnętrzne wpływy kulturowe, co już 
w latach 30. XIX w. doprowadziło do istotnych przeobrażeń w modelu 
ich działalności. Niemal wszystkie były kawiarniami już tylko z samej 

12. „Schlesische Zeitung”, nr 46, 18.04.1812.
13. O tezach nowoczesnej gastronomii przełomu XVIII i XIX w. patrz: A. Brillat-Savarin, 

Fizjologia smaku, Warszawa 2003, s. 192-204.
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nazwy, stając się czy to restauracjami, czy to „zwykłymi jadłodaj-
niami”, jak często je określano. Sami wrocławianie mieli zresztą jak 
najgorsze zdanie o jakości serwowanej w kawiarniach kawy, czyniąc 
jakże wymowne porównanie w relacji do kawy parzonej w Wiedniu, 
iż odległość miedzy nimi jest tak duża, jak między kiepskim piwem 
a dobrym szampanem14. Rolę kawiarni przejęły cukiernie, w których 
goście znajdowali spokojną atmosferę, a przy kawie mogli oddać się 
lekturze prasy, czy też porozmawiać o bieżących wydarzeniach. Brak 
klasycznych kawiarni w mieście dawał się odczuć z każdą kolejną 
dekadą, na czym cierpiało życie towarzyskie miasta. Wrocławianie 
spoglądali z zazdrością na kawiarnie Wiednia, Pragi, czy Berlina, 
gdzie w godzinach wieczornych koncentrowało się życie towarzyskie 
wokół zakończonych właśnie spektakli teatralnych. Sytuację tą trafnie 
ujął wydawany we Lwowie „Dziennik Mód Paryskich” pisząc w marcu 
1847 r.: „W tym mieście kawowym kawiarni nie ma, tylko cukiernie, 
może dlatego, że w cukierni nie rozwinie się nigdy tak głośna wrzawa 
jak w kawiarni, a wrocławianin bawi się bez wrzawy”15.

Sytuację odmienił dopiero Teodor Cloin – wiedeńczyk, który otwo-
rzył w maju 1876 r. pierwszą we Wrocławiu Wiener Cafe16. Ta jakże 
ważna w dziejach wrocławskiego kawiarstwa data była początkiem 
nowej ery picia czarnego trunku nad Odrą, zaś życie kawiarniane 
powróciło w mieście do kawiarni, które odzyskały swój pierwotny 
charakter lokalu serwującego kawę i dodatki do niej. Wraz z Cloinem 
przybył do Wrocławia nowy styl i nowy smak. Małe okrągłe stoliki 
z białym marmurowym blatem przypadły szybko wrocławianom 
do gustu. Nowe nieznane wcześniej gatunki kawy z „mokką” i „kapuzi-
nerem” na czele znalazły rzesze wielbicieli. Formuła kawiarni wiedeń-
skiej dawała możliwość spokojnych spotkań do późnych godzin nocnych 
środowiskom artystycznym i literackim, nie narażonym na jednoczesne 
obcowanie z elementem obcym intelektualnie. Wnosiła dla wroc-
ławian nową jakość życia towarzyskiego, była świeżym powiewem 
standardów europejskiej gastronomii. Zmieniła przede wszystkim 
pojęcie tzw. życia nocnego, stając się dla wrocławian klubem nocnym, 
używając współczesnej terminologii. Wpadano do nich, by wyrazić 
przy kawie wrażenia z zakończonych właśnie przedstawień teatral-
nych i operowych, omówić ostatnie lektury, poplotkować, wymienić 
poglądy na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych i politycznych, 
wypić małą kawę w trakcie nocnej eskapady po mieście i umówić się 
na kolejne Varieté.

14. „Breslauer Zeitung”, nr 79, 22 IV 1858.
15. „Dziennik Mód Paryskich”, nr 17, 13 VIII 1847, s. 179.
16. „Schlesische Zeitung”, nr 131, 27 V 1876.
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Kończąc, chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym jakże ciekawym 
imporcie do wrocławskiej gastronomii. Z początkiem lat 90. XIX w. 
nastała w stolicy Śląska trwająca dekadę era inwazji monachijskiej. 
W mieście wyrastały jak grzyby po deszczu piwiarnie szynkujące 
większość znanych dziś marek piw ze stolicy Bawarii, by wymienić 
tylko Hofbräu, Bürgerbräu, Spatenbräu, Hackerbräu, Pschorrbräu, 
Kindlbräu, Löwenbräu, Eberl-Bräu i wreszcie Augustiner. Wraz z nimi 
przybyła do Wrocławia kuchnia bawarska, wydekoltowane bawarskie 
kelnerki, a 1901 r. przyniósł święto Oktoberfest, które jak w soczewce 
jest odzwierciedleniem postaw wrocławian wobec wpływów kulturo-
wych na stole. Dość powiedzieć, iż nawet w Monachium Oktoberfest 
nie trwał tak długo, jak we Wrocławiu, gdzie jeszcze na początku 
listopada wznoszono toasty na cześć Gambrinusa, patrona piwowarów.
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Stan zdrowia mieszkańców Wrocławia

W interesującym nas okresie, czyli w czasach Republiki Weimarskiej, 
nie zmieniło się wiele w porównaniu z poprzednimi latami, jeśli chodzi 
o kwestie zdrowotne mieszkańców miasta. Nadal ludzie borykali 
się z niedożywieniem, nieodpowiednim stanem higieny mieszkań 
oraz izb mieszkalnych, co wpływało na pogłębiające się problemy 
zdrowotne wrocławian1.

 Społeczeństwo miasta było różnorodne. Obok zamożnych warstw, 
kupców, właścicieli fabryk czy też urzędników, żyli robotnicy, rzemieśl-
nicy oraz drobnomieszczaństwo. Stan zdrowia ludności Wrocławia nie 
tylko po zakończeniu wojny, ale i przed jej wybuchem, był nadal uzależ-
niony w głównej mierze od warunków mieszkaniowych. Ubodzy wrocła-
wianie zamieszkiwali poddasza oraz piwnice. W szczególny sposób mowa 
tutaj o robotnikach oraz rzemieślnikach. Niskie zarobki wspomnianych 
grup nie pozwalały na wynajem drogich, odpowiednio przygotowanych 
mieszkań. Robotnicy i ich rodziny musiały godzić się na niski poziom 
życia, który miał bezpośredni wpływ na stan ich zdrowia. 

Jedną z głównych przyczyn zgonów we Wrocławiu w okresie Repub-
liki Weimarskiej była gruźlica. Jak twierdzi Elżbieta Kościk, gruź-
lica należała do chorób ,,ogólnopaństwowych, a nie tylko lokalnych”2. 
Zapadalność na opisywaną chorobę była ściśle związana z warunkami 
materialnymi, wyżywieniem i warunkami sanitarnymi. Ze względu 
na sposób rozprzestrzeniania oraz warunki, w jakich mogła się rozwijać, 
do  teraz określana jest jako choroba społeczna. Gruźlica inaczej 

1. J. Nowosielska-Sobel, Sytuacja społeczna we Wrocławiu w połowie XIX wieku, Materiały 
konferencji „Johannes Schneider – wrocławski działacz społeczny XIX w. i świadek na nowe 
czasy” 24-25 IX 2010, Wrocław, red. G. Strauchold, S.E. Sybilla Kołtan, Wrocław 2013, s. 45. 

2. E. Kościk, Stan zdrowotny społeczeństwa śląskiego w drugiej połowie XIX i na początku 
XX w.: wybrane zagadnienia, [w:] Z przeszłości Europy Środkowowschodniej, red. J. Hoff, 
Rzeszów 2002, s. 207. 

Człowiek chory w przestrzeni osadniczej 
Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej 
na przykładzie osiedla Pracze Odrzańskie
Natalia Maria Kotrys
doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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nazywana tuberkulozą, należała do przewlekłych chorób zakaźnych 
ludzi i zwierząt. Do zarażenia dochodziło drogą kropelkową lub pokar-
mową. Gruźlicę powodowała bakteria należąca do gatunku Mycobacte-
rium tuberculosis (prątka gruźlicy)3. Prątki były szczególnie odporne 
na wysuszenia. Mogły również długo przeżywać w kurzu. Przenoszenie 
choroby miało miejsce między innymi przez picie surowego mleka 
od zarażonych krów. Prątek bydlęcy (Mycobacteriumbovis) był jednym 
z głównych prątków, powodujących tuberkulozę. Analizując źródła 
z przełomu XIX i XX w. oraz badania lekarzy, we Francji, Anglii czy też 
Niemczech, aż 50% bydła było dotkniętych gruźlicą lub perlicą wymion4. 

Z czasem zauważono, że po masowej zachorowalności na gruź-
licę, choroba stawała się endemiczna. Jej występowanie nie można 
było określić mianem kataklizmu, jak w przypadku innych chorób tj. 
dżumy, cholery, czy też ospy, jednak, co należy podkreślić, była ona 
szczególnym zagrożeniem dla ludzi w XIX w.5

Gruźlica w XIX w. była postrachem dla krajów europejskich. 
Miało to bezpośredni związek z przemianami ekonomicznymi mają-
cymi miejsce na terenie kontynentu. Rozwój przemysłu, tworzenie się 
skupisk robotniczych a w konsekwencji problem przeludnienia i nędzy 
wpływały na intensywność występowania tuberkulozy6. 

Innymi schorzeniami, często pojawiającymi się na terenie Dolnego 
Śląska oraz Wrocławia, były: choroby serca, nowotwory, katar jelitowy 
czy drgawki. Warto wspomnieć o panującej grypie hiszpance, która 
zebrała ogromne żniwo wśród mieszkańców miasta7. Należy również 
zwrócić uwagę na umieralność niemowląt w mieście, która była jedną 
z najwyższych w całym kraju. W roku 1923 na 1000 urodzonych dzieci 
poniżej 1 roku życia zmarło aż 1688. 

Reasumując, sytuacja zdrowotna wrocławian była skomplikowana. 
Mimo że w mieście funkcjonowało wiele szpitali, klinik oraz placówek 
medycznych, to nie były one wystarczające. Z tego powodu nie wszyscy 
chorzy do nich trafiali ponieważ koszty leczenia w tych placówkach 
przewyższały możliwości finansowe pacjentów9. Trudne warunki 

3. Encyklopedia biologiczna, red. Z. Otałęga, T. 4, Kraków 1998, s. 140.
4. J. Budzińska-Tylicka, Gruźlica jako klęska społeczna, Warszawa 1913, s. 12. 
5. J. Ruffie, J.C. Sournia, Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, Warszawa 1996, s. 153.
6. M. Migała, Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia 

gruźlicy (druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku), Opole 2009, s. 43.
7. J. Nowosielska-Sobel, G. Sobel, Dolny Śląsk w latach 1918–1945, [w:] Dolny Śląsk. Mono-

grafia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 566.
8. Ibidem.
9. We Wrocławiu w roku 1903 funkcjonowały 22 prywatne polikliniki oraz kliniki. [w:] 

T. Kulak, Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, 
T. II, Wrocław 2001, s. 231.
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mieszkaniowe, niski poziom życia mieszkańców oraz brak wystarcza-
jącej pomocy ze strony służb medycznych sprawiał, że władze miasta 
nie były w stanie poradzić sobie z rosnącym problemem. 

Rozwój urbanistyczny miasta w okresie Republiki Weimarskiej

Okres Republiki Weimarskiej był dla miasta czasem dużych zmian 
w kwestiach urbanistycznych. Były to lata niezwykłe, w których decy-
dowano się na wiele nowatorskich rozwiązań architektonicznych, 
do dziś zachwycających mieszkańców oraz odwiedzających miasto.

Wrocław w latach 1919–1933 borykał się z problemami miesz-
kaniowymi, zdrowotnymi oraz ekonomicznymi. W wielu miastach 
Niemiec, w tym również w stolicy Dolnego Śląska, po wojnie doszli 
do władzy socjaldemokraci, którzy dzięki swojemu programowi budow-
nictwa mieszkaniowego dla robotników mieli odegrać niebagatelną 
rolę w zmianie charakteru urbanistycznego miasta10. 

Wrocław był wyjątkowo przeludnionym miastem. Świadczyć może 
o tym zagęszczenie ludności w poszczególnych dzielnicach. Na przed-
mieściach Mikołajskich na 1 hektar przypadało 1022 mieszkańców, 
na przedmieściach Odrzańskich – 808 mieszkańców, na Szczytni-
ckich – 869 mieszkańców, Oławskich – 722 mieszkańców, natomiast 
na Południowych – 389 mieszkańców11. Jak wynika z badań Wandy 
Kononowicz, ludzie żyli w mieszkaniach całkowicie nieodpowiada-
jących podstawowym wymaganiom sanitarnym12. Uboga ludność 
przebywała w stłoczonych ciasnych pomieszczeniach oraz w ciemnych, 
nieogrzewanych piwnicach. Oznaczało to, że nie miała zapewnionych 
warunków mieszkaniowych. 

Magistrat miasta zdawał sobie sprawę z panującej sytuacji, dlatego 
już od 1920 r. podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji miesz-
kaniowej. W tym samym roku rozpisano konkurs na projekt urbani-
styczny dla Wrocławia, którego celem było wykorzystanie wolnych 
terenów pod nowe budownictwo. Władze chciały, aby powstały osiedla 
satelickie wokół ośrodka, które rozwiążą problem zamieszkania tak 
licznej grupy ludzi w dzielnicach przemysłowych oraz robotniczych. 
W roku 1928 miasto zostało powiększone 3,5-krotnie. Dzięki temu 
zarząd Wrocławia mógł podjąć działania intensywniejszej rozbudowy 

10. J. Urbanik, WuWa-wzorcowe osiedle Wrocławskiej Wystawy ,,Mieszkanie i Miejsce Pracy”, 
1929 (Wohnung Und Werkraum Ausstellung), [w:] Ten wspaniały wrocławski modernizm, 
red. S. Lose, Wrocław 1998, s. 134. 

11. A. Ptaszycka, Rozwój urbanistyczny, [w:] Wrocław. Rozwój urbanistyczny, red. J. Świątecki, 
Warszawa 1956, s. 159. 

12. W. Kononowicz, Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, 
Wrocław 1997, s. 17.
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stolicy Dolnego Śląska, która miała na celu zniwelowanie problemu 
mieszkaniowego w mieście. Chciano połączyć masowość, taniość 
budownictwa, wymagania i potrzeby ludności z wartościami archi-
tektonicznymi oraz estetycznymi13. 

Jeszcze przed przyłączeniem do miasta terenów granicznych 
magistrat zdecydował się na rozpoczęcie budowy małych osiedli, 
najpierw finansowanych z funduszy miejskich, a następnie – z inwe-
stycji prywatnych, które miały rozwiązać problem mieszkaniowy 
Wrocławia. Nowe budynki tworzono na obrzeżach miasta. Pierwsze 
takie osiedle wybudowano w roku 1919 i znajdowało się ono na Tarno-
gaju (Dürrgoy). Posiadało 208 mieszkań w budynkach parterowych14. 
Kolejnym osiedlem były Popowice (Pöpelwitz), powstałe w latach 
1919–1927. Na tym terenie miało zamieszkać 8000 mieszkańców, 
a liczba mieszkań wyniosła 178015. Następne osiedla, o których należy 
wspomnieć, to: Sępolno (Zimpel), wybudowane w latach 1919–1935; 
na tym terenie przewidziano mieszkania dla ok. 10 tys. osób (domy były 
dwu-, cztero- bądź wielorodzinne). Warto wspomnieć również o Grabi-
szynie (Gräbschen), gdzie powstało 790 mieszkań oraz Księże Małe 
(Klein Tschansch), kolejne założenie architektoniczne. Jego budowę 
rozpoczęto w latach 1928–1930 natomiast w jego skład wchodziło 
762 mieszkań dla 3048 osób16. 

Nowe osiedla miały posiadać wyższe standardy mieszkaniowe, 
co miało korzystnie wpływać na zdrowie ludzi. Widoczny stał się 
nacisk na budownictwo lokali małych, w blokach nie przekraczają-
cych od 1 do 3 kondygnacji. Jednocześnie miały być też użytecznymi 
miejscami, które nie sprzyjałyby rozprzestrzenianiu się chorób oraz 
poprawiłyby kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. W obrębie 
osiedli musiały znaleźć się: kościół, szkoła, żłobek, tereny rekreacyjne 
oraz ogródki. Mieszkania w nowopowstałych osiedlach w głównej 
mierze były przeznaczone dla robotników oraz niezamożnej 
części społeczeństwa. 

Okres Republiki Weimarskiej to  czas ważnych modyfikacji 
w  kwestiach urbanistycznych oraz budowlanych miasta. Należy 
podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji finansowej stolicy Dolnego 
Śląska oraz kryzysu gospodarczego, Wrocław radził sobie z całkiem 
dobrym rezultatem. Pomimo sukcesów miasto miało nadal wiele pracy 

13. J. Urbanik, op. cit., s. 140.
14. A. Ptaszycka, op. cit., s. 161.
15. W. Kononowicz, Wrocław. Kierunki rozwoju…, s. 18.
16. W. Kononowicz, Ewolucja osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu okresu Republiki Weimar-

skiej – Księże Małe, [w:] Architektura Wrocławia. T. 2. Urbanistyka, red. J. Rozpędowski, 
Wrocław 1995, s. 460.
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na tym polu. To, czego dokonano w okresie Republiki Weimarskiej, 
było niewielki krokiem w kierunku poprawy warunków mieszkanio-
wych we Wrocławiu. 

Gruźlica chorobą wywołaną warunkami mieszkaniowymi

W latach 20. XX w. popularne było stwierdzenie, że gruźlica jest 
chorobą mieszkaniową. W roku 1922 dr. Steinberg, lekarz wrocławski, 
po udziale w posiedzeniu zarządu Towarzystwa na Rzecz Ludzi Ubogich 
Chorujących na Choroby Płuc we Wrocławiu (Vereins zur Fürsorge für 
unbemittelte Lungenkranke zu Breslau) pisał, że rozwój gruźlicy spowo-
dowany był właśnie złymi warunkami mieszkaniowymi17. Stwierdzenie 
to miało swoje uzasadnione podstawy. Tuberkuloza występowała 
najczęściej u ludzi, którzy żyli w kilka osób w małych, zamkniętych 
pomieszczeniach często bez dostępu do światła. 

Problemem z jakim borykało się miasto po zakończeniu I wojny 
światowej była niewystarczająca liczba mieszkań. Należy przypo-
mnieć, że spowodowane było to wieloma czynnikami m.in. napływem 
ludności z Wielkopolski na kresy Republiki Weimarskiej po odłączeniu 
regionu z Niemiec i przyłączeniu do II Rzeczpospolitej czy też liczbą 
powracających z wojny żołnierzy. 

Poważnym problemem dla wrocławian był stan techniczny mieszkań, 
w których żyli. Sytuację starano się poprawić działaniami nowopowsta-
łych organizacji zajmujących się ich budową. Jak pisała Halina Okólska, 
tereny włączane w granice miasta starano się szybko zagospodarowywać 
dzięki działaniom Siedlungsgesellschaft Breslau A.G., Siedlungsgenos-
senschaft Eigenheim Eichborngarten, oraz Heimstätten A.G.18. 

Problemami mieszkaniowymi oraz wszelkimi inwestycjami budow-
lanymi zajmował się magistrat miasta a konkretnie znajdująca się przy 
nim Komisja V. To właśnie do wspomnianej komisji kierowano listy, 
skargi oraz zażalenia dotyczące sytuacji mieszkaniowej. Wiele z nich 
odnosiło się do warunków, w jakich żyli wrocławianie, do tego, że ludzie 
zdrowi żyli z chorymi, czy też uwagi na temat mieszkań. 

Władze miasta zdawały sobie sprawę z tego, że nie były w stanie 
pomóc każdej zgłaszającej się do nich osobie. Odmawiali ludziom, którzy 
prosili o osobne lokum, w których mogliby zamieszkać pojedynczo19. 

17. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Miasta Wrocławia [dalej: APWr AMW], 
sygn. 19192 (8632), Pismo dr. Steinberga, lekarza wrocławskiego, dotyczące posiedzenia 
Towarzystwa na Rzecz Ludzi Ubogich Chorujących na Choroby Płuc we Wrocławiu z dnia 
1 lutego 1922 r., k. 378.

18. H. Okólska, Wrocławski Samorząd na początku XX w., Wrocław 2004, s. 25-26.
19. APWr AMW, sygn. 19145 (8585), Pismo Wrocławskiego Komisariatu Mieszkaniowego 

z dnia 31 października 1927 informujące o stanie mieszkań w mieście, k. 66.
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Nie byli jednak w stanie zapewnić każdej potrzebującej rodzinie, czy też 
samotnej osobie, nowego mieszkania spełniającego wymogi higieniczne. 

Mimo wszystko, departament zdrowia, starał się separować 
chorych na gruźlicę czy też szukać mieszkań czystych odpowiadają-
cych standardom sanitarnym20. Było to szczególnie trudne ze względu 
na niewystarczającą liczbę mieszkań. Zdawano sobie sprawę, że ludzi 
chorych na gruźlicę należy eksmitować do innych miejsc, niekoniecznie 
odpowiadającym oczekiwaniom mieszkańców. Władze miasta były 
świadome, że nie są w stanie pomóc wszystkim, przez szczególnie 
wysoką liczbę zgłoszeń21. Zdarzało się, że mieszkania były pozbawione 
kuchni, ludzie zamieszkiwali piwnice bądź poddasza. Szczególnie 
często dochodziło do sytuacji, w których dwie obce sobie rodziny 
zakwaterowywano, w jednym lokum22. 

Osiedle Pracze Odrzańskie jako innowacyjne rozwiązanie dla walki 
z gruźlicą

Osiedle Pracze Odrzańskie (Tuberkulosen-Siedlung in Herrnprotsch) znaj-
duje się w południowo-zachodniej części miasta w dzielnicy Fabrycznej. 
Od roku 1928, czyli od momentu, w którym postanowiono przyłączyć 
do miasta sąsiadujące wsie Pracze znajdowały się w granicach Wroc-
ławia. Teren połączony był z miastem linią kolejową Wrocław-Szczecin. 
Pracze Odrzańskie miały być rozwiązaniem problemu leczenia chorych 
na gruźlicę. Tereny oddalone od centrum miasta, blisko ujścia rzeki 
Bystrzycy do Odry oraz w pobliżu dworca kolejowego tworzyły dogodne 
warunki do tego, aby powstało tam miejsce, w którym ludzie będą mogli 
się leczyć oraz dochodzić do siebie po ciężkiej chorobie. Wspomniane już 
bezpośrednie sąsiedztwo linii kolejowej nie było przypadkowe. Dzięki 
niemu transportowano chorych z Wrocławia na teren początkowo 
podmiejskiego szpitala. Położony był on w sosnowo-brzozowym lesie, 
który miał izolować ludzi i chronić ich przed kurzem.

W latach 1899–1913 mieścił się tam kompleks miejskiego Zakładu 
dla Ubogich i Nieuleczalnie Chorych (Armen- und Siechenhaus)23. 
Już od roku 1899 do 1902 trwała jego budowa. Kompleks składał się 
z 6 budynków głównych, którego projektantem był Friedrich Friese24. 

20. Ibidem, Pismo Magistratu Wrocławia z dnia 1 listopada 1927 dotyczące inwalidy wojennego 
Paula Webera, k. 70. 

21. Ibidem, Pismo Magistratu Wrocławia z dnia 12 października 1927 dotyczące stanu miesz-
kaniowego w mieście, k. 81. 

22. Die Wohnungswirtschaft der Stadt Breslau. Denkschrift des Magistrats, red. radny miasta 
dr Fuchs i radca budowlany Behrendt, Breslau 1927, s. 67.

23. Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, s. 713.
24. Atlas architektury Wrocławia, red. J. Harasimowicz, T. 1, Wrocław 1997, s. 139. 
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Dodatkowo powstały dwa bloki szpitalne oraz jeden budynek admini-
stracyjny. Budynki mieszkalne były przeznaczone dla ludzi zdolnych 
do pracy, ubogich oraz leczących się z alkoholizmu. W kolejnych 
latach dobudowano dom dla personelu medycznego (1910 r.), domy dla 
4 rodzin urzędników (1911 r.) projektu Georga Müllera, oraz budynki 
szpitalne dla kobiet chorych na epilepsję (1912 r.), dom lekarza (1913 r.), 
budynek szpitalny dla mężczyzn chorych na epilepsję (1913 r.) projektu 
wspomnianego już Georga Müllera oraz Maxa Berga. Początkowo 
mieszkało w nim ok. 950 lekko chorych umysłowo oraz osób przewlekle 
chorych25. Na krótko przed wybuchem I wojny światowej zdecydo-
wano się na budowę 2 nowych szpitali, które miały być przeznaczone 
również dla ludzi lekko chorych psychicznie. Inwestycję dokończono 
tuż po zakończeniu I wojny światowej. W tym samym czasie zaczęto 
dostrzegać rosnący problem gruźlicy oraz to, że owa choroba staje się 
realnym zagrożeniem dla całego społeczeństwa.

W latach 20. na terenie Praczy Odrzańskich powstał szpital dla 
chorych na gruźlicę. Kolejno w latach 1928/1929 otwarto dla nich 
osiedle. Na terenie kompleksu znajdował się między innymi dom ogrod-
nika, kostnica, stajnia, wozownia, lodownia, łaźnia, park oraz cmentarz. 
Obszar osiedla w ciągu 30 lat powiększył się z 4 do 30 hektarów.

Wspomniane osiedle powstało w północnej części Praczy Odrzań-
skich. Przewodniczącym budowy osiedla był podskarbi miejski 
dr. Friedel (Stadtkammerer) natomiast jego współpracownikami: 
starszy radca magistratu dr. Kobrak (Mitarbeiterober Mag. Rat), radca 
magistratu Kühn (Mag. Rat), główny lekarz dr. Brieger (Primararzt). 
Informacje o nich można było znaleźć na tablicy upamiętniającej 
otwarcie osiedla26. Odpowiedzialne za utworzenie osady dla gruźlików 
na Praczach Odrzańskich było Wrocławskie Towarzystwo do Walki 
z Gruźlicą (Breslauer Vereinzur Bekämpfung der Tuberkulose). Projekt 
zakładał wybudowanie osady dla chorych na gruźlicę oraz ich rodzin. 
Cały projekt osady był szacowany na 800 000 marek27. 

Biorąc pod uwagę, że środki pieniężne klubu na budowę osiedla 
nie były wystarczające, to dzięki pożyczce z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych Prowincji Śląskiej (Landesversicherungsanstalt Schlesien) 
i niskiej stopie procentowej udało się zrealizować ten projekt.

25. APWr AMW, sygn. 19145 (8585), Raport głównego lekarza w szpitalu na Praczach Odrzań-
skich z dnia 20 czerwca 1932 r. dotyczący wyglądu oraz działalności placówki, k. 271.

26. Zdjęcie tablicy znaleźć można na stronie dolny-slask.org.pl. Autorem zdjęcia był Jerzy 
Chamerski. Fotografia została wykonana w  2010  r. W  ok. 2014  r. tablica zniknęła 
z miejsca gdzie ją zawieszono. Została umieszczona na jednym z budynków osiedla przy 
ul. Piwowarskiej.

27. APWr AMW, sygn. 19150 (8590), Osiedle dla gruźlików na Praczach Odrzańskich we 
Wrocławiu, brak paginacji. 
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Jeśli chodzi o realizację planu to twórcy wzorowali się na budowie 
Papworth w Cambridge, które było także przeznaczone dla gruźlików28.

Miejsce to miało umożliwić wspólne życie rodzinne oraz stworzyć 
odpowiednie warunki do pracy. Na terenie Praczy Odrzańskich chorzy 
mieli prowadzić normalny tryb życia z tym, że w lepszych warun-
kach. Nowe mieszkania miały być higieniczne, komfortowe a przede 
wszystkim z lepszym nasłonecznieniem. Osiedle miało składać się 
z 32 domów dla rodzin oraz 2 domów dla osób samotnych. Projek-
tantami osady byli Peter Blaschke i Max Schrimer. Zostało otwarte 
1 lipca 1929 r.

Bardzo ciekawe było rozwiązanie mieszkaniowe nowopowstałych 
budynków. Jeśli chodzi o domy dla rodzin to podzielono je w taki sposób, 
aby chorzy mieli jak najmniejszy kontakt ze zdrowymi. Na parterze 
w trzech pokojach mieszkali zdrowi natomiast na piętrze osoby chore, 
które miały nasłoneczniony balkon gdzie mogły przebywać i konty-
nuować kurację29. Balkony były skierowane na południe. W swojej 
części domu chorzy mieli własne WC, garderobę oraz pokój z loggią. 
W kuchniach oraz w pomieszczeniach, gdzie chorzy się kąpali była 
zimna i ciepła woda. Jeśli chodzi o domy dla osób samotnych to miały 
one po 16 pokoi z oknami skierowanymi na zachód30. 

Każdy dom posiadał dwie piwnice oraz ogród o wielkości 200 m2. 
Bryły budynków nakryto dwuspadowymi dachami31. Jeśli chodzi 
o elewacje to była ona z czerwonej cegły.

Pomysłodawcy osiedla zdawali sobie sprawę z faktu, że chorzy 
dojeżdżając do pracy męczą się. Chciano, aby pacjenci cierpiący 
na gruźlicę mogli pracować w osiedlu, w którym zapewniono im 
opiekę medyczną. Każdy mógł znaleźć tam dla siebie jakieś zajęcie. 
Zdecydowano, że chorzy będą pracować tylko kilka godzin dziennie 
za godziwe wynagrodzenie w dwóch znajdujących się na terenie 
osiedla warsztatach32.

Istotny był również problem kosztów leczenia. Często przez kwestie 
finansowe wydłużał się czas kuracji. Koszty leczenia chorych do tej pory 
wynosiły 7 marek za dzień w przypadku stałych pacjentów i 6,5 marki 
dla pacjentów, którzy skierowani zostali po raz pierwszy33. W ośrodku 
na Praczach chciano pobierać od pacjentów 3,5 marki z czego 2 marki 

28. Ibidem.
29. Ibidem.
30. Atlas architektury Wrocławia, red. J. Harasimowicz, T. 2, Wrocław 1998, s. 141. 
31. APWr AMW, sygn. 19150 (8590), Osiedle dla gruźlików…, Brak paginacji.
32. Ibidem.
33. APWr, AMW, sygn. 19150 (8590), Śląska walka z gruźlicą. Rozliczenie budowy na Praczach 

Odrzańskich. Porównanie Papworth z Praczami Odrzańskimi, 10 maja 1928, k. 164.



146

w
r

o
c

ła
w

przekazywane byłyby na czynsz a reszta, czyli 1,5 na jedzenie34. Koszty 
wynajmu mieszkania były takie same jak w poprzednich lokalach, 
w których mieszkali chorzy, dlatego też nie podwyższano opłat za 
czynsz. Nie obciążano rodzin dodatkowymi kosztami, np. opłatą 
kolejową. Należy pamiętać, że mieszkanie na osiedlu takim jak Pracze, 
miało być próbą wyleczenia chorych z gruźlicy poprzez zmianę ich 
miejsca zamieszkania i pracy a tym samym życia.

Stolarkę, montowanie maszyn do pracy, szycie ubrań było zlecane 
zakładom, w których właściciel był wcześniej leczony na gruźlicę35. Tym 
samym starano się pomóc ludziom, którzy mieli wcześniej problemy 
z chorobą, zwalczaną na Praczach Odrzańskich.

Osiedle miało elementy charakterystyczne dla miasta-ogrodu. 
W jego przypadku uwzględniono nie tylko ludzi zdrowych, ale przede 
wszystkim osoby zmagające się z gruźlicą płuc. 

Kwestia budowy osiedli gruźliczych, czy też leczenia ludzi w szpi-
talach miała swoich zwolenników oraz przeciwników. Na temat tego, 
czy powinno się leczyć gruźlików w ośrodkach, czy też w szpita-
lach (Fürchronisch Offentuberkulöse: Tuberkulose-Krankenhausoder 
Tuberkulösen-Siedlung?) w roku 1927 pojawił się referat dr Ernsta 
Briegera36. Zadał on pytanie, czy lepiej izolować pacjentów, czy też 
leczyć ich w szpitalach? Poruszył on kwestię dotyczącą obaw lekarzy, 
o to, że takie ośrodki gruźlicze staną się domami śmierci, jak w przy-
padku domów dla inwalidów37. Obawiano się również, że będzie duże 
obłożenie tych ośrodków, a w konsekwencji zabraknie miejsc dla 
innych potrzebujących.

Autor referatu ukazał również problem rozdzielania rodzin. Ludzie 
chorzy, idąc do szpitala siłą rzeczy, nie mieszkali i nie przebywali 
ze swoimi najbliższymi. W powstałym ośrodku na Praczach Odrzań-
skich, chorzy mieli możliwość mieszkania z rodzinami co rozwiązy-
wało problem izolacji gruźlików od swojego otoczenia. 

Już od samego początku istnienia, osiedle cieszyło się szczególnym 
zainteresowaniem38. Pierwsze próby ulokowania tam ludzi okazały 
się skuteczne39. Instytucja sama pokrywała część potrzeb gospodar-
czych. Wydaje się, że to dzięki współpracy miasta z towarzystwem 

34. Ibidem.
35. 25. Jahresbericht Breslauer Vereins zur Bekämpfung der Tuberkulose (E. V.) über das 

Geschäftsjahr 1929/1930, Breslau 1930, s. 1.
36. APWr, AMW, sygn. 19150 (8590), Lekarz, szpitala przeciwgruźliczego na Praczach Odrzań-

skich we Wrocławiu. [w:] Sprawozdanie ze spotkania dotyczącego gruźlicy, lekarzy śląskich 
we Wrocławiu 28 maja 1927 roku, k. 100. 

37. Ibidem, k. 102.
38. APWr, AMW, sygn. 19150 (8590), Śląska walka z gruźlicą…, k. 164.
39. APWr, AMW, sygn. 19145 (8585), Raport głównego lekarza…, k. 272.
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oraz wsparciu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udało się zbudować 
osiedle i doprowadzić do jego funkcjonowania. 

Działalność władz miasta, towarzystw do zwalczania gruźlicy 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prowincji Śląskiej, przyczy-
niła się bezpośrednio do powstania szpitala, sanatorium oraz pierw-
szego w Niemczech osiedla dla gruźlików na Praczach Odrzańskich. 
Nowe rozwiązanie w leczeniu tuberkulozy jakim miała być osada, 
w swoim założeniu przybliżała ludzi do zieleni. Pacjenci mogli dzięki 
temu przebywać z rodziną, pracować, prowadzić normalny tryb życia 
w lepszych warunkach. Wykorzystanie innowacyjnego rozwiązania, 
jakim było osiedle dla gruźlików sprawiło, że program społeczny 
polegający na poprawie warunków zdrowotnych wrocławian przy-
niósł pozytywny wynik. Mimo, że przed wrocławskimi działaczami 
było jeszcze wiele pracy, to wynik ich starań można oceniać wysoko. 
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Na początku 1945 r., gdy we Wrocławiu dopiero zaczynały się najcięższe 
walki o  miasto, polskie władze na  obczyźnie i  ośrodki państwa 
podziemnego obmyślały plan rozmieszczenia szkół wyższych w powo-
jennej Polsce. Już pod koniec 1943 r. po konferencji teherańskiej można 
było przypuszczać, że po zakończeniu wojny Breslau znajdzie się 
w granicach Polski jako Wrocław. Choć nie było co do tego wszystkiego 
pewności, to 5 lutego 1945 r. prof. Henryk Raabe, który w Polskim 
Komitecie Wyzwolenia Narodowego kierował Wydziałem Szkół 
Wyższych, postulował utworzenie we Wrocławiu uniwersytetu i poli-
techniki, wysyłając w tej sprawie pismo do ministra oświaty1. Zdaniem 
Raabego plan ten był możliwy do zrealizowania przy wykorzystaniu 
dorobku materialnego uczelni niemieckich i wysłaniu do Wrocławia 
polskich uczonych z innych ośrodków. 

Szykując się do przejęcia Wrocławia, w którym trwały jeszcze walki, 
władze polskie musiały pogodzić się z faktem utraty Lwowa. Najtrud-
niej przyszło to uczonym zatrudnionym tam w szkołach wyższych, 
m.in. na Uniwersytecie Jana Kazimierza, na Politechnice Lwowskiej 
i w Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Zmuszeni do opuszczenia 
miasta, zastanawiali się nad dalszym losem. Chcieli chronić swój 
dorobek i nie dopuścić do rozbicia środowiska2. Nie było to jednak 

1. W. Wrzesiński, Uniwersytet Wrocławski 1945–1995, Wrocław 1995, s. 13 i n.
2. W. Wrzesiński, Początki wrocławskiego środowiska akademickiego, [w:] Wrocławskie 

środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, red. A. Chmielewski i in., 
Wrocław 2005, s. 13 i n.; J. Rozynek, Organizacja i uruchomienie Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu (maj–listopad 1945 rok), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1970, z. 
2, s. 159. Por. także wspomnienia pionierów m.in. Trudne dni. Wrocław 1945 r. we wspo-
mnieniach pionierów, tom I, red. M. Markowski, Wrocław 1960, s. 279–327; Wspomnienia 
wrocławskich pionierów, wyb. Wł. Suleja, Wrocław 1995. 

Skąd do Wrocławia? Drogi dotarcia 
pierwszych pracowników Uniwersytetu 
Wrocławskiego w świetle dokumentów 
Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 
i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kamilla Jasińska
Biuro Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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łatwe. Jesienią 1944 r., w pierwszym okresie przesiedleń, oczy lwow-
skich uczonych zwracały się w kierunku Lublina, w którym powstawał 
właśnie przyszły Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Myślano 
także o Krakowie, który na początku 1945 r. stał się jednym z ważniej-
szych punktów gromadzenia się wysiedleńców z utraconych polskich 
ośrodków na wschodzie kraju. Profesorowie lwowscy, skupieni wokół 
m.in. prof. Stanisława Kulczyńskiego, początkowo żywili nadzieję 
na osiedlenie się właśnie w stolicy Małopolski. W sprawie „zorgani-
zowania w łonie Uniwersytetu Jagiellońskiego pełnego Uniwersytetu 
Lwowskiego, któryby podjąć mógł całość swoich prac dydaktycznych 
w zakresie wykładów i ćwiczeń”, w obawie przed rozbiciem swojego 
środowiska naukowego, do którego mogłoby dojść w wyniku rozpro-
szenia uczonych i podejmowania przez nich pracy w różnych uczelniach 
polskich, zwrócili się wiosną 1945 r. do władz krakowskiej uczelni3. 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku kwietnia sprawę 
jednak odłożył i nigdy już do niej nie powrócił4. 

Rozpoczęto poszukiwania ośrodka na  tych terenach, które 
dopiero miały znaleźć się w granicach powojennej Polski (lub były 
w granicach Polski przed wojną), rozważając pomysły osiedlenia się 
w Gdańsku, Toruniu i na Śląsku np. w Gliwicach, Katowicach lub 
Bytomiu. Wrocław rzadko był brany po uwagę, bo wciąż toczyły się 
w nim ciężkie walki. Zastanawiano się ponadto, co jest ważniejsze: czy 
umacnianie rdzennie polskiego ośrodka robotniczego w Katowicach, 
czy jednak tworzenie polskich struktur na tzw. Ziemiach Zachodnich. 
W tej sytuacji Wrocław wysunął się na plan pierwszy5. Choć siły 
lwowskich uczonych znacznie się uszczupliły, gdyż zniecierpliwieni 
i zmęczeni wojną profesorowie zaczęli osiedlać się w innych miastach 
i chętnych na wyjazd do Wrocławia pozostało niewielu, to zaczęto 
poszukiwać ochotników. Z czasem, m.in. dzięki działalności biur 
werbunkowych, udało się sformować tzw. Grupę Naukowo-Kulturalną 
pod wodzą prof. Stanisława Kulczyńskiego, która przez pełnomoc-
nika prezydenta i wojewody wrocławskiego dr. Bolesława Drobnera, 
została włączona do grupy operacyjnej mającej wyjechać do Wrocławia 
zaraz po zakończeniu w nim walk. Pod koniec kwietnia 1945 r. grupa 
Drobnera licząca ok. 140 osób, w tym 26 członków Grupy Kulturalno-
-Naukowej, była już gotowa do wyjazdu i oczekiwała na moment 

3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Oświaty w Warszawie, sygn. 2911, 
memoriał do Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, k. 801.

4. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: AUJ], sygn. S III 11, protokół VIII posie-
dzenia Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 5 kwietnia 1945 r., 
pkt. XII, k. 18 i n. 

5. J. Rozynek, op. cit., s. 159.
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złożenia broni przez gen. Hermanna Niehoffa dowodzącego obroną 
Festung Breslau. Jak twierdzi kronikarka Delegatury Ministerstwa 
Oświaty, Zofia Gostomska-Zarzycka, niemal wszyscy członkowie 
pierwszej grupy Kulczyńskiego pochodzili ze Lwowa6. 

Przygotowania do uruchomienia we Wrocławiu polskich uczelni 
rozpoczęły się niemal od razu po przybyciu do zniszczonego w ostat-
nich miesiącach wojny miasta. Dzięki wytężonej pracy grupy pod 
kierownictwem Kulczyńskiego, już w  połowie listopada 1945  r. 
Uniwersytet i Politechnika były gotowe do podjęcia działalności 
naukowo-dydaktycznej.

Na wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym wspólnym 
dla obu uczelni wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, w admini-
stracji ogólnouczelnianej oraz w takich jednostkach ogólnouczel-
nianych, jak Biblioteka Uniwersytecka, w okresie pomiędzy majem 
1945 r. a grudniem 1946 r. zatrudnionych zostało blisko 1200 pracow-
ników7. W grupie tej było niewielu ponad 100 profesorów (zwyczajnych 
i nadzwyczajnych), kilku profesorów kontraktowych lub mających tzw. 
godziny zlecone, ok. 25 zastępców profesorów ze stopniem doktora lub 
doktora habilitowanego, ok. 200 docentów, adiunktów oraz asystentów 
(starszych i młodszych). Ponad 900 osób to m.in. lektorzy, laboranci, 
pracownicy techniczni, administracja oraz tzw. funkcjonariusze niżsi8.

Stanisław Kulczyński, organizator i pierwszy rektor wrocławskich 
uczelni, 9 czerwca 1946 r. w Auli Leopoldyńskiej podczas uroczystej 
inauguracji obu uczelni powiedział: „Jesteśmy materialnymi spadko-
biercami ruin niemieckiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 
a duchowymi spadkobiercami kresowej kultury lwowskiej”9. Choć jest 
w tym stwierdzeniu wiele prawdy, i od lat istnieje w polskim środowisku 
naukowym opinia, że tak jak uczeni pochodzący z Wilna po wojnie 
przenieśli się do Torunia, tak uczeni związani z lwowskimi szkołami 
wyższymi osiedlili się we Wrocławiu, zaszczepiając w nowych miej-
scach wszystkie przedwojenne tradycje akademickie, to jednak opie-
rając się na wynikach analizy pochodzenia wrocławskich uczonych, 

6. Z. Gostomska-Zarzycka, Delegatura Ministerstwa Oświaty we Wrocławiu 1945 r., [w:] 
Trudne dni…, s. 284. 

7. Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego [dalej: AUWr], skład osobowy 1945–1946, 
opracowanie własne AUWr (niepublikowane). Pierwszy skład osobowy wydany został 
dopiero na rok akademicki 1947/1948. Zob. Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. 
Skład osobowy, Wrocław 1947. 

8. Wyliczenia własne autorki na podstawie składu osobowego 1945–1946 opracowanego 
przez AUWr. 

9. S. Kulczyński, Mowa uroczysta – przemówienie rektora wygłoszone podczas uroczystej 
inauguracji Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu 9 czerwca 1946 r. w Auli Leopol-
dyńskiej, [w:] Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, t. VI. Szpalty 
z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1945–1947, red. T. Suleja, Wrocław 2005, s. 192. 
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nie można tego stwierdzić z całą pewnością. Prowadzone ponadto 
wcześniej badania cząstkowe dowodzą, że w niektórych przypadkach 
było dokładnie odwrotnie – trzon powojennego Wydziału Prawa 
stanowili uczeni wileńscy, a nie lwowscy10. 

Waldemar Kozuschek, wybitny znawca dziejów wrocławskiej medy-
cyny, był przekonany, że nie byłoby dzisiaj naukowego Wrocławia, gdyby 
nie akademickie korzenie Lwowa i liczna grupa lwowiaków przybyłych 
w 1945 r. do polskiego Wrocławia. Twierdził, że był to „prawdopodobnie 
największy transfer społeczności akademickiej w historii uniwersyte-
ckiej Europy. Używając przenośni, bez tej transplantacji, kiedy jeden 
organizm został w całości zastąpiony drugim, rozwój naukowy w tym 
mieście po 1945 roku nie byłby możliwy”11. By móc uzyskać dokładne 
i miarodajne potwierdzenie tych opinii, konieczne jest przeanalizo-
wanie pochodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych na uczelni 
w pierwszych powojennych latach. Jednakże o ile w przypadku uczo-
nych, szczególnie profesorów, jest to możliwe dzięki publikowanym 
w wielu miejscach biogramom, niekiedy także wspomnieniom czy 
zachowanym, choć nie zawsze kompletnym, dokumentom archi-
walnym, na podstawie których można dokładnie prześledzić prze-
bieg kariery naukowej, to w przypadku pozostałych pracowników, jest 
to mocno utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe. Zakładając jednak, 
że to uczeni, głównie profesorowie, nadawali charakter uczelni, zaszcze-
piając w nowym miejscu dawne tradycje akademickie i przenosząc 
tu wysoki etos pracy naukowej, można przyjąć, że to właśnie ta grupa 
pracownicza – jako najważniejsza i najbardziej reprezentatywna – miała 
decydujące znaczenie dla ukształtowania się ducha uczelni. Analizie 
pochodzenia tej właśnie grupy poświęcony jest niniejszy artykuł12.

10. P.M. Żukowski, Z Kresów Wschodnich na Uniwersytet Wrocławski. Drogi dotarcia – 
na przykładzie pracowników Wydziału Prawa, [w:] Nauka w powojennym Wrocławiu. W 70. 
rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu, red. W. Kucharski, 
K. Bock-Matuszyk, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 129–154. 

11. Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002, red. W. Kozuschek, Wrocław 
2002, s. 392.

12. Pomimo iż Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu działały do 1951 r. we wspólnocie 
akademickiej, co miało swój wyraz m.in. w osobie jednego, wspólnego rektora, to w arty-
kule uwzględniono profesorów zatrudnionych wyłącznie na wydziałach uniwersyte-
ckich tj. Prawno-Administracyjnym (w skrócie: Prawnym), Humanistycznym, Lekarskim 
z oddziałem farmaceutycznym (w skrócie: Lekarskim), Medycyny Weterynaryjnej, Rolni-
czym z oddziałem ogrodniczym (w skrócie: Rolniczym), a także Nauk Przyrodniczych 
oraz wspólnym dla Uniwersytetu i Politechniki Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. 
Dwa ostatnie zgodnie z zapisem dekretu z dn. 24 VIII 1945 r. (Dz. U. nr 34 z 1945 r., poz. 
207) powinny funkcjonować jako Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, jednakże de facto 
tak nie funkcjonowały, dlatego uwzględniono je jako dwa odrębne wydziały, co formalnie 
zostało zatwierdzone rozporządzeniem ministra oświaty dopiero 31 VIII 1947 r. (Dz. U. 
nr 10 z 1947 r., poz. 233). 
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Sformułowanie „drogi dotarcia pierwszych pracowników do Wroc-
ławia na Uniwersytet” można rozumieć dwojako. Z jednej strony 
w kontekście odpowiedzi na pytania dotyczące tego, skąd pochodzili, 
z którym środowiskiem akademickim związani byli przed II wojną 
światową, a z jakim w jej trakcie, a także z którym się najbardziej 
utożsamiali. Z tym nierozerwalnie wiąże się drugie, bardziej dosłowne 
znaczenie „dróg dotarcia”. Po przeanalizowaniu biogramów, ale przede 
wszystkim dokumentacji archiwalnej, która niekiedy nie w pełni 
pokrywa się z powszechnie znanymi życiorysami, można wyodrębnić 
kilka szlaków prowadzących do Wrocławia i motywacji, którymi 
kierowali się uczeni. 

Znaczna część pracowników dotarła do Wrocławia za pośred-
nictwem Grupy Naukowo-Kulturalnej i biur werbunkowych zorga-
nizowanych w Krakowie. Inni początkowo osiedlali się w innych 
miastach, np. w Lublinie, jeszcze inni do Wrocławia trafili w czasie 
wojny, a po jej zakończeniu postanowili w tym mieście pozostać. Prze-
ważającą grupę stanowili zdecydowanie ci, którzy przybyli do Wroc-
ławia na wyraźne zaproszenie lub prośbę rektora Kulczyńskiego albo 
któregoś z dziekanów13 i albo trafiali wprost ze swojej przedwojennej 
uczelni, albo – co zdarzało się w tym przypadku częściej – z innych 
ośrodków, w których znaleźli się po wojnie14. 

Ze względu na fakt, że w ostatnich miesiącach wojny w wyzwolonym 
spod niemieckiej okupacji Krakowie istniały warunki do pracy naukowej 
i dydaktycznej na poziomie i w warunkach przedwojennych, to właśnie 
stolica Małopolski stała się naturalnym miejscem emigracji polskich 
uczonych. Kraków był miejscem schronienia, a jednocześnie przystan-
kiem, w którym szukano odpowiedzi na pytanie „co dalej?”. Profeso-
rowie z utraconych terenów na wschodzie kraju, przede wszystkim 
ze Lwowa, szukali miejsca, które zapewniałoby możliwość kontynu-
owania rozpoczętych już badań, przetrwanie szkół naukowych, może 
nawet pewnych struktur organizacyjnych, a przede wszystkim zacho-
wanie dorobku i dbałość o pielęgnowanie tradycji15. Przyłączenie się 
do Grupy Naukowo-Kulturalnej prof. Kulczyńskiego, czy to jeszcze przed 

13. Jednym z takich uczonych był np. Henryk Beck, lekarz-ginekolog, związany przed wojną 
z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie, a w czasie wojny i po niej zatrudniony 
w Warszawie. Do Wrocławia został zaproszony przez Ludwika Hirszfelda, jednak niespełna 
miesiąc po objęciu katedry na początku 1946 r., nagle zmarł. AUWr, teczka osobowa, sygn. 
138/Henryk Beck. 

14. Niestety w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego zachowały się szczątkowe informacje 
na ten temat. Poza nielicznymi wyjątkami nie ma kopii wysłanych zaproszeń, a jedynie 
odpowiedzi lub własnoręcznie spisane życiorysy, z których można wyciągnąć pewne 
wnioski. Informacje na ten temat są także dostępne we wspomnieniach. 

15. Zob. W. Wrzesiński, Początki wrocławskiego środowiska akademickiego, op. cit.; Trudne 
dni…
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jej wyjazdem do Wrocławia, czy później w wyniku działań krakow-
skiego biura werbunkowego, było więc pierwszym szlakiem dotarcia 
do Wrocławia i tą drogą – przez Kraków – dotarli głównie lwowiacy.

Na początku 1945 r. Uniwersytet Jagielloński został zobowią-
zany przez Ministerstwo Oświaty do zarejestrowania wszystkich sił 
naukowych przebywających w mieście16. Uczeni wypełniali ankiety, 
w  których poza podstawowymi informacjami (imię i  nazwisko, 
data i miejsce urodzenia, wykształcenie i stopień naukowy, miejsce 
zamieszkania), musieli także podać „dokładne określenie zajmo-
wanego stanowiska w szkole akademickiej w roku 1938/1939” oraz 
„określenie grupy uposażenia na zajmowanym stanowisku”. Ponadto 
każdy uczony musiał wskazać uczelnię, na której chciałby pracować17. 
Na Wrocław wskazało ok. 20 uczonych, w tym m.in. związani przed 
wojną z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie: Wiktor Gorze-
lany, chemik18; Bronisław Knaster, matematyk19; Aleksander Kosiba, 
geograf klimatolog20; Franciszek Longchamps de Berier, prawnik21; 
Stanisław Loria, fizyk22; Kazimierz Majewski, archeolog23; Karol Male-
czyński, historyk24. Z Akademią Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 
związani byli przed wojną m.in. Andrzej Klisiecki, fizjolog25, Joanna 
Mojżeszowicz, zoolog26 czy Leonard Weber, pszczelarz27. Wśród osób, 
które w listopadzie 1945 r. wypełniły ankietę, byli także ci, którzy już 

16. P.M. Żukowski, Z Kresów Wschodnich na Uniwersytet Wrocławski…, s. 134. 
17. AUJ, S III 127, Ewidencja pracowników naukowych polskich uczelni zarejestrowanych 

przy UJ 1945–1951, przykładowa ankieta, b.p. 
18. AUJ, S III 127, ankieta Wiktora Gorzelanego z dn. 14 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 

przyszłej pracy wskazał „Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu”.
19. AUJ, S III 127, ankieta Bronisława Knastra z dn. 12 listopada 1945 r., b.p. Co ciekawe, Knaster 

w ankiecie wskazał Uniwersytet Warszawski jako miejsce zatrudnienia w roku 1938/1939, 
ale od 1939 r. związany był z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazał „Śląska Szkoła Główna (Uniwersytet i Politechnika) we Wrocławiu”. 

20. AUJ, S III 127, ankieta Aleksandra Kosiby z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce przy-
szłej pracy wskazał „Uniwersytet we Wrocławiu”. 

21. AUJ, S III 127, ankieta Franciszka Longchampsa de Beriera z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. 
Jako miejsce przyszłej pracy wskazał „Wrocław”. 

22. AUJ, S III 127, ankieta Stanisława Lorii z dn. 6 grudnia 1945 r., b.p. Jako miejsce przyszłej 
pracy wskazał „Uniwersytet i Politechnikę we Wrocławiu”. 

23. AUJ, S III 127, ankieta Kazimierza Majewskiego z dn. 10 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazał „Wrocław”. 

24. AUJ, S III 127, ankieta Karola Maleczyńskiego z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazał „Wrocław”. 

25. AUJ, S III 127, ankieta Andrzeja Klisieckiego z dn. 4 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazał „Wrocław”.

26. AUJ, S III 127, ankieta Joanny Mojżeszowicz z dn. 13 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazała „Wrocław”.

27. AUJ, S III 127, ankieta Leonarda Webera z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce przyszłej 
pracy wskazał „Wydział Weterynaryjny we Wrocławiu”.
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od pewnego czasu przebywali we Wrocławiu, jak np. Maleczyński, 
Loria czy Gorzelany.

Ankietę wypełnił też Jerzy Łanowski, który w 1938 r. był młod-
szym asystentem w Katedrze Filologii Klasycznej na UJK28. Łanowski 
przed wojną ukończył dwa lata studiów na UJK we Lwowie i konty-
nuował je podczas radzieckiej okupacji i na konspiracyjnym uniwer-
sytecie, zdobywając magisterium w 1944 r. na powtórnie przejętym 
przez władze radzieckie lwowskim uniwersytecie. Zależało mu jednak 
na tym, by mieć polski dyplom, dlatego we Wrocławiu ponownie przy-
stąpił do egzaminu magisterskiego, zostając w ten sposób pierwszym 
absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego29.

W sumie w ok. 20 ankietach wskazano Wrocław lub jedną z wroc-
ławskich uczelni, ale faktem jest, że do stolicy Śląska przyjechali też ci, 
którzy w krakowskich ankietach wpisywali inne miasto, jak np. Mieczy-
sław Kreutz, lwowski psycholog, który początkowo planował związać się 
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu30, ale ostatecznie pod 
koniec roku 1945 przybył do Wrocławia31. Na ostatnim miejscu Wrocław 
wskazywał także Tadeusz Bigo, prawnik związany wcześniej z UJK32, który 
być może nie widząc szans na awans i otrzymanie własnej katedry na innej 
uczelni, wybrał ostatecznie w styczniu 1946 r. Wrocław33. Z Uniwersy-
tetem i Politechniką we Wrocławiu związał się także, ale dopiero w 1947 r. 
Jan Mergentaler, astronom przed wojną zatrudniony na UJK we Lwowie, 
a po wojnie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie34. 

Dla niektórych Kraków był dłuższym przystankiem, bo zdecydo-
wali się nawet na podjęcie wykładów w tzw. skróconym roku akade-
mickim 1945. Tak postąpił np. pochodzący z Krakowa, ale związany 
przez lata z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie prawnik Andrzej 
Mycielski, który ostatecznie jeszcze we wrześniu 1945 r. zdecydował się 
na przeniesienie się do Wrocławia35. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 

28. AUJ, S III 127, ankieta Jerzego Łanowskiego z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 
przyszłej pracy wskazał „Wrocław”. 

29. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Jerzy Łanowski.
30. AUJ, S III 127, ankieta Mieczysława Kreutza z dn. 2 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 

przyszłej pracy wskazał „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu”.
31. Z. S., Mieczysław Kreutz, [w:] Uczeni wrocławscy 1945–1979, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 

1980, s. 66. 
32. AUJ, S III 127, ankieta Tadeusz Bigo z dn. 4 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce przyszłej 

pracy wskazał „Uniwersytet w Warszawie, [nieczytelne], Toruniu lub we Wrocławiu”. 
33. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Tadeusz Bigo.
34. AUJ, S III 127, ankieta Jana Mergentalera z dn. 12 listopada 1945 r., b.p. Jako miejsce 

przyszłej pracy wskazał „Uniwersytet M. C. S w Lublinie”. 
35. AUJ, S III 127, ankieta Andrzeja Mycielskiego [brak daty], b.p. Jako miejsce przyszłej pracy 

wskazał „Uniwersytet Wrocławski”. 
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planował początkowo pozostać rodowity wilnianin Henryk Niewod-
niczański36, jednak i on pod koniec listopada 1945 r. podjął wykłady 
we Wrocławiu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii37. 

Z Krakowem nadzieje wiązali też inni, którzy jednak ostatecznie – 
z różnych przyczyn, nie zawsze znanych – znaleźli się we Wrocławiu. 
Bolesław Popielski na wniosek Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z UJK na UJ przeniósł w lipcu 1945 r. habilitację 
z zakresu medycyny sądowej38. Na wnioski innych wydziałów UJ 
profesorami nadzwyczajnymi (ad personam) mianowano wielu 
docentów, a wśród nich: geologa Henryka Teisseyre, historyków: 
Władysława Czaplińskiego i  Karola Maleczyńskiego, slawistów: 
Stanisława Rosponda i Władysława Kuraszkiewicza, antropologa 
Józefa Wąsowicza, zoologa Kazimierza Szarskiego, geografa Juliana 
Czyżewskiego, archeologa Kazimierza Majewskiego39. Część z tych 
osób została powołana do Wrocławia, inni sami opuścili Kraków 
i wybrali jednak Wrocław.

W gronie wrocławskich uczonych znalazły się też po wojnie takie 
osoby, które całą swoją karierę naukową przed wojną związały z UJ, 
ale ze względu na fakt, że po wojnie nawiązały współpracę z nowo 
powstałym ośrodkiem wrocławskim, to przeniosły się tu na stałe, 
jak np. lekarz fizjopatolog, Hugon Kowarzyk, który 9 czerwca 1946 r. 
wygłosił w Auli Leopoldyńskiej wykład inauguracyjny, będąc przy tym 
jednym z organizatorów Wydziału Lekarskiego oraz życia naukowego 
w tym mieście40. Warto wspomnieć w tym miejscu też takich uczo-
nych, którzy na stałe pracowali np. na UJ czy innej uczelni krakowskiej, 
ale równocześnie mieli nawet przez kilka lat wykłady zlecone na UWr, 
jak np. geograf Mieczysław Klimaszewski czy genetyk Tadeusz Rueben-
bauer. Jednakże do Wrocławia na stałe się nie przenieśli. 

Jak wynika z powyższego zestawienia główny szlak do Wrocławia 
prowadził przez Kraków, który pojawia się w zdecydowanej większości 
życiorysów profesorów zatrudnionych w Uniwersytecie Wrocławskim 
w pierwszych latach jego funkcjonowania.

Drugi szlak wiódł przez Breslau, a dokładniej przez niemieckie 
obozy pracy przymusowej, do których trafiło wielu uczonych, nie 
tylko profesorów. Część z nich po oswobodzeniu zdecydowała się 

36. AUJ, S III 127, ankieta Henryka Niewodniczańskiego z dn. 5 listopada 1945 r., b.p. Jako 
miejsce przyszłej pracy wskazał „Uniwersytet jagielloński w Krakowie lub Śląska Szkoła 
Główna (Uniwersytet i Politechnika) we Wrocławiu”. 

37. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Henryk Niewodniczański. 
38. AUJ, S III 11, protokół XIV posiedzenia Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w dniu 13 lipca 1945 r., pkt. IV, k. 29. 
39. Ibidem, k. 30.
40. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Hugon Kowarzyk.
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na pozostanie we Wrocławiu i przyłączenie do GKN, np. matematyk 
Edward Marczewski41, następca Kulczyńskiego na fotelu rektorskim, 
biolog Edward Zubik42, wtedy jeszcze docent oraz Dionizy Smoleński – 
pierwszy samodzielny rektor PWr, bardzo zasłużony dla jej odbudowy43. 

Kolejny szlak prowadził przez Lublin, w którym od października 
1944 r. istniał państwowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
i istniejący jeszcze od 1918 r. prywatny Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Lublin ze swoimi uczelniami jednak nie był dość atrakcyjny i nie 
potrafił zatrzymać uczonych. Po zaproszeniu przez Kulczyńskiego 
kilku wybrało Wrocław, np. lekarz i mikrobiolog Ludwik Hirszfeld44, 
lekarz ftyzjatra Zdzisław Skibiński45 czy meliorant i agrometeorolog 
Stanisław Bac46 związani z UMCS oraz filolog Jerzy Kowalski47, krótko 
związany z KUL.

Przytoczone wyżej przykłady świadczą o powtarzalności pewnych 
schematów i dają jednocześnie świadectwo tego, że pewne grupy – 
szczególnie lwowiacy – trzymały się razem, poszukując dla siebie 
odpowiedniego miejsca. Oprócz tego można wskazać wiele historii 
jednostkowych, często bardzo skomplikowanych i niepowtarzalnych. 
Warto w tym miejscu wspomnieć chociaż o kilku. 

Lekarz Antoni Falkiewicz przed wojną związany był z UJK we 
Lwowie. Od 1944 r. pełnił służbę wojskową i wysłano go do Lublina, 
gdzie równolegle próbował pracować naukowo na UMCS. Na prośbę 
Kulczyńskiego i Hirszfelda został zwolniony ze służby i osiadł we 
Wrocławiu, obejmując na Uniwersytecie Wrocławskim kierownictwo 
Kliniki Chorób Wewnętrznych, pierwszej na tzw. Ziemiach Odzyska-
nych kliniki internistycznej48. Byli też tacy, jak np. pochodzący z Sanoka 
Tadeusz Olbrycht, lekarz weterynarii, którego wojna zastała za granicą 
i dopiero w 1946 r. powrócił do kraju, wybierając Wrocław49.

Dla niektórych Wrocław był tylko przystankiem, do którego zostali 
skierowani przez przełożonych. Tak było w przypadku lekarza Józefa 
Hellera, majora Wojska Polskiego. Część wojny spędził we Lwowie, 

41. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Edward Marczewski.
42. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Edward Zubik.
43. Warto pamiętać też, że niektórzy profesorowie byli więźniami obozów koncentracyjnych 

np. w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz (Władysław Ślebo-
dziński), byli więźniami politycznymi (Józef Zwierzycki), część wojny spędzili w getcie 
warszawskim (Ludwik i Hanna Hirszfeldowie) lub w obozie jenieckim (Stanisław Tołpa).

44. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Ludwik Hirszfeld.
45. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Zdzisław Skibiński.
46. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Stanisław Bac.
47. AUWr, teczka osobowa, sygn. 138/Jerzy Kowalski.
48. R. Smolik, Antoni Falkiewicz, [w:] Uczeni wrocławscy…, s. 276-279. 
49. M. Cena, Tadeusz Olbrycht, [w:] Uczeni wrocławscy…, s. 344-347.
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Wykres 1. Pochodzenie profesorów (zwyczajnych i nadzwyczajnych) zatrudnionych w Uniwersy-
tecie Wrocławskim w okresie 1945–1946 według miasta (środowiska akademickiego), z którym 
przed II wojną światową i w jej trakcie byli związani. Dwie ostatnie kolumny obejmują osoby, 
które związane były z kilkoma ośrodkami i nie udało się ustalić jednego, najważniejszego środo-
wiska (na wykresie: „Poznań i Warszawa” oraz „Lwów i inne ośrodki”); oprac. własne autorki.
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Wykres 1a. Pochodzenie profesorów zwyczajnych według miasta (środowiska akademickiego), 
z którym przed II wojną światową i w jej trakcie byli związani; oprac. własne autorki.

Lwów

22

Kraków

0

Lwów
i inne ośrodki

19

Wilno

2

Warszawa

3

Poznań

3

Poznań
i Warszawa

1

Wykres 1b. Pochodzenie profesorów nadzwyczajnych według miasta (środowiska akademickiego), 
z którym przed II wojną światową i w jej trakcie byli związani; oprac. własne autorki.
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potem przedostał się do Warszawy, gdzie wykładał na konspira-
cyjnym Uniwersytecie Warszawskim, a po upadku powstania warszaw-
skiego został wywieziony do obozu pracy w Hanowerze. Po powrocie 
do Polski został skierowany do Wrocławia, a po paru latach wyjechał 
do Szczecina i następnie dalej do Warszawy. 

Niektórzy we Wrocławiu byli krótko, bo jednak „dziki zachód” nie 
był dla nich miejscem odpowiednim, np. językoznawca Jerzy Kuryłowicz. 
Spędził tu 2 lata, kierował katedrą językoznawstwa ogólnego, ale trudne 
warunki życia w mieście sprawiły, że przeniósł się do Krakowa na UJ.

Powyżej przedstawiono kilkanaście wybranych przykładów ilustru-
jących dosłownie rozumiane drogi dotarcia na Uniwersytet Wrocławski 
pierwszych pracowników naukowych, szczególnie profesorów. Ich 
krótkie omówienie stanowi tylko przyczynek do usystematyzowania 
dróg i sposobów dotarcia na uczelnię wszystkich zatrudnionych na niej 
w pierwszych powojennych latach osób. Przeprowadzenie dokładnych 
badań, ale na zwiększonej grupie obejmującej nie tylko profesorów, 
dałoby z pewnością ciekawy obraz. Może być to jednak trudne do zrea-
lizowania ze względu na niewielką, jak zasygnalizowano już wcześniej, 
liczbę dostępnych materiałów archiwalnych, biogramów i wspomnień. 

Analiza życiorysów publikowanych w różnych zbiorach50 oraz prze-
chowywanych w archiwach Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego akt osobowych i innych dokumentów, pozwoliła 
jednak na opracowanie zestawienia przynoszącego odpowiedź na inne 
pytania: z którym środowiskiem akademickim związani byli przed 
II wojną światową i w jej trakcie, pierwsi profesorowie Uniwersytetu 
Wrocławskiego zatrudnieni na uczelni w okresie od maja 1945 do końca 
grudnia 1946 r. Wyniki przedstawiono na poniższych wykresach.

Zaprezentowane powyżej wyniki w skali całej uczelni zdają się 
potwierdzać słowa Kulczyńskiego i Kozuschka o lwowskich korzeniach 
wrocławskiego środowiska akademickiego. Blisko 70% profesorów 
zatrudnionych na Uniwersytecie Wrocławskim w okresie pomiędzy 
majem 1945 r. a grudniem 1946 r. związanych było przed wojną 
z lwowskimi uczelniami, przede wszystkim z Uniwersytetem Jana 
Kazimierza i Akademią Medycyny Weterynaryjnej, z czego ponad 
połowa utożsamiała się wyłącznie ze środowiskiem lwowskim. Niecałe 
10% pierwszych profesorów wywodziło się z uczelni warszawskich 
i krakowskich, jeszcze mniej, bo zaledwie 5%, z uczelni wileńskich. 
Profesorowie zwyczajni stanowili 51%, z czego zdecydowana większość 
związana była ze Lwowem. W przypadku profesorów nadzwyczajnych 

50. Zob. m.in. AUWr, Album dwudziestolecia Uniwersytetu Wrocławskiego imienia Bolesława 
Bieruta we Wrocławiu 1945–1965, oprac. A. Kania, cz. 1. życiorysy, cz. 2. fotografie. 
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Wykres 2. Rozkład sił naukowych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego 
(1945–1946); oprac. własne autorki.

Wykres 3. Rozkład sił naukowych na poszczególnych wydziałach (1945–1946) według środowiska 
akademickiego (miasta), z którym uczeni utożsamiali się przed II wojną światową i w jej trakcie. 
W kilku przypadkach nie udało się ustalić jednego, najważniejszego środowiska, ze względu 
na fakt, że osoby te związane były z kilkoma uczelniami (na wykresie: „Poznań i Warszawa” 
oraz „Lwów i inne ośrodki”); oprac. własne autorki.
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Poznań i Warszawa 0 2 0 1 0 0 0
Poznań 1 2 0 0 1 1 1
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da się zauważyć większe zróżnicowanie, jednakże i w tej grupie osoby 
o lwowskich korzeniach stanowią zdecydowaną większość. 

W omawianym okresie najwięcej profesorów zatrudniał Wydział 
Lekarski (26 osób) oraz Wydział Humanistyczny (22 osoby). Pozostałe 
wydziały uniwersyteckie – Prawny, Nauk Przyrodniczych, Medycyny 
Weterynaryjnej oraz Rolniczy – zatrudniały od 9 do 12 profesorów. 
Na wspólnym dla Uniwersytetu i Politechniki Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Chemii pracowało zaledwie 13 profesorów. 

Analiza pochodzenia profesorów – w rozumieniu środowiska 
akademickiego, z którego się wywodzili – na poszczególnych wydzia-
łach przynosi nieco inne wyniki niż analogiczne badania w skali całej 
uczelni, co widać na poniższym wykresie. 

Na podstawie przedstawionych wcześniej wyników można potwier-
dzić obecną w powszechnej świadomości tezę, że wrocławską uczelnię 
tworzyli lwowianie, nie da się jej jednak potwierdzić w odniesieniu 
do poszczególnych wydziałów uniwersyteckich. Jak wynika z powyż-
szego zestawienia (wykres 3.), większość profesorów Wydziału Prawa 
wywodziła się bowiem z Wilna, co wykazał już wcześniej Przemysław 
M. Żukowski51. Wilnianie obecni byli jednak także na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii. Jedynie wydziały Medycyny Wetery-
naryjnej oraz Nauk Przyrodniczych opierały się niemal w całości 
na profesorach lwowskich. 

By móc z całą pewnością potwierdzić – lub częściowo obalić – 
przekonania dotyczące lwowskich korzeni wrocławskiego środowiska 
akademickiego, wyrażone jasno m.in. przez Kulczyńskiego i Kozuschka, 
a przytoczone na wstępie, konieczne wydaje poszerzenie zakresu badań 
o pozostałe grupy pracownicze, a także i wychowanków profesorów. 
Jednakże badania takie nie zmienią zasadniczo ogólnego obrazu, 
a jedynie dadzą z pewnością ciekawe, a może i zaskakujące wyniki 
dla każdego z analizowanych wydziałów. Faktu, że dla większości 
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Kraków był w 1945 r. przy-
stankiem na drodze do nieznanego Wrocławia, także nic nie zmieni. 

51. P.M. Żukowski, Z Kresów Wschodnich na Uniwersytet Wrocławski…
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W niniejszym referacie posta-
nowiłem wykorzystać jedno 
z  naj bar dziej nie zwy kłych 
źró deł ty czą cych się hi sto rii 
Pol ski bez po śred nio po II woj nie 
świa to wej. Mia no wi cie „Atlas 
Ziem Odzyskanych”1. 

Został on  opublikowany 
w  1946  r. jako wynik prac 
war szaw skie go Głów ne go 
Urzę du Pla no wa nia Prze strzen-
nego. Na czele licznego zespołu 
autorów stał Józef Zaręba.

Drugie wydanie opraco-
wania – stanowiło ono obiekt 
mych rozważań – ukazało się 
w 1947 r., ukazując stopniowo 
stabilizującą się sytuację demo-
graficzną na ziemiach zachod-
nich i północnych, nazywanych 
wówczas w oficjalnej propagandzie, prasie i w mowie potocznej Ziemiami 
Odzyskanymi. Mapy zamieszczone w atlasie pokazały – w sposób natu-
ralnie dyskutowalny i na pewno nie do końca precyzyjny – labilną sytu-
ację ludnościową na terenach nowych w latach 1946–1947. Na ilustra-
cjach zamieszczonych w atlasie znalazł się również ówczesny powiat 
bolesławiecki. Zainspirowało mnie to do próby opisania zjawisk dzie-
jących się w latach powojennych w tej części Dolnego Śląska.

1. Na temat tej publikacji por. więcej: G. Strauchold, Fenomen „Atlasu Ziem Odzyskanych” 
z 1947 r. Bilans otwarcia ziem zachodnich i północnych, [w:] Z dziejów przemysłu po 1945 
roku, red. E. Kościk, R. Klementowski, Wrocław 2012, s. 9-19.

Osadnictwo w powiecie bolesławieckim
w „Atlasie Ziem Odzyskanych”
Grzegorz Strauchold
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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By jednak skupić się na sprawach powiatu bolesławieckiego należy 
zauważyć, iż autorzy atlasu – z całkowitym zachowaniem zasad sine 
ira et studio – zilustrowali w piśmie i na mapach sytuacje wyjściowe. 
Zilustrowane danymi z czasów niemieckich, tuż przed początkiem 
II wojny światowej. Dla całości tzw. Ziem Odzyskanych symptoma-
tyczna dla czasów bezpośrednio powojennych, zapotrzebowań geopo-
litycznych i  interpretacji jest mapa nr 13. pn. „Zmiany w gęstości 
zaludnienia 1870 – 1930 – 1946”. Wskazując na zmniejszającą się ilość 
miejscowej ludności we wschodnich prowincjach Rzeszy Niemieckiej 
w odnośnym komentarzu zawarto znamienną konkluzję: „Właśnie 
z liczby nadmiaru ludności wiejskiej w Polsce przed wojną rekrutowała 
się emigracja sezonowa na roboty rolne do Niemiec [co było prawdą]. 
Polska emigracja sezonowa szła głównie na [późniejsze] Ziemie Odzy-
skane, gdzie Niemcy nie potrafili i nie mogli zatrzymać postępującego 
procesu reagraryzacji i wyludnienia niemieckiej wsi. Proces ten badacze 
niemieccy określają w przeciwstawieniu do „Drang nach Osten” – 
FLUCHT NACH DEM WESTEN”2. Niewątpliwie zjawisko dużych 
migracji ludności Niemiec wschodnich do ośrodków przemysłowych 
na zachodzie Rzeszy – także w wykonaniu ludności pochodzenia 
słowiańskiego (polskiego) – miało miejsce. W polskiej historiografii 
po II wojnie światowej owe migracje służyły za uzasadnienie „natural-
ności” przesunięcia granicy polsko-niemieckiej na zachód. Wskazy-
wano w mnogich propagandowych, ale i naukowych wypowiedziach, 
iż ludność niemiecka już przed 1939 r. „uchodziła” na zachód, a w ślad 
za nią posuwała się, niejako „naturalnie” ją zastępująca, ludność polska. 
Rzeczywiście łaknąca ziemi i pracy. Z zawodowego obowiązku przy-
pomnę, iż podczas okupacji niemieckiej w Polsce duża grupa polskich 
chłopów z własnej woli udała się „na roboty” do Rzeszy dla polepszenia 
swego bytu. Co nie zmienia faktu, iż za ich decyzjami stały realia 
okupacyjne, ani faktu, że duża grupa mieszkańców okupowanej Polski 
została na owe „roboty” porwana przemocą…

W prezentowanym atlasie zamieszczono dwie mapy ukazujące gęstość 
zaludnienia już w czasach polskiej władzy (mapa nr 13).

O ile w lutym 1946 r. tereny, na których także znajdował się powiat 
bolesławiecki należały do najmniej zaludnionych na ziemiach nowych, 
o tyle dane z czerwca 1947 r. wskazują skok ilościowy z grupy najmniej 
nasyconej ludnością do grupy ziem przedostatniej w zaprezentowanej 
skali. Niewątpliwie nastąpiła tutaj – o czym nieco dalej – korelacja 
pomiędzy przybywaniem osadników polskich i  przymusowym 

2. Atlas Ziem Odzyskanych, opr. zb. pod kier. J. Zaremby, Warszawa 1947, komentarz do mapy 
nr 13, nlb.
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wysiedlaniem miejscowej ludności niemieckiej. W skali Dolnego Śląska 
było to jednak zaludnienie niewielkie. Naturalnie, należy wziąć pod 
uwagę lesistość tego terenu, nie oferującego zbyt dużych areałów 
dla polskich osadników3. Kolejna interesująca mnie mapa mówi 
o „Ludności w miastach i na wsi” (mapa nr 14).

W  czasach niemieckich (1939) w  ich prowincjach wschodnich 
(od 1945 r. polskich ziemiach zachodnich i północnych) ludność miejska 
liczyła 47,6%, wiejska 52,4%. W lutym 1946 r. – już pod polską władzą – 
w miastach zamieszkiwało 38,9% miejscowej ludności. W danej tej trzeba 
uwzględnić bilans niemieckich ucieczek przed frontem, wysiedlenia tej 

3. Por.: A. Baniecki, Osadnictwo rolnicze w powiecie bolesławieckim w latach 1945–1950, 
[w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2009, 
s. 147-156.
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ludności przez władze polskie, nadal jednakowoż pozostawanie części 
miejscowych Niemców w miejscach swego zamieszkania oraz przybywają-
cych osadników polskich. W czerwcu 1947 r. w miastach na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych przebywało 44,4% ogółu mieszkańców tych terytoriów. 
Dane te wskazują – już po wysiedleniu przeważającej części ludności 
niemieckiej – dynamikę przyrostu napływowej ludności polskiej4.

W odniesieniu do powiatu bolesławieckiego na mapie wskazano, 
iż 1. czerwca 1946 r. ludność miejsca liczyła ok. 20% ogółu tamtejszych 
mieszkańców5.

Bardziej wyrazista – ale w odniesieniu do całości inkorporowanego 
terytorium – była mapa pt. „Ludność polska według pochodzenia” 
(mapa nr 15)6.

Komentarz do mapy i sama ilustracja wskazały, iż 31. sierpnia 1947 r. 
ziemie zachodnie i północne zamieszkiwało 5 099 688 osób. Jedynie 
w ujęciu całościowym (bez wyodrębnienia mniejszych jednostek tery-
torialnych) podano, iż w tej populacji przesiedleńcy z Polski centralnej 
(z tzw. ziem starych) stanowili 43%, repatrianci (pod tą nazwą rozumiano 
wówczas ludność przybyłą z utraconych Kresów Wschodnich i z głębi 
ZSRR) – 37%, zaś „autochtoni” (terminem tym określano dotychczaso-
wych obywateli Rzeszy Niemieckiej o pochodzeniu etnicznym słowiań-
skim, co wówczas uważano za termin równoważny z „polskością”) 20%7.

Mapa nr 16 (właściwie cztery mapki) nazwana została „Proces 
wymiany Ludności”8. 14. lutego 1946 r. w powiecie bolesławieckim 
przeważała ludność niemiecka. 

Według danych z 1. lipca 1946 r. na tym terenie nadal przeważała 
ludność niemiecka. 

Jednakże zintensyfikowane, masowe przesiedlenia z 1946 r. i jedno-
cześnie napływanie ludności polskiej – w tym także z Kresów Wschodnich 
(w tym wywiezionej w latach 1940–1941 na Syberię)9, Jugosławii (Bośni)10, 

4. Atlas…, komentarz do mapy 14, nlb.
5. Dane zostały podane na narysowanym na mapie kwadracie. W odnośnej legendzie podano 

informację, iż 1 mm kwadratowy ilustracji oznaczał 400 osób. Ibidem, mapa nr 14.
6. Ibidem, mapa nr 15.
7. Ibidem, komentarz do mapy nr 15, nlb.
8. Por.: A. Baniecki, Ludność niemiecka w powiecie i mieście Bolesławiec, [w:] Trudne dziedzi-

ctwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, 
G. Strauchold, Wrocław 2006, s. 40-59.

9. Por.: Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków, red. A. Gorzko-
wicz, E. Ołenicz-Bernacka, A. Puk, Bolesławiec 2013; Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia 
bolesławieckich Kresowian, red. J. Kupisz, E. Ołenicz-Bernacka, A. Puk, Bolesławiec 2014.

10. A. Baniecki, Polskie osadnictwo z Jugosławii w powiecie bolesławieckim 1946–1947, [w:] 
Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”… Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi 
Janczakowi, red. B. Konopska, J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2014, s. 351-394. 
W przygotowaniu jest tom wspomnień reemigrantów z Jugosławii na ziemię bolesławiecką.
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nieco później z Francji11 – odwróciły te proporcje. Mapa z 1. lutego 
1947 r. (w atlasie podano omyłkowo 1946 r.) wskazuje wyraźną prze-
wagę Polaków nad Niemcami. Takież dane ilustruje mapa obrazująca 
sytuację 1. czerwca 1947 r. 

Gwoli ścisłości, pozostając przy danych statystycznych, nigdy 
niewolnych od  przypadkowych (lub nieprzypadkowych…) prze-
kłamań, chciałbym przypomnieć, iż według danych z 1. czerwca 1947 r. 
na Dolnym Śląsku zamieszkiwało 1 692 000 Polaków wobec 113 000 
Niemców. Stosunek procentowy wynosił 93,1% Polaków wobec 6,7% 
Niemców. A przecież jeszcze w lutym 1946 r. na tym terenie Niemcy 
stanowili 63,8%12.

11. Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji, red. K. Dudek, 
Bolesławiec 2015.

12. Tab. 135. Ludność Ziem Odzyskanych i byłego W. M. Gdańska według narodowości w 1947 r., 
[w:] Historia Polski w liczbach. Ludność. Terytorium, przew. komit. red. F. Kubiczek, 
Warszawa 1994, s. 166. Należy brać pod uwagę permanentnie wówczas labilny stan 
demograficzny: trwającą „wędrówkę ludów”, wysiedlanie Niemców, trwającą weryfikację 
narodowościową (stwierdzanie lub niestwierdzanie narodowości polskiej wśród dotych-
czasowych obywateli niemieckich o pochodzeniu etnicznym słowiańskim). Na kwestie te 
zwraca uwagę kolejne opracowanie statystyczne: Tabl. 117 (382). Ludność według narodo-
wości na podstawie spisu 1946 r., [w:] Historia Polski w liczbach. Państwo i społeczeństwo, 
t. I, zesp. red. pod przew. F. Kubiczka, Warszawa 2003, s. 393.
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„Atlas Ziem Odzyskanych” na pewno nie jest dziełem dosko-
nałym. Stanowi odzwierciedlenie ówczesnych możliwości, ale i ocze-
kiwań. Zespół autorski dla zobrazowania sytuacji sprzed II wojny 
światowej korzystał z opracowań niemieckich. Bo takowych polskich 
nie było. Ale także i dla zilustrowania pewnych powojennych zjawisk – 
np. gospodarczych czy rolnych – posiłkował się wcześniejszymi danymi 
niemieckimi. Jakże często już wówczas – po maju 1945 r. – nieaktual-
nymi. Również wszelkie dane ludnościowe nosiły znamiona szacunków. 
Często bardzo niedoskonałych. Zespół badawczy mógł wykorzystać te 
dane, jakimi dysponowały odnośne urzędy. A było, jak było. Cała Polska 
była w ruchu. Niemniej te dane, jakie zostały w atlasie zamieszczone 
w jakiś sposób ilustrują tamte niespokojne lata 40. XX w. Niewąt-
pliwie jest to cenne źródło historyczne, także i dla historii ziemi 
bolesławieckiej.
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70-ta rocznica powrotu na Dolny Śląsk jest następną okazją do przy-
pomnienia i odświeżenia naszej wiedzy i tych procesów związanych 
z powrotem na Dolny Śląsk, które z takiej odległej perspektywy dla 
młodego pokolenia są już prawie prehistorią. Jest to jednak problem 
o ogromnej nośności wychowawczej i dydaktycznej. Żyje jeszcze wielu 
Polaków, którzy ten proces przeżyli i są świadkami historii tamtych lat. 
Ponieważ w programach nauczania historii niewiele miejsca poświę-
cono temu tematowi, więc korzystając z niniejszej sesji historycznej, 
możemy przybliżyć tę część historii, która pozwala nam poznać losy 
Polaków żyjących na Bałkanach. 

Na wstępie zaznaczę, że będę używał terminu – powrót Polaków 
z byłej Jugosławii, jako że nie ma już dziś w dawnej postaci państwa Jugo-
sławia. Po II wojnie światowej rozpoczął się dobrowolny powrót osad-
ników polskich z tych terenów; w przeciwieństwie do Polaków z Kresów 
Wschodnich, których wysiedlono i deportowano. Warunki powrotu 
też znacznie się różniły, na korzyść reemigrantów. Wróćmy jednak 
do problemu historycznej obecności Polaków na tamtych terenach. 

Zabór austriacki różnił się od pozostałych dwóch zaborów – rosyj-
skiego i pruskiego. Galicja, bo takiej nazwy najczęściej używamy, 
była symbolem biedy i ubóstwa. W XIX w. termin „nędza galicyjska” 
oznaczał często głodną, przeludnioną i rozwarstwioną wieś, w której 
niełatwo było przeżyć do przednówka. Słabe ziemie Podkarpacia 
i części Podola, malutkie kilkumorgowe gospodarstwa nie dawały 
możliwości godnego życia. Podstawą wyżywienia były ziemniaki, 
a chleb jadało się tylko od święta. Dopiero pod koniec tego wieku 
zaczęła nasilać się emigracja zarobkowa. 

W 1873 r. ważnym wydarzeniem w Monarchii Habsburgów było 
zagarnięcie Bośni i Hercegowiny. Tereny te słabo zaludnione, górzyste 
i lesiste władze austro-węgierskie chciały zagospodarować. Ważną rolę 
w tym przedsięwzięciu odegrał Polak, hrabia Agenor Gołuchowski, 
który w  latach 1895–1906 piastował stanowisko ministra spraw 

Powrót na Dolny Śląsk Polaków 
z dawnej Jugosławii po 1945 r. 
Uwarunkowania historyczne
Zygmunt Brusiło 
Towarzystwo Miłośników Bolesławca 
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zagranicznych przy rządzie austro-węgierskim. Z jego inicjatywy 
postanowiono na tych terenach osiedlić Polaków, a także Czechów, 
Słowaków i Rusinów. Zasadniczym celem tego osadnictwa było osła-
bienie wpływów serbskich. Terenem do osadnictwa były obszary leśne 
między rzekami: Savą, Vrbasem i masywem Kozara. Warunki osadni-
ctwa były następujące: osadnicy otrzymywali działki leśne do karczo-
wania o powierzchni 24 mórg, z tego 17 miało być przeznaczone 
pod uprawę. Wykarczowany grunt po dziesięciu latach przechodził 
na własność osadników. Można sobie wyobrazić trudne początki tego 
procesu. Budowa ziemianek, później prostego, drewnianego budowni-
ctwa, kopanie studni, pierwsze ciężkie zimy. Jedna z byłych mieszkanek 
opowiadała swojej wnuczce humorystyczną historyjkę o tym, że nawet 
kot zabrany do Bośni nie chciał tam mieszkać, uciekł z tych terenów 
i powrócił do dawnego domu w Galicji. Jaki był stan osadnictwa, 
wykazał pierwszy spis dokonany w 1910 r. W Bośni i Hercegowinie 
mieszkało wówczas około 11 tys. Polaków. Najwięcej w okręgu Banja 
Luka – około 9 tys., pozostali w okręgach: Sarajewo, Travnik, Tuzla, 
Bihać, Mostar. Kiedy Polacy już w miarę zaadaptowali się do nowych 
warunków i gdy nieco poprawił się ich stan majątkowy, zaczęto zasta-
nawiać się nad utrzymaniem polskości. Brak było możliwości nauczania 
języka polskiego, ponieważ nie było nauczycieli. W 1904 r. z Krakowa 
do Nowego Martyńca sprowadzono Siostry Felicjanki, które przez kilka 
lat prowadziły tam polską szkołę, założyły polską bibliotekę, z której 
mogli też korzystać dorośli Polacy. Podczas I wojny światowej, w 1914 r., 
do Bośni przybył z Wiednia ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, 
ks. Stanisław Skwierzewski, który opiekował się Polakami do 1918 r. 
Po zakończeniu I wojny sytuacja Polaków znacznie się pogorszyła. 
Władze nowopowstałego państwa jugosłowiańskiego, zdominowanego 
przez Serbów naciskały na przyjmowanie obywatelstwa jugosłowiań-
skiego, a w 1934 r. zmuszono wszystkich Polaków do przyjęcia tegoż 
obywatelstwa. Pojawiły się pierwsze grupy emigracyjne do Brazylii 
i Ameryki Północnej. Pozostali Polacy podjęli decyzję o nawiązaniu 
kontaktów z odrodzoną Ojczyzną i pragnęli zwiększyć zainteresowanie 
swoją grupą konsula polskiego w Zagrzebiu, ponieważ brak większej 
ilości szkół polskich, nauczycieli, księży katolickich groził wynarodo-
wieniem naszej mniejszości narodowej w państwie jugosłowiańskim. 
Coraz częstsze bowiem stawało się zawieranie małżeństw mieszanych 
i zmiana wyznania z katolickiego na prawosławne. Kiedy w Polsce 
w 1929 r. odbył się I Zjazd Polonii Zagranicznej, wzięła w nim udział 
także trzyosobowa delegacja polska z Jugosławii, w składzie: Adam 
Urban, działacz kulturalny z Nowego Martyńca. Inicjator powstania 
pierwszej biblioteki polskiej w okolicach Prnjavora, ks. Stanisław Gran-
czarek i Piotr Kwieciński, nauczyciel języka polskiego z Banja Luki. 
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Delegacja ta zaproponowała, aby rząd polski rozpatrzył możliwość 
powrotu do Polski Polaków z Jugosławii. W tamtym czasie okazało się 
to niemożliwe do spełnienia, gdyż II Rzeczpospolita, jak i większość 
krajów Europy była w wielkim kryzysie ekonomicznym i politycznym 
po wyborach w 1928 r., a przed wyborami brzeskimi. Pojawiły się 
jednak pewne formy pomocy w postaci stypendiów fundowanych 
przez polski konsulat w Zagrzebiu dla zdolnej młodzieży, która mogła 
ukończyć w Polsce Seminarium Nauczycielskie i uczyć w polskich 
szkołach. Absolwentem takiego Seminarium był Jan Kumosz, jeden 
z późniejszych inicjatorów powrotu do Polski. W latach 30. XX w. 
Polacy organizowali się w tzw. „Ogniskach polskich”, które miały za 
zadanie kultywowanie polskości oraz organizowanie świąt i imprez 
polskich. W 1936 r. ogniska te zostały przekształcone w „Związek 
Polaków w Jugosławii”, którego prezesem został wybrany inż. Juliusz 
Flakier, a  jego zastępcą Jan Kumosz. Związek miał też za zadanie 
utrzymywanie kontaktów z Polską.

Druga wojna światowa na terenie Jugosławii i  jej dramatyczne 
wydarzenia miały duży wpływ na losy Polaków, którzy musieli szukać 
swego miejsca w okupowanej Jugosławii. Skomplikowana sytuacja 
polityczna stawiała przed Polakami różne wybory. Wielu wybrało 
oddziały partyzanckie skupione wokół komunisty J.B. Tito – przy 
18 Brygadzie Partyzanckiej został utworzony Batalion Polski. Bardzo 
dużo naszych rodaków walczyło w V Kozarskiej Brygadzie Party-
zanckiej. Przy różnych większych zgrupowaniach jugosłowiańskich 
walczyli w mniejszych oddziałach Polacy. Warto przypomnieć, że przy 
polskim batalionie partyzanckim powstał w czasie wojny polski zespół 
muzyczny „Danica” (późniejsza „Jutrzenka”) znany w Polsce i do dziś 
działający w naszym regionie. 

Zakończenie II wojny światowej otworzyło przed Polakami 
ponowną szansę powrotu do Ojczyzny. Rozpoczęła się agitacja wśród 
ludności polskiej i wstępne rozmowy delegacji z Janem Kumoszem 
na czele z ówczesnymi polskimi władzami polskimi o możliwości 
powrotu. Układ o przesiedleniu podpisano 2 stycznia 1946 r. w Belgra-
dzie. Po przygotowaniach, w marcu tego roku, rozpoczęły się pierwsze 
przyjazdy na Dolny Śląsk. Na osiedlenie się wybrano powiat bolesła-
wiecki, którego zalesione tereny i widoczne z daleka szczyty Karko-
noszy spodobały się delegacji. Tu były duże gospodarstwa o zwartej 
zabudowie, budynki z cegły z dachami pokrytymi czerwoną dachówką. 
Jakże to nie przypominało skromnych, drewnianych domów, które 
opuszczali. Każda rodzina wyjeżdżająca otrzymywała wagon kryty. 
Całością kierowała Polsko-Jugosłowiańska Komisja Mieszana, która 
wydawała wyjeżdżającym dokumenty sporządzone w języku polskim 
i  języku serbsko-chorwackim. Jeden z nich, dwustronicowy, nosił 
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nazwę „Spis mienia zabranego” i na drugiej stronie „Spis mienia pozo-
stawionego”, zawierający 10 rubryk, w których wpisywano wieziony 
dobytek, nazwy produktów rolnych, maszyny i urządzenia rzemieśl-
nicze, przedmioty użytku domowego i meble, żywność oraz inwen-
tarz żywy. Oto przykład jednego z dokumentów osadnika z Bośni 
ze spisem przedmiotów wywożonych: dwie pierzyny, cztery poduszki, 
jedna kołdra, cztery prześcieradła, trzy obrusy, jedno łóżko, szafa 
sosnowa, jeden pług, jedna brona, jeden wóz, jeden koń, dwie krowy, 
jedna świnia. Strona druga mienia nieczytelna. Podpisy przedsta-
wicieli w/w komisji i właściciela. Formularz spisowy w Polsce z datą 
25 sierpnia 1946 r. zawierał spis produktów, wykaz nieruchomości 
z podaną przybliżoną ceną i adnotacją właściciela, że „produkty te 
zostały przywiezione z Jugosławii”. Było to ważne, ponieważ formularz 
ten zobowiązywał do spisywania na miejscu poniemieckiego mienia 
ruchomego. Później, po 1951 r. akty nadania ziemi i gospodarstw 
zostały wydane na specjalnych drukach z napisem „Stare Piastowskie 
Ziemie wróciły do Macierzy”. Do powiatu bolesławieckiego przybyły 
24 transporty – ostatni we wrześniu 1947 r. Dawało to sumę około 
16 tys. osób. Największa grupa przyjechała z powiatu Prnjavor w Bośni.

Przybyłych rozlokowano w Bolesławcu, Nowogrodźcu i okolicz-
nych wsiach: Bolesławice, Gościszów, Wykroty, Milików, Różyniec, 
Parowa, Kraśnik, Nowa Wieś, Dąbrowa, Otok. Często osiedlały się 
całe rodziny i wsie, mając sąsiadów tych samych, co poprzednio 
w Bośni. Było tak w Ocicach, gdzie osiedlili się mieszkańcy Gumjery, 
w Różyńcu i dawnej wsi Tylinów, później Bolesławice, gdzie zamieszkały 
rodziny Padewskich, Kumoszów, Ilczynów, Kuneckich i Rozmusów. 
W dziennikach lekcyjnych często powtarzają się nazwiska: Marszałek, 
Mosiądz, Kuczyński, Burłak, Różnicki, Opała, Zając, Dolecki czy Kata. 
W innych miejscowościach zamieszkali obok reemigrantów z Jugo-
sławii przesiedleńcy z Kresów. Proces integracji tych grup w powiecie 
następował stopniowo. W pierwszych latach były widoczne oznaki 
nieufności. Nie zawierano między nimi małżeństw, a od czasu do czasu 
na zabawach wiejskich dochodziło do potyczek między „Serbami”, 
a „Ukraińcami”, jak wzajemnie się nazywali. Przykładem jest wieś 
Czerna, z większością osadników z Jugosławii, i Zebrzydowa, gdzie 
przeważali Kresowiacy. Warto jednak zaznaczyć, że reemigrantów 
cechowała chęć adaptacji do nowych warunków. Grupa ta szybciej 
od ludności z Kresów starała się stworzyć dla siebie ustabilizowane 
warunki życia. Pracowitość tej grupy, która przybywając z trudnych, 
górskich terenów Bośni znalazła na równinnym, zalesionym terenie 
bolesławieckim swoją szansę, szybko przyniosła efekty, szczególnie 
na wsi. W zmechanizowanych gospodarstwach rolnych rozwijała się 
hodowla bydła, trzody i owiec. Łączyło się to z przywiezioną tradycją 
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pieczenia prosiaków i baraniny wśród tej ludności, szczególnie z okazji 
świąt i innych uroczystości. W Bolesławcu wielu Polaków z Jugosławii 
rozpoczęło pracę w administracji, zwłaszcza ci posiadający kwalifikacje. 
Największą karierę zrobił Jan Kumosz, który pełnił funkcję starosty 
powiatowego (1946–1948) oraz był pierwszym bolesławieckim posłem 
na Sejm (1957 r.). W pierwszych latach powojennych ludzie ci odegrali 
ważną rolę w kulturze miasta i powiatu. W 1946 r. powstał najpierw 
chór, a później kapela, której założycielami byli: Filip Zielonka, Ignacy 
Kunecki, Stefan Czopko, Józef Dolecki, Józef Jaroszek, Antoni Rzeźnicki 
i Alojzy Kunecki. Zespół ten już w latach 40. zrobił karierę w kraju 
i zdobył duże uznanie, gdy podczas zjazdu Towarzystwa Polsko-Jugo-
słowiańskiego w Katowicach w 1947 r. wystąpił z koncertem. W 1951 r. 
został on przekształcony w zespół pieśni i tańca i tak reaktywowano 
go pod nową nazwą – Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. 
Stał się on ambasadorem naszego miasta, zdobywając nagrody oraz 
wyróżnienia w kraju i za granicą. Jest on atrakcją Dni Bolesławca 
(współorganizatorem festiwalu Kultury Południowo-Wschodniej) 
oraz corocznego Święta Ceramiki. W okolicznych miejscowościach 
powstało wiele zespołów, np. Paweł Król, Edward Broszko i Katarzyna 
Ziaja byli inicjatorami utworzenia podobnego zespołu w Ocicach (jest 
ich teraz w naszym powiecie bardzo dużo). Barwną postacią w kulturze 
był Józef Dolecki „Jozo” założyciel i kierownik Klubu Fabrycznego 
„Wizów” przy ul. M. Brody, nauczyciel szkoły muzycznej i autor hejnału 
Bolesławca. Problemem była znajomość języka polskiego. Reemigranci 
musieli nadrabiać braki, które widoczne były zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży rozpoczynających naukę w szkole, ponieważ w domu 
mówiono często w języku serbsko-chorwackim, ale zaległości nadra-
biały szybko i już w latach 60. różnice nie były widoczne. Podobnie było 
z wiedzą historyczną o Polsce. Ciekawym i niespotykanym na innych 
terenach Dolnego Śląska zjawiskiem była w latach 70. dynamiczna 
wymiana rodzinno-turystyczna między Polakami z byłej Jugosławii, 
a ich rodzinami, które tam pozostały. Oprócz kontaktów rodzinnych 
były jeszcze nieformalne kontakty handlowe, które przy ówczesnych 
różnicach cen i wartości dolara w stosunku do złotego, przyniosły 
wymierne efekty ekonomiczne. Bolesławiec i okolice obrastały w domki 
jednorodzinne, warsztaty rzemieślnicze, a na wsi pojawiało się, w miarę 
dostępu na rynku, coraz więcej sprzętu ułatwiającego rolnikom pracę. 
Według danych władz województwa badających zamożność miesz-
kańców miast dolnośląskich Bolesławiec zajmował czwarte miejsce 
po Nowej Rudzie, Dzierżoniowie i Oleśnicy. Niewątpliwie istotny 
wpływ miały tu Zakłady Górnicze „Konrad” i  inne zakłady licznie 
powstające w mieście. Integracja w Bolesławcu i powiecie jest ciągle 
wdzięcznym tematem dla badań socjologicznych. Przenikanie się 
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kultur poszczególnych grup przesiedlonych po  siedemdziesięciu 
latach, to ciągle materiał do badań. Zawieranie małżeństw mieszanych 
pomiędzy potomkami byłych mieszkańców Kresów i dawnej Jugosławii 
stworzyło ciekawą mieszankę zwyczajów, obyczajów. Zwłaszcza intere-
sujące są zwyczaje wigilijne. Przyjęło się jadanie papryki, którą zaczęli 
używać w kuchni przybyli z innych regionów. W latach 60. i 70. XX w. 
prawie połowa zjadanej papryki w Polsce przypadała na Bolesławiec 
i powiat, ściągano ją z innych rejonów kraju, w których było minimalne 
zapotrzebowanie. W bolesławieckich hotelach i restauracjach do dziś 
można zjeść potrawy, które inni mieszkańcy Dolnego Śląska mogą 
spróbować tylko na wakacjach w Chorwacji czy Bośni. Na weselach 
tańczy się popularny taniec „kolo”, a wszystkim bez względu na to, 
z jakich stron przyjechali, smakuje pita, czewapcziczi i popularna rakija.

Nie ma już dawnej Jugosławii. Wojna wewnętrzna, która wstrząs-
nęła tym krajem nie pozostała bez echa w Bolesławcu. Z przerażeniem 
oglądaliśmy płonący Vukovar i Osijek w Slawonii. Na ziemi bolesła-
wieckiej pojawili się uciekinierzy z tamtych stron. Znaleźli schronienie 
u swoich krewnych i znajomych. Znów pojawiły się dzieci z tamtego 
regionu w polskich szkołach. Część powróciła po zakończeniu działań 
wojennych, ale były również przypadki, że część pozostała w Polsce 
na stałe. Dzisiaj w siedemdziesięciolecie powrotu na Dolny Śląsk 
miejmy nadzieję, że byli to ostatni polscy wojenni uciekinierzy.
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W 1944 r. prąca na zachód Armia Czerwona od stycznia do paździer-
nika sukcesywnie zajmowała wschodnie obszary Polski. Tak zwany 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego już pod koniec lipca tegoż 
roku zawarł tajne „porozumienie” o przyszłym przebiegu nowej granicy 
ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, które pozba-
wiało Polskę ogromnych połaci dotychczasowych Kresów Wschodnich 
II Rzeczypospolitej. 

Stworzyło to podstawę do ustalenia trybu i zasad przesiedleń 
z zajętych przez Sowietów terenów zamieszkałej tam, rdzennej polskiej 
ludności – głównie na zachodnie i północne tzw. Ziemie Odzyskane. 
Przemieszczenie wydziedziczonych z ojcowizny ogromnych mas 
ludzkich miało teoretycznie stanowić efekt dobrowolnego wyboru 
osób wysiedlanych, w istocie zdecydowana większość Polaków była 
zastraszona i rozgoryczona tym, co władze sowieckie wprowadzały 
na zaanektowanych terenach. 

Ścigano, aresztowano i nierzadko rozstrzeliwano ujawniających się 
żołnierzy Armii Krajowej i urzędników rządu polskiego na emigracji, 
represje dosięgały także osób tylko posądzanych o jakąkolwiek współ-
pracę z niepodległościowym podziemiem. Zagrożeni byli wybitni 
przedstawiciele narodu, których ominęły wcześniejsze wywózki 
do łagrów wzniesionych na „nieludzkiej ziemi”. 

Rozpoczęła się też swoista reedukacja „historyczna” – wmawianie 
dotychczasowym mieszkańcom, że w istocie nie są Polakami, lecz, np., 
Białorusiami. Bezceremonialnie wcielano więc mężczyzn w odpo-
wiednim wieku do Armii Czerwonej. Mobilizowano także rekrutów 
do Ludowego Wojska Polskiego. 

Polacy zamieszkali na Wołyniu, świadomi ciągłego zagrożenia życia 
ze strony nacjonalistów ukraińskich, stanowili bodaj jedyną zwartą 
grupę przesiedleńców, w pełni dobrowolnie akceptujących wyjazd 
z niebezpiecznego terenu. 

„Repatrianci” – czy wysiedleni?
Zdzisław Abramowicz
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Szarych Szeregów w Bolesławcu
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Na konferencji jałtańskiej w lutym 1945 r. alianci zachodni zaakcep-
towali przebieg nowej granicy sowiecko-polskiej. Dla funkcjonariuszy 
NKWD stanowiło to sygnał do nasilenia represji wobec niepokornych 
na byłych terenach II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co ciekawe, władze dwóch republik sowieckich – litewskiej i biało-
ruskiej – w pewnym okresie wręcz jednak utrudniały wyjazd Polaków 
z tych obszarów, zapobiegając nagłemu wyludnieniu zagarniętych 
przez ZSRS ziem. Spodziewano się zapewne pozytywnych efektów 
podjętego procesu intensywnego wynaradawiania, zwłaszcza ludności 
wiejskiej. A przede wszystkim ludzie ci byli potrzebni dla funkcjono-
wania gospodarki rolnej.

Z samej republiki białoruskiej w latach 1944–1946 wysiedlono 
ponad 226 tys. Polaków. Skierowano ich głównie do województwa 
wrocławskiego i zachodniej części województwa poznańskiego – oraz 
województwa szczecińskiego i gdańskiego. Kolejne tysiące wyjechały 
z republik: litewskiej i ukraińskiej.

Wielu spośród nich trafiło do Bolesławca. Niestety, realia ich życia 
odbiegały od tworzonego – w dekadach późniejszych – przez lata 
obrazu przyjaznej, życzliwej współpracy z wojskowymi władzami 
sowieckimi tego miasta. Oficjalnie milczano na temat zagrożenia, jakie 
często stanowili sowieccy żołnierze. Świadczą o tym jednak zachowane 
dokumenty polskich urzędników, tworzących tu zręby powojennej 
administracji. Oto fragmenty sprawozdań pełnomocnika Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów. W materiale obejmującym okres 
od 10-16 czerwca 1945 r. pisze on m.in.: „Wyremontowany wóz DKW 
6-cio cylindrowy z dwoma kompresorami został onegdaj, tj. 14.06. 
zabrany siłą przez oficerów sowieckich podczas wyjazdu inspekcyjnego 
pp. Markowskiego i Szeligi do Siegersdorfu i Waldau (Zebrzydowej 
i Wykrot) na szosie drezdeńskiej. Inż. Markowski i Szeliga udali się 
na lustrację południowo zachodniej części powiatu”.

 Osobnicy dokonujący tej grabieży – jak i umundurowani autorzy 
wielu innych, podobnych „sojuszniczych wyczynów” – nie doczekali 
się jakiejkolwiek kary za popełnione przestępstwo, a pojazdu oczywi-
ście także nie zwrócono. W dalszej części sprawozdania podkreślono, 
iż zajęcie folwarków przez oddziały Armii Czerwonej uniemożliwiło 
lustrację tych obiektów, tym samym wykluczając możliwość wyko-
rzystania ich ewentualnych zasobów w żywieniu przybywających 
na teren powiatu ludzi.

Podobnie wyglądała sprawa zebrzydowskiego młyna. Obiekt 
ten, stojący bardzo blisko głównej trasy prowadzącej z Wrocławia 
do Zgorzelca, w swoim czasie wyposażono także w dwie urucha-
miane wodą prądnice. Z wytwarzanej energii elektrycznej korzy-
stała nie tylko sama wieś, ale także okoliczne gospodarstwa. Budowla 
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ucierpiała jednak w trakcie wymiany ognia w dniach 13-15 lutego 
1945 r., a następnie na skutek wysadzenia pobliskiego mostu. Młyn 
stanowił dla polskich władz prawdziwie strategiczny obiekt, mógł 
bowiem szybko zacząć dostarczać wygłodniałym pionierom potrzebną 
mąkę. Niestety, dzięki działaniom „sojuszników” stało się inaczej. 
Oto relacja pełnomocnika na ten temat: „Przez cały tydzień (czyli 
od 8 do 14.07.1945 r.) trwały prace nad naprawą uszkodzonego przy 
wysadzaniu mostu na Queisie (Kwisie) dachu młyna w Siegersdorfie. 
We młynie zamierzam osadzić Brożka, młynarza ze Starachowic, 
któremu poleciłem uporządkowanie młyna, oczyszczenie maszyn, 
pomiar pasów etc. Od tygodnia we młynie mieszka 4 żołnierzy, jako 
warta przysłana przez pułkownika Iwaszkiewicza. Uruchomienie 
tego młyna jest obecnie najważniejszym moim zadaniem ze względu 
na potrzeby aprowizacyjne powiatu”.

Przytoczone w dokumencie problemy aprowizacyjne w tym samym 
czasie spowodowały, że pochodzący również ze Starachowic pierwszy 
bolesławiecki burmistrz Bolesław Kubik wraz ze swoimi współpra-
cownikami wziął udział w żniwach na polach pod ówczesnym Tillen-
dorfem. Swoją chęć zapewnienia zgromadzonym w mieście ludziom 
choćby podstawowych środków spożywczych przypłacił życiem. Poszu-
kując w zabudowaniach majątku powróseł do wiązania snopków został 
ciężko zraniony w trakcie wybuchu miny i wkrótce zmarł w szpitalu. 
Łącznie w wyniku eksplozji śmierć poniosło sześcioro uczestników 
żniw pod Bolesławicami.

Wróćmy jednak do zebrzydowskiego młyna. Prace przygotowu-
jące ten obiekt do uruchomienia okazały się zajęciem syzyfowym. 
Rozczarowanie i gorycz przedstawicieli młodych polskich władz admi-
nistracyjnych oddaje kolejny fragment sprawozdania pełnomocnika 
KERM: „Młyn w Siegersdorfie, który miał być ochraniany przez straż 
obiecaną przez pułkownika Iwaszkiewicza, względnie przez żołnierzy, 
których miał dać do pomocy przy porządkowaniu młyna (mieliśmy 
młyn eksploatować z nim do spółki) został częściowo zdemontowany. 
Wzięto pas od elewatora i kamień. Zabrali wojskowi sowieccy, którzy 
przyjechali z 20 jeńcami niemieckimi z Neuhammer (Świętoszów). 
Nie pomogła ani interwencja milicji, ani przejezdnego polskiego oficera. 
W sobotę 5 VIII 45 tutejszy komendant garnizonu wziął samowolnie, 
pomimo moich protestów, pasy z browaru. Konieczne jest zarządzenie 
z komendy frontu, gdyż inaczej cała formalność oddawania zakładów 
przemysłowych pozostanie czczą formą”.

W Zebrzydowej obyło się, przynajmniej w przypadku rzeczonego 
młyna, bez takich „atrakcji”, jakich dostarczyli krasnoarmiejcy gospo-
darzowi podobnego, ale znacznie skromniejszego zakładu w Kraszo-
wicach. Tam po  nocnej wizycie przedstawicieli „bratniej  armii” 



178

o
sa

d
n

ic
tw

o

przerażony młynarz po prostu uciekł. Na jego miejsce musiano wysłać 
innego fachowca.

Oto rzeczywista atmosfera tamtych dni, znacznie odbiegająca 
od tworzonego przez lata wizerunku „przyjaznych” i gotowych do 
pomocy „towarzyszy”.

Zdzisław Hewak dotarł z rodzicami i rodzeństwem do Bolesławca 
2 grudnia 1945 r. Po odstawieniu ich pociągu na dworcową bocznicę 
kolejową przewożone rodziny musiały kilkanaście dni mieszkać zimą 
w wagonach, oczekując na dalszy transport do Lwówka. Tam bowiem 
z różnych powodów chcieli osiąść. 

Po latach Z. Hewak sądzi, że celowo nie zorganizowano im dalszego 
przejazdu, chcąc zatrzymać ludzi w Bolesławcu. Wspomina dobrze 
Państwowy Urząd Repatriacyjny, który wtedy prowadził w mieście 
przyzwoitą stołówkę dla „repatriantów” w budynku dzisiejszej poczty 
przy ul. Kaszubskiej. Gdy wyruszali z rodzinnego Lwowa (stąd może 
brała się sympatia rodziców do Lwówka, niemieckiego Löwenberg) 
wyjechali 13 listopada 1945 r. Miał wtedy 16 lat, a jego starsza siostra 
około 19 lat. 

W trakcie przymusowego „pomieszkiwania” w wagonach próbo-
wali z całą rodziną i kilkoma znajomymi na własną rękę zająć jakiś 
pusty lokal przy dzisiejszej ul. Hutniczej, jednak tam w nocy naszli ich 
sowieccy żołnierze. Bezceremonialnie dobijali się do drzwi, najwyraźniej 
wiedzieli, że wewnątrz są też młode dziewczęta, więc szukali „rozrywki”. 

Lwowianie pokrzykując po rosyjsku zza zabarykadowanych drzwi 
i oddając kilka strzałów w powietrze z posiadanego „mausera” prze-
trwali noc, jednak skoro świt powrócili do wagonów. Sowieci zajmo-
wali wtedy całą okolicę, przyległą do ul. Hutniczej, ich wartownicy 
strzegli magazynów w dawnej hucie szkła. Obecnie jest to teren byłej 
Bolesławieckiej Fabryki Fiolek i Ampułek „Polfa”. 

Zdzisław Hewak pamięta, że po wyjściu z budynku dworca do domu, 
stojącym w sporej odległości od stacji, widać było z daleka zawieszoną 
flagę polską oraz niezdarnie namalowanego orła. Budynek tak wzru-
szająco udekorowany, wzniesiony przy skrzyżowaniu dzisiejszych ul. 
Mickiewicza i Ogrodowej, ochraniał polski posterunek wojskowy. 

Ludzie natychmiast podbiegli do  domniemanego żołnierza 
z radością, by się z nim przywitać, nie zostali jednak zbyt mile przyjęci. 
Wkrótce potem wyjaśniło się, że to nie placówka Wojska Polskiego, 
tylko najprawdopodobniej pierwsza lokalizacja siedziby miejscowego 
Urzędu Bezpieczeństwa. Na oszklonej werandzie na piętrze widać było 
stojący na stole karabin maszynowy, mogący obłożyć ogniem teren 
stacji i dwóch pobliskich parków. 

Bezpieka szybko zajęła także sąsiedni budynek. Przy końcu tejże 
ulicy, na jej skrzyżowaniu z wylotem drogi z rynku funkcjonariusze 
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Urzędu Bezpieczeństwa mieli swoją stołówkę. Później był tam przez 
lata sklep mięsny, a obecnie – po likwidacji dawnego, pięknego wystroju 
wnętrza – mieści się punkt usług telekomunikacyjnych. Naprzeciw 
byłej stołówki ulokowano jakiś magazyn, który później ustąpił miejsca 
barowi mlecznemu.

Niespokojni młodzi ludzie w trakcie buszowania po różnych opusz-
czonych zabudowaniach znaleźli sporo porzuconej broni w ruinach 
podmiejskiej cegielni, zlokalizowanej przy trakcie prowadzącym 
do Bożejowic, ponad sto metrów od bolesławieckiej rozdzielni ener-
getycznej. Dzisiaj stoją tam domki jednorodzinne. Podobnego odkrycia 
dokonali, kiedy weszli przez rozbite okno do piwnicy pustego wtedy 
szpitala przy ul. Jeleniogórskiej. 

Zdzisław Hewak pamięta, że do Bolesławca przybył (według jego 
relacji był to najprawdopodobniej 1946 lub 1947 r.) chodzący czasem 
w mundurze, noszonym przez żołnierzy generała Andersa, inspektor 
szkolny Dziubiński. 

W pomieszczeniach nowoczesnej drukarni, której wyśmienite 
urządzenia wywieźli Sowieci, odszukał on  jakąś starą, pedałową 
maszynę poligraficzną. Drukował na niej ulotki nazwane „czwór-
kami” – co brało się najprawdopodobniej z  ich wielkości równej 
ćwiartce kartki formatu A-4. 

Zdzisław i kilku jego kolegów wyrzuciło te ulotki w czasie silnego 
wiatru z wieży pustego wtedy gmachu, zajmowanego obecnie przez sąd. 
Rozrzucali je także z przemyślnie zawiązywanych długimi sznurkami 
nogawek spodni na dworcu kolejowym, gdy przyjeżdżały transporty 
nowych „repatriantów” i na peronie robiło się tłoczno. Siedziba UB 
była już wtedy w dzisiejszym budynku Młodzieżowego Domu Kultury. 
Inspektor szkolny Dziubiński miał być w jakiejś organizacji „Nie”. Była 
to zakonspirowana, antykomunistyczna struktura. 

Zdarzyło się, że Zdzisława i jego kolegów, będących na wieży sądu, 
ostrzelali funkcjonariusze UB z broni maszynowej właśnie z Młodzie-
żowego Domu Kultury. Ślady kul były świetnie widoczne przed reno-
wacją elewacji budowli, ale być może – choćby częściowo – zachowały 
się tam do dzisiaj.

Sam również na bardzo krótko za jakiś niegroźny wygłup trafił 
do  piwnic obecnego Młodzieżowego Domu Kultury (naonczas 
katowni Urzędu Bezpieczeństwa), pamięta tylko, że kopniakiem 
zrzucono go tam ze schodów do korytarza aresztu, ale następnego 
dnia został wypuszczony. 

Brat Zdzisława Hewaka, żołnierz polskiego lotniczego dywizjonu 
bombowego na Zachodzie, zaryzykował powrót do kraju i prze-
bywał krótko w Bolesławcu. Szybko jednak uciekł na Zachód. Ta jego 
ucieczka – po odkryciu pokrewieństwa już w czasie podjętego dalszego 
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kształcenia przez Zdzisława – spowodowała wyrzucenie go ze studiów 
na Wydziale Prawa we Wrocławiu. 

Chłopcy czasem chowali się w pobliżu siedziby Urzędu Bezpie-
czeństwa, widzieli w nocy przyjeżdżające samochody, ale budynek 
i jego otoczenie były cały czas strzeżone. Z tyłu, za jego dziedzińcem, 
poniżej skarpy teren wtedy był dziki, opustoszały, zarośnięty krzakami.

Edward Juchniewicz z  rodziną po  przybyciu do  Bolesławca 
zamieszkał w domu przy dzisiejszej ul. Willowej. Jego teść, Antoni 
Mincel, po wybudowaniu na zapleczu zajętego budynku drewnianych 
obiektów gospodarczych trzymał w nich krowy i konia. Na pobliskich 
łąkach wykaszał trawę, po czym siano gromadził w stodole. Była 
to prawdziwa gospodarka rolna, prowadzona na obrzeżach miasta.

Żona pana Juchniewicza, Aleksandra, jest znaną pszczelarską, która 
przez wiele lat prowadziła w mieście dużą, nowoczesną pasiekę. Ule 
stały w ogrodzie, w pobliżu domu. By ułatwić obsługę pni w trakcie 
wywożenia na wrzosowiska i pola rzepakowe rodzina nabyła swego 
czasu jeden z pierwszych w Bolesławcu, polskich samochodów „Syrena”. 
Stanowiła ona nie lada atrakcję dla sąsiadów. 

Początki rodzimej motoryzacji w mieście były w ogóle ciekawe. 
Z rozrzewnieniem wspominali pierwsi mieszkańcy czas, gdy po ulicach 
miasta przemykały nieliczne wojskowe „gruzawiki” (rosyjska nazwa 
samochodu ciężarowego), a podróżnych wysiadających na dworcu 
kolejowym obsługiwał staroświecki samochodzik pana Pytla, dumnie 
noszący numer 1 na wyposażonych w solidną klamkę drzwiczkach. 
Dowcipnisie, widzący ową pierwszą, powojenną taksówkę dworowali 
sobie z rozwijanej przez nią prędkości żartując, że jej kierowca w chwi-
lach nadmiernego „rozbujania” maszyny wystawia nogę i hamuje 
rozpędzone auto podeszwą buta, dociskanego do opony przedniego 
koła. Taki manewr umożliwiały jakoby drzwi wiekowego „toczydełka”, 
otwierane „do tyłu”. Oczywiście te nieszkodliwe docinki nie czyniły 
wielkiego wrażenia na pogodnym właścicielu anachronicznej „gabloty”, 
zaś jego postać obrosła po latach sympatyczną i ciepłą legendą. 

Z czasem po Bolesławcu zaczęła krążyć garbata M-20 Warszawa, 
wóz montowany przez stołeczną Fabrykę Samochodów Osobowych 
na Żeraniu na licencji ZSRS – początkowo nawet z części dostar-
czanych zza wschodniej granicy. Następnie pojawiła się pierwsza 
rodzima „osobówka”, produkowana do 1972 r. we wspomnianych wyżej 
zakładach (a potem aż do kresu jej produkcji, czyli do czerwca 1983 r., 
w Fabryce Samochodów Małolitrażowych Bielsko-Biała), wydająca 
charakterystyczny dźwięk i plująca obficie – zwłaszcza po dodaniu 
„gazu” – niebieskawym dymem, Syrena 101. 

Pojazd ten, wypuszczony 20 marca 1957 r. jako seryjny model 100 – 
poprzez kolejne modernizacje wersji osobowej „doszedł” w następnych 
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latach do numeru 105. Ironicznie nazywany „skarpetą”, miał jednak 
co najmniej dwie istotne zalety. Po pierwsze opisywany dalej egzem-
plarz umożliwiał rozłożenie oparć przednich siedzeń, a za sprawą 
kilku kolejnych, prostych manipulacji pozwalał na przygotowanie dość 
obszernego i w miarę wygodnego tapczanu. Gdy więc komuś przyszło 
biwakować w szczerym polu, mógł sobie w „gablocie” urządzić niezły 
nocleg. Drugą ważną cechą „skarpety” była jej zupełnie przyzwoita 
zdolność do jazdy w trudnych warunkach terenowych. 

Ale dzisiaj to  już historia – towarzysząca także tym, których 
po wysiedleniu z ich pierwszej ojczyzny niesłusznie nazywano „repa-
triantami”. Byli przecież przesiedleńcami.
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Na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. przez Centrum 
Badania Opinii Społecznej [CBOS] ustalono, że w skali całej Polski 
15% z ankietowanych wówczas osób deklarowało, że posiada przodków 
pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich1. Badanie uwzględ-
niało jedynie odpowiedzi osób urodzonych na Kresach lub mających 
takich przodków maksymalnie trzy pokolenia wstecz, czyli rodziców, 
dziadków lub pradziadków. Na tej podstawie oszacowano, że w Polsce 
mieszka 4,3–4,6 mln takich osób2. Spośród wszystkich ankietowanych 
deklarujących kresowe pochodzenie najwięcej (25%) mieszka w woje-
wództwie dolnośląskim3. Z kolei w skali samego województwa dolno-
śląskiego aż 47% ankietowanych deklarowało pochodzenie kresowe4. 
Z powyższego zestawienia widać wyraźnie, że jedną z cech charakte-
ryzujących dzisiejsze województwo dolnośląskie jest znaczny udział 
w populacji regionu ludności pochodzącej z Kresów Wschodnich5. 

Ziemie Wschodnie II Rzeczypospolitej, z których po zakończeniu 
II wojny światowej przybyli osadnicy na północne i zachodnie tereny 
powojennej Polski, nie były obszarem jednolitym. Dzisiaj mówimy 
o nim – Kresy, chociaż przed wojną używano różnych określeń. Nazwa 
„Kresy” lub „Kresy Wschodnie” pojawiała się głównie w publicystyce 
i to nie wszystkich kierunków politycznych. Natomiast w wydawnictwach 
urzędowych, a także w dokumentach programowych partii politycz-
nych, najczęściej stosowano użytą wyżej nazwę – „Ziemie Wschodnie”. 

1. Kresowe korzenie Polaków, oprac. M. Herrmann, Warszawa 2012, s. 2. [seria: Komunikat z Badań 
CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej, nr BS/50/2012, Warszawa kwiecień 2012].

2. Ibidem.
3. Ibidem, s. 3.
4. Ibidem.
5. Podobnie rzecz się ma w sąsiadujących z województwem dolnośląskim, województwie 

opolskim gdzie 30% populacji jest pochodzenia kresowego, zaś w województwie lubuskim 
51%, co stanowi najwyższy odsetek w skali całego kraju. por.: Ibidem, s. 4.

Z litewskich lasów do innej Polski
Aleksander Srebrakowski
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Z kolei w wypadku podziału na województwa obszar ten był dzielony 
na dwie części odpowiadające zachodnim połaciom dawnego zaboru 
rosyjskiego i wschodnim zaboru austriackiego. Województwa: wileńskie, 
nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, które znajdowały się wcześniej pod 
zaborem rosyjskim były nazywane – województwami wschodnimi. 
Natomiast województwa będące wcześniej pod zaborem austriackim, 
czyli: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie – woje-
wództwami południowymi6. W wypadku województw południowych 
do dzisiaj w granicach Polski pozostaje dawne województwo krakow-
skie oraz zachodnia część województwa lwowskiego7, reszta należy zaś 
do Kresów oderwanych od Polski po II wojnie światowej. Niejednoli-
tość obszaru przedwojennych Kresów widać także w innym podziale 
terytorium przedwojennej Polski. Otóż w latach 20. XX w. zaczęto 
stosować w różnych opracowaniach o charakterze gospodarczym podział 
na Polskę A i B. Pierwsza część obejmowała zachodnią Polskę z rozwi-
niętym przemysłem i nowocześniejszym rolnictwem, natomiast Polska B 
ze znacznie słabiej rozwiniętym przemysłem i dominującym rolnictwem 
obejmowała obszar odpowiadający w większości temu, który dzisiaj 
nazywamy Kresami. Jednak w latach 30. zaczęto wyróżniać jeszcze trzeci 
region, wydzielony z Polski B, który określano jako Polskę C8. Obejmował 
on oprócz województw wschodnich także województwo białostockie9. 

Powojenny transfer obywateli polskich10 ze wschodu na zachód, 
głównie ze względu na kierunki szlaków komunikacyjnych przebiegał 
w ten sposób, że transporty z Litewskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej kierowano głównie na tereny północne, z Ukraińskiej 
SRR na tereny południowe, zaś z Białoruskiej SRR prawie równo-
miernie na północ i południe. Do końca 1947 r., kiedy oficjalnie zakoń-
czono akcję ewakuacji11 ludności ze wschodu, do Polski w jej nowych 

6. Ziemie Wschodnie w cyfrach i kartogramach, oprac. E. Rühle, „Rocznik Ziem Wschodnich 
1938”, Warszawa, s. 5. Tytułem dopełnienia wypada wspomnieć, że województwa: poznań-
skie, pomorskie, śląskie określano wtedy jako województwa zachodnie, zaś województwa: 
warszawskie i miasto Warszawa, województwo łódzkie, kieleckie, lubelskie i białostockie 
jako województwa centralne.

7. Na zachodzie województwo lwowskie sięgało poza Krosno, Strzyżów, Rzeszów, Kolbuszową. 
Zaś Tarnobrzeg znajdował się na granicy tego województwa.

8. Z. Landau, Polska A, B, C, [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. 
A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski, Warszawa 1999, s. 312.

9. Dzisiaj część wschodnia przedwojennego województwa białostockiego z takimi miastami 
jak Grodno, Skidel, Świsłocz, Wołkowysk, Mosty i Druskieniki znajduje się w granicach 
Białorusi lub Litwy.

10. Przesiedleniu ze wschodu podlegały osoby narodowości polskiej i żydowskiej, które w dniu 
17 IX 1939 r. miały obywatelstwo polskie.

11. Takiego terminu używano w oficjalnych dokumentach regulujących ten proces, jednak 
w powszechnym użyciu zaczęto stosować termin repatriacja, który w wypadku ludności 
kresowej jest nieadekwatny, gdyż oni opuszczali swoją ojcowiznę, a nie wracali do niej.
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granicach przybyło 121 846 osób z terenu Litewskiej SRR, 247 936 
osób z terenu Białoruskiej SRR i 612 405 osób z Ukraińskiej SRR12. 
Z tej liczby na teren ówczesnego województwa wrocławskiego przybyło 
14,8% przesiedleńców z Litwy, 46,3% przesiedleńców z Białorusi i 35,4% 
z Ukrainy13. Biorąc pod uwagę podane wyżej liczby bezwzględne, widać 
że najliczniejszą część kresowian na Dolnym Śląsku stanowią przybysze 
z obszarów wcielonych do Ukrainy, mniejszą przybysze z Białorusi, 
a najmniejszą z Litwy. Ci ostatni pochodzili z terenów, które były 
najbardziej oddalone od południowo-zachodniej Polski w jej nowych 
granicach. Biorąc jako punkty orientacyjne, Bolesławiec na Dolnym 
Śląsku oraz Wilno na Wileńszczyźnie, otrzymamy różnicę 10o długości 
geograficznej oraz ponad 3o szerokości geograficznej między obu 
obszarami. Dla pełnego obrazu można jeszcze dodać, że położenie 
Bolesławca ponad poziom morza jest o 99 metrów wyższe niż Wilna. 

Opuszczenie stron rodzinnych i osiedlenie się w nowym miejscu 
pociąga za sobą szereg trudności. Jedną z nich jest zmiana środowiska. 
Jak to wyglądało w wypadku przesiedleńców ze wschodu najlepiej będzie 
zaobserwować na przykładzie tych osób, które przybyły na Dolny Śląsk 
z terenów Polski C, czyli obszaru, który dzisiaj leży na pograniczu Litwy 
i Białorusi, a przed II wojną światową był nazywany Wileńszczyzną lub 
Ziemią Wileńską. Obszar, o którym jest tu mowa w czasach przedroz-
biorowych stanowił centralną część ziem Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, na którą składało się ówczesne województwo wileńskie, trockie 
oraz część województwa nowogródzkiego i mińskiego14. W okresie 
zaborów z części tego obszaru utworzono gubernię wileńską. W okresie 
międzywojennym, w 1920 r., w czasie wojny bolszewicko-polskiej 
terytorium to zostało opanowane przez gen. Lucjana Żeligowskiego 
i utworzono tam tak zwaną Litwę Środkową, która w 1922 r. została 
ostatecznie włączona do Polski15. Od kwietnia 1922 r. do grudnia 
1925 r. obszar ten nazywano Ziemią Wileńską, natomiast od grudnia 
1926 r. było to już województwo wileńskie16. Jan Bułhak, znany artysta 
fotografik, wykładowca Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, tak 
charakteryzował obszar Wileńszczyzny: „Krajobraz nasz jest bezludny, 

12. Przesiedlenie ludności polskiej z kresów wschodnich do Polski 1944–1947, wyb. oprac. 
i red. S. Ciesielski, Warszawa 1999, s. 44.

13. Ibidem.
14. S. Wołłosowicz, Ziemia Wileńska, Kraków 1925, s. 5.
15. Akcja gen. Żeligowskiego stanowiła ważny element nacisku na Litwę, z którą toczono 

spór o przynależność państwową Wileńszczyzny. Obszar ten został włączony do Polski 
w 1922 r. na mocy uchwały Sejmu Wileńskiego, który de facto był plebiscytem. Szerzej 
na ten temat patrz: P. Łossowski, Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996.

16. Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego, „Dziennik 
Ustaw RP” 1926, nr 6, poz. 29, s. 68.
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pierwotny, dziki, nieujarzmiony. Istnieje sam dla siebie ogromem prze-
strzeni i dali, rzeźbą powierzchni, pełną wyrazu i wdzięku, otuleniem 
w lesiste gęstwiny, połacie i plamy. Ma nieobjętą wielkość, samotną 
ciszę i wnętrzne [pis. oryg.] zadumanie żywiołu i wieczności. Ma jego 
niezmierzoną samoistną moc, wobec której człowiek i sprawy czło-
wiecze są znikomym dodatkiem, ginącym jak pyłek w jego ogromie i dla 
tej znikomości tolerowanym pobłażliwie. Takie współżycie człowieka 
z krajobrazem nie mogło wytworzyć rozdźwięku, ponieważ nie była 
to inwazja chciwego przybłędy — kupca, tylko mocno przystosowane 
zrośnięcie odwiecznego mieszkańca, rolnika i dziedzica”17. Z kolei 
inż. Henryk Jensz, pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie, przy 
okazji opisu stanu gospodarczego tego województwa pisał, co nastę-
puje: „Bilans płatniczy Wileńszczyzny jest ujemny. Przed wojną świa-
tową niedobór był pokrywany dochodem z wychodźstwa, znaczny 
bowiem odsetek ludności szczególnie z powiatów brasławskiego, świę-
ciańskiego i dziśnieńskiego zmuszony był szukać pracy w ośrodkach 
przemysłowych, jak Ryga, Petersburg, Tallin itd.

Słabe uprzemysłowienie, mała produkcja rolna trzymała Wileń-
szczyznę na niskim poziomie dobrobytu. W okresie powojennymi 
sytuacja jeszcze się pogorszyła. Element małorolny nie mógł znaleźć 
pracy na ziemiach północno-wschodnich. Zrujnowany, istniejący 
przed Wielką Wojną [I wojną światową] niewielki przemysł, który 
przetwarzał surowiec rosyjski i na rynek rosyjski wypuszczał gotowy 
produkt (zakłady garbarskie) oraz słabe plony przy nieracjonalnej 
i trudnej na ciężkich glebach uprawie rolnej pogłębiał w dalszym 
ciągu zubożenie ludności, zwiększał deficytowość tej dzielnicy dla 
Skarbu Państwa. Rekrutacja robotników na roboty polowe na Łotwie 
nie poprawiała stanu materialnego wsi i  miasteczek, które poza 
Wilnem miały charakter czysto wiejski”18. Ci właśnie ludzie, o ile 
przetrwali hekatombę II wojny światowej, ruszyli po jej zakończeniu 
na tzw. Ziemie Odzyskane by szukać swego nowego (a może i lepszego) 
miejsca na ziemi.

17. J. Bułhak, Krajobraz wileński, [w:] Wilno i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny, Tom I, 
Wilno 1930, s. 72.

18. H. Jensz, Elektryfikacja, siły wodne a rozwój gospodarczy Wileńszczyzny, „Rocznik Ziem 
Wschodnich 1939”, R. V, Warszawa s. a., s. 160. 
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Dzieje Szczepanowa w latach 30.–50. XX w. przedstawiłem w opubli-
kowanym ostatnio artykule, w którym dość szczegółowo omówiłem 
zagadnienia polityczne, administracyjne, społeczne-gospodarcze, 
kulturalne i wyznaniowe w czasie zmiany przynależności państwowej 
oraz całkowitej wymiany ludności tej wsi w okresie powojennym1. 

Leżąca przy linii kolejowej Wrocław-Legnica wieś Szczepanów 
(dworzec kolejowy Środa Śląska) należała tuż przed wybuchem II wojny 
światowej do najgęściej zaludnionych w powiecie średzkim i najobszer-
niejszych administracyjnie2. W obecnym kształcie powstała w 1928 r.,

1. R. Żerelik, Od Stephansdorfu do Szczepanowa. Z dziejów wsi dolnośląskiej w latach 
30.–50. XX wieku, [w:] Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich 
kresów (Wrocławskie Spotkania z Historia Gospodarczą, Spotkanie X), red. T. Głowiński, 
Wrocław 2015, s. 273-290.

2. Już wkrótce po uwłaszczeniu i wybudowaniu linii kolejowej we wsiach, które utwo-
rzyły później „wielki” Szczepanów mieszkało 1271 mieszkańców. Więcej mieszkało tylko 
w miastach powiatu średzkiego, z wyjątkiem Leśnicy. Zob. poniższą tabelę: 

Procesy demograficzne na wsi dolnośląskiej 
w okresie powojennym na przykładzie 
Szczepanowa w powiecie średzkim 
Rościsław Żerelik
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Środa Śląska 5223 2095 5674 92 537 944 528 416
Kąty Wrocławskie 2364 2246 5234 76 501 481 304 177

Malczyce 1611 1566 2589 58 248 277 157 120
Szczepanów 1271 8427 11760 48 1129 391 173 218

Piotrowice Wielkie 1268 4003 11065 86 1061 293 115 178
Kostomłoty 1205 4228 13350 99 1278 266 144 122

Leśnica 1198 4834 5127 39 486 169 90 79
Lutynia 1086 5410 12412 71 1190 275 137 138

Miękinia 925 11698 13599 45 314 178 98 80
Milin 999 3852 11033 93 1059 217 103 114

 Źródło: Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk 
Breslau, hrsg. Königlichen Finanzministerium, Berlin 1868, dział 11 Kreis Neumarkt, s. 26-33.
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kiedy to na mocy ustawy o ustroju gmin z 27 grudnia 1927 r. (Gemein-
deverfassungsrecht) władz Republiki Weimarskiej i późniejszego rozpo-
rządzenia wykonawczego z 1 października 1929 r. Rady Ministrów 
z dniem 30 września 1928 r. połączono w jeden organizm admini-
stracyjny cztery okoliczne wsie i kilka przysiółków, i tak utworzonej 
wsi nadano nazwę Stephansdorf 3. Był siedzibą okręgu urzędowego 
(Amtsbezirk), do którego przyłączono kilka okolicznych wsi. W 1932 r. 
zamieszkiwało go 2480 mieszkańców4. W Szczepanowie znajdowały 
się: kościół ewangelicki i szkoła, kościół katolicki i szkoła, Urząd Stanu 
Cywilnego, straż pożarna, poczta i dworzec kolejowy, od 1926 r. połą-
czony linią lokalną ze Środą Śląską. 

Położenie przy dworcu i linii kolejowej pozwoliło na szybki wzrost 
liczby ludności. Sprzyjał temu także dogodny dojazd do zakładów prze-
mysłowych we Wrocławiu i w Legnicy, a w dużo mniejszym stopniu 
Środy Śląskiej. Pomimo widocznego rozwoju Dolny Śląsk rozwijał się 
jednak wolniej niż zachodnie prowincje Niemiec, w wyniku czego nastę-
pował odpływ ludności na zachód (tzw. Ostflucht). Dla jego powstrzy-
mania władze Republiki Weimarskiej, a później szczególnie narodowi 
socjaliści propagowali budowę domów dla robotników przemysłowych 
i rolnych5. Pierwsze takie domki pojawiły się w Szczepanowie w połowie 
lat 20. ubiegłego stulecia. W latach 1938–1939 wybudowano 41 takich 
domów w powiecie średzkim. Wśród wsi, w których budowano domy 
były Szczepanów, Miękinia, Mrozów, a więc przede wszystkim miej-
scowości skupione przy linii kolejowej. W planach rozbudowy wsi 
z 2. połowy lat 30. zamierzano rozwijać budownictwo po jej północnej 
stronie, gdzie już wcześniej rozpoczęło się tzw. małe osadnictwo (Klein-
siedlung). Wynikało to z ograniczeń możliwości budowlanych w połu-
dniowej części wsi, gdzie większość gruntów należała do właściciela 
majątku Loescha. Rozwój budownictwa od tej strony powodował, iż nie 
było w zasadzie żadnego osadnictwa w rejonie dworca kolejowego poza 
dominialnym6. Z tą aktywnością w zakresie budowy domów możemy 

3. O dziejach wsi zob.: R. Żerelik, Szczepanów – stosunki własnościowe do 1945 roku, 
[w:] Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn. Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa, 
red. Marek Górny, Wrocław 2002, s. 11-30. O zmianach administracyjnych zob.: Archiwum 
Państwowe we Wrocławiu (dalej APWr), Rejencja Wrocławska, nr I/3013.

4. W 1932 r. po reformach administracyjnych od liczącego wówczas 2951 mieszkańców i 4901 
ha okręgu szczepanowskiego odłączono wsie Rzeczycę, Lipnicę i Jastrzębce, i przyłączono 
je do nowo utworzonego Amtsbezirku Chomiąża (1721 mieszkańców), zaś do nowego 
25 Amtsbezirku Szczepanów przyłączono dotychczasowy okręg urzędowy Słup, który 
wraz z Kobylnikami miał 498 mieszkańców i 1394 ha. Nowy Amtsbezirk nr 25 w Szczepa-
nowie obejmował wsie: Szczepanów (1456 osób), Brodno (255), Zakrzów (251), Słup (320) 
i Kobylniki (178), zob. APWr, Rejencja Wrocławska, nr I/2978.

5. O polityce mieszkaniowej władz Rzeszy zob. Geschichte des Wohnens, Bd. 4: 1918–1945 
Reform, Reaktion, Zerstörung, hrsg. G. Kähler, Stuttgart 1996, s. 586 nn. 

6. APWr, Rejencja Wrocławska, nr I/199. 
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powiązać dużą liczbę mieszkańców (aż 46 osób) zajmujących się fachem 
budowlanym. Nic dziwnego, skoro w samym Szczepanowie w takich 
osiedlach mieszkało blisko 50 rodzin. Liczbę gospodarstw domowych 
i strukturę zatrudnienia prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 1. Liczba gospodarstw w Szczepanowie 
i przysiółkach, stan na 1939 r.
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Zarząd gminy, służby 
porządkowe, oświata 20 - 3 - - 1 - - - - - 24

Duchowieństwo 5 - 2 - - - - - - - - 7
Robotnicy, wdowy, 
renciści, różni 150 19 19 5 1 - 3 5 6 - - 208

Zatrudnieni 
w rolnictwie 57 3 12 - 5 - 5 3 2 - - 87

Pracownicy kolei 19 3 - 4 - - - - - 11 - 37
Pracownicy poczty 4 2 - - - - - - - - - 6
Pracownicy leśnictwa 3 - - - - - - - - - 2 5
Zatrudnieni 
w budownictwie 32 8 1 4 - - - - - - 1 46

Handel i zaopatrzenie 17 1 - - - - - - - 1 - 19
Rzemiosła spożywcze 9 - 2 - - - - - - - - 11
Rzemiosła metalowe 
i elektryczne 14 1 3 1 - - - - - - - 19

Usługi dla ludności 24 1 - 1 - - - 1 1 - - 28
RAZEM: 354 38 42 15 6 1 8 9 9 12 3 497

Źródło: 1940. Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Neumarkt (Schlesien) 
mit allen Gemeinden, Breslau 1939.

W przededniu II wojny światowej Szczepanów zamieszkiwało 1549 
osób zamieszkujących w 497 domach i mieszkaniach. Najwięcej osób było 
zatrudnionych w rolnictwie, budownictwie, na kolei, usługach dla ludności, 
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handlu i zaopatrzeniu oraz rzemiośle metalowym i elektrycznym. Taka 
różnorodność zatrudnienia sprawiała, że większość potrzeb mieszkańcy 
wsi załatwiali na miejscu, bez konieczności wyjazdu do miasta. 

We wsi funkcjonowały dwa majątki, w których pracę znajdowali 
robotnicy rolni. W większym z nich zw. dominium Górny Szczepanów7, 
należącym do historyka i prawnika dra Heinricha von Loescha, hodo-
wano czarne bydło ostfryzyjskie, owce merynosy, belgijskie konie 
pociągowe, sprzedawano bydło zarodowe i cielęta, tuczono szlachetne 
świnie niemieckie, uprawiano buraki dla cukrowni w Malczycach 
i Ciechowie, funkcjonował tzw. pałacowy młyn wodny oraz suszarnia 
ziemniaków. W mniejszym majątku (ob. tzw. Spalonym, przez żołnierzy 
radzieckich po wojnie), liczącym 75 ha, w tym 71 ha gruntów ornych, 
należącym do rodziny Petersów, hodowano w tym czasie czarne bydło 
nizinne i tuczono świnie8. Mieszkańcy angażowali się w regulację rzek, 
budowę mostów oraz melioracje9. Od końca XIX w. Szczepanów był 
ponadto znanym na Śląsku producentem widokówek10. 

W polnym folwarku Loeschów zw. Vogelherd od 1934 r. do początku 
1945 r. funkcjonował Reichsarbeitsdienst – Abteilung 6/112 Vogelherd, 
w którym zgromadzona w obozie młodzież, poza szkoleniem ideolo-
gicznym, wykonywała niezwykle potrzebne w tej części powiatu prace 
melioracyjne i drogowe. Zaangażowanie polityczne mieszkańców 
wsi w ruch nacjonalistyczny nie było jednak zbyt duże, procentowo 
najmniejsze w powiecie. Istniała wprawdzie grupa miejscowa NSDAP 
(Ortsgruppe der NSDAP), obejmująca swoim działaniem także Kobyl-
niki, Słup, Zakrzów, Brodno, Lipnicę i Jastrzębce, ale na 3033 osoby 
zamieszkujące te miejscowości w 1938 r. w partii było zaledwie 110 osób 
(3,6%). Ponadto 9 osób należało do SA, zbrojnej przybudówki NSDAP11.

W 1925 r. w szkołach Szczepanowa uczyło się łącznie 172 dzieci, 
w tym 119 w szkole ewangelickiej i 53 katolickiej. W dniu 1 kwietnia 
1940 r. ustawowo zlikwidowano w powiecie 112 szkół konfesjonalnych 

7. W 1937 r. należało do niego 1205 ha, w tym pola orne – 252 ha, łąki i pastwiska – 173 ha, 
lasy – 652 ha, wody – 2 ha, park – 11 ha, ogród – 7 ha, wiklina – 11 ha, dwór – 97 ha, 
dzierżawa – 83 ha na małe działki, zob. Schlesisches Güter-Adreßbuch, Breslau 1937. 
O posiadłościach rodziny von Loesch zob. R. Żerelik, Przemysł w majątkach ziemskich 
Dolnego Śląska do 1945 roku (na przykładzie majątków rodziny von Loesch), [w:] Z dziejów 
przemysłu przed 1945 rokiem (Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą, Spotkanie 
VII), red. J. Chumiński, M. Zawadka, Wrocław 2012, s. 19-34.

8. Schlesisches Güter-Adreßbuch, Breslau 1937.
9. R. Żerelik, Od Stephansdorfu do Szczepanowa…, s. 277-278. 
10. Ibidem, s. 277; Ch. Pieske, Das ABC des Luxuspapiers. Herstellung, Verbreitung und 

Gebrauch 1860 bis 1930, Berlin 1983, s. 268; APWr, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, 
Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, nr 978/48, k. 67.

11. Ibidem, s. 275-276; T. Kruszewski, Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 
1933–1945. Organizacja i działalność, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1658, 
Prawo CCXXXVII, Wrocław 1995, s. 94.
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i na ich miejsce powstało 91 szkół powszechnych, wśród nich w Szcze-
panowie, gdzie utworzono ją z 5-klasowej ewangelickiej i 1-klasowej 
katolickiej12. Wśród mieszkańców wsi i okręgu przeważali ewangelicy. 
Szczegółowe dane zawarte zostały w poniższej tabeli: 

Tabela 2. Sytuacja wyznaniowa w Szczepanowie 
i okolicznych wsiach w 1927 r. 
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Górny Szczepanów 
i Raszków 735 1 1/2 1 - - - - 240 1 1/1 1

Dolny Szczepanów
i Jaśkowice 292 - 1/1 1 2 - - - 97 - - -

Przedmoście i Święte 199 - 1/1 1 - - - - 107 1 - -
Zielona Łąka 28 - - - - - - - - - - -

Kobylniki 164 - 1/1 - - - - 1 27
Słup 249 - 1/1 - - 3 9 1 32 - - -

Zakrzów 195 - 1/1 1 - - - - 24 - - -
Brodno 221 - 1/1 - - - - 1 42 - - -
Lipnica 277 - 1/1 - - - - 1 25 - - -

Jastrzębce 283 - 1/1 - - - - 1 42 - - -
Razem 2643 1 9/10 4 2 3 9 5 636 2 1/1 1

Źródło: Silesia Sacra. Historisch-statistisches Handbuch über das evangelische Schlesien, 
Görlitz 1927, s. 158.

12. Klebs, Die Durchführung der Deutschen Volksschule im Kreise Neumarkt, [w:] Kreiskalender 
Neumarkt (Schles.) für das Jahr 1941, s. 58-59.
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W czasie wojny oraz wkrótce po jej zakończeniu zginęło lub zmarło 
aż 172 mieszkańców wsi (11,11% mieszkańców wsi według stanu 
na 1939 r.), w tym na wszystkich frontach wojny, w obronie „Festung 
Breslau” oraz w lazaretach zginęło lub zaginęło 83 żołnierzy i Volkstur-
mistów (5,33% mieszkańców wsi według stanu na 1939 r.)13. Tuż przed 
zdobyciem Szczepanowa, w dniach 24–26 stycznia 1945 r., przez wieś 
przeszła grupa więźniów filii Dyhernfurth II [Brzeg Dolny] do Gross-
-Rosen [Rogoźnica]. W świetle relacji Andrzeja Pacyny „wiele trupów 
pozostało po drodze i w lesie w Stefanowie pojedynczo porzuconych.” 
Dzień później kierownictwo powiatowe NSDAP przewidując ofen-
sywę Armii Czerwonej wydało rozkaz planowej ewakuacji ludności 
Środy Śląskiej i powiatu. Kolumny uchodźców, w tym ze Szczepanowa, 
skierowały się w kierunku Czech i po wielu dniach drogi (do sześciu 
tygodni) w śniegu, lodzie, zimnie i deszczu zatrzymały się na dłużej 
w powiecie Tachov w okolicach Karlovych Var, także w Laun, czy 
powiecie Podersam. Wielu szukało jednak schronienia u bliskich 
i znajomych w Saksonii, Turyngii i zachodnich Niemczech. W tym 
czasie, 9 lutego 1945 r., po ciężkich walkach zdobyto część Szczepanowa 
i dworzec kolejowy Środa Śląska, a o pozostałą część wsi walczono 
jeszcze tydzień. W dniu 20 lutego 1945 r. we wsi pojawił się we wsi 
ok. 1000-osobowy oddział żołnierzy radzieckich, którego zadaniem 
było m.in. zbieranie ludzi do pracy na rzecz wojska. Ich pobyt zakończył 
się spaleniem części majątku Petersów, restauracji i dużego sklepu. 
Po ustaniu walk o „Festung Breslau” jedną z niemieckich grup jeńców 
zgromadzono w Szczepanowie, w leżącym niedaleko niego folwarku 
Loeschów, skąd koleją wysyłano ich sukcesywnie w głąb Związku 
Radzieckiego. Wkrótce zaczęła też powracać ludność niemiecka 
powiatu średzkiego, czy to koleją, po 14 dniach podróży – przez Drezno, 
Cottbus, Przemków do Legnicy, czy to pieszo drogą podobną do tej, 
którą opuszczali Dolny Śląsk – przez Jelenią Górę, Złotoryję, Legnicę. 
W czasie powrotu byli regularnie rabowani przez żołnierzy radzieckich, 
Czechów, Polaków i wracających z Niemiec robotników przymuso-
wych. Z Legnicy pieszo dotarli do spustoszonych i obrabowanych 
domów. Ale to nie był koniec ich udręki, bowiem 26 czerwca 1945 r. 
uzbrojeni polscy milicjanci urządzili im – pod pozorem wysiedlenia 
ze Śląska – tzw. Hitler-Marsch lub Haynauer Treck. Tysiące Niemców, 
pod uzbrojoną eskortą, skierowano pieszo do Legnicy, po drodze wielo-
krotnie – wraz z żołnierzami radzieckimi – rabując ich, dopuszczając 

13. Obliczenia własne na podstawie spisów poległych dostarczonych przez byłych mieszkańców 
Szczepanowa, zachowaną w APWr księgę zmarłych USC w Szczepanowie z 1943 r. oraz 
dane z pomnika poległych i zaginionych w Obermarsberg w Nadrenii Pólnocnej-Wesfalii, 
http://www.denkmalprojekt.org/2013/marsberg-obermarsberg_wk2_nrw-.htm (dostęp: 
30 VI 2016 r.). Zob. też R. Żerelik, Od Stephansdorfu do Szczepanowa…, s. 277 i przyp. 21. 
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się gwałtów, były także ofiary śmiertelne. Po czterech dniach marszu 
zostali przez Polaków opuszczeni w Chojnowie. Niektórzy z nich udali 
się na zachód, ale większość zdecydowała się powrócić do kolejny raz 
wyrabowanych domów14.

W dniu 8 maja 1945 r. Polacy objęli sprawowany dotychczas przez 
Niemców zarząd miasta Środa Śląska i systematycznie zaczęli przej-
mować władzę z rąk komendantury radzieckiej. Powstał nowy podział 
administracyjny powiatu. W miejsce jednostkowych niemieckich 
gmin w każdej wsi utworzono osiem gmin zbiorczych. Szczepanów 
znalazł się w gminie Przedmoście. W czerwcu 1945 r. wieś Stephans-
dorf została nazwana Stefanowem. Dopiero od 1948 r. miejscowość 
zaczęto oficjalnie określać Szczepanowem, bowiem słusznie uznano 
że patronem miejscowej świątyni jest św. męczennik Szczepan, a nie 
św. Stefan15. Pierwszym polskim sołtysem został wybrany 5 czerwca 
1945 r., a więc jeszcze przed akcją repatriacyjną, Jan Pankiewicz, który 
znał dobrze wieś, ponieważ przebywał tutaj od kilku lat „na robotach”. 

Pierwsi polscy osadnicy zaczęli przybywać do Stefanowa w sierpniu 
1945 r. W pierwszych dniach września przyjechał pierwszy transport 
z Wołynia, liczący ok. 60 osób. Byli to mieszkańcy wsi Siwki (gm. 
Ludwipol, pow. Kostopol). Następnymi transportami przyjeżdżali 
tzw. repatrianci z Obertyna, Woronówki i Jakubowiec (gm. Ludwipol) 
i Ludwipola, Monasterzysk, Tłustego i Hołowczyńc koło Zaleszczyk, 
Tarnopola, Drohobycza i Borszczowa, Rohatyna, Skałatu i Wieńca, 
Kopyczyniec, Czortkowa, Równego, Grzymałowa, a także przesied-
leńcy z okolic Brzeska, Krakowa, Będzina i Radomska. Repatriacja 
ludności polskiej zakończyła się w zasadzie w lipcu 1946 r., a więc już 
po wysiedleniu miejscowych Niemców. Sporządzone nieco wcześ-
niej zestawienie osadników podaje nazwiska 85 rodzin osiedlonych 
w Szczepanowie (260 osób), zob. poniższa tabela: 

14. Zob. Die Tragödie Schlesiens 1945/46 in Dokumenten, bearb. J. Kaps, München 1952/3, 
s. 113-114; Leben und Überleben 1945/46. Zeitzeugenberichte aus dem Kreis Neumarkt 
in Schlesien, hrsg. R. Lipinski, Hameln 1996, s. 252-253; A. Seidel, Als letzter Urlauber in 
Kamöse, „Neumarkter Roland” 39 (2002), nr 2, s. 9-11; Ein weiter Weg zu meinem Traum-
beruf „Landwirt”. Erinnerungen von W. Schmidt aus Kobelnick (zusammengestellt von 
L. Hartmann), „Rund um den Neumarkter Roland” 36 (1999), nr 2, s. 66-67 i kontynuacja 
w następnych numerach; R. Żerelik, Od Stephansdorfu do Szczepanowa…, s. 280-282. 

15. R. Żerelik, Nazwy miejscowe i terenowe Szczepanowa do 1945 r., [w:] Nazwa dokumentem 
przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi 
(Spotkania Dolnośląskie T. V), red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, 
Wrocław 2010, s. 95-116; J. Miodek, Szczepanów i Stefanów, „Śląsk”, 2013, nr 3, s. 61.
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Tabela 3. Imienny wykaz pierwszych osadników gromady 
Stefanów w maju–czerwcu 1946 r.

Lp Nazwisko i imię Liczba 
osób

Nadana 
ziemia 
w ha

Lp Nazwisko i imię Liczba 
osób

Nadana 
ziemia 
w ha

1 Sydorow Jan – P 2 - 44 Zacharacz Piotr 1 0,75
2 Kuriata Karolina 3 8 45 Eliasz Antoni 3 0,50
3 Niżyński Paweł 3 5 46 Ciesielski Antoni 1 1,50
4 Grabowiecki Paweł 2 5,75 47 Górska Maria 1 0,50
5 Stelmach Aniela 2 5,75 48 Nowakowska Zofia 3 1,50
6 Chorążewska Klementyna 3 4 49 Placzkiewicz Jan 5 1,50
7 Obora Antoni – P 2 - 50 Kulczycki Antoni 3 -
8 Kościńska Teofila 5 8 51 Biliński Franciszek 3 0,25
9 Grzędzioł Franciszka 3 0,25 52 Kuzyk Władysław 3 0,50

10 Kuriata Adela 2 4 53 Kowalik Tadeusz 3 6
11 Antochów Helena 4 0,80 54 Gliniecka Maria 4 1,50
12 Sys Władysław – P 3 0,75 55 Berezowski Filip 5 3
13 Dolniat Feliks – P 1 4 56 Liginowicz Emilian 2 3
14 Sosnowski Jan 5 0,75 57 Łopatka Marian – P 2 0,50
15 Sobolewski Leon 6 8 58 Laska Tadeusz 3 0,50
16 Reliński Marcel 7 1,50 59 Rogala Michał – P 6 11
17 Kania Jan 1 3,75 60 Żyromska Anna 3 2,75
18 Klepuszewski Jan 5 9 61 Kuriata Jan 3 15
19 Lew Leon 3 7 62 Brodowski Stanisław 5 11,50
20 Jaworski Jan 3 4 63 Watra Katarzyna 3 1,50
21 Bekieszczuk Waleria 3 4,8 64 Gołębiowski Fabian 3 5
22 Kuriata Antoni 3 - 65 Niżyński Hilary 2 4,25
23 Kuriata Hilary 2 0,50 66 Gromnicka Wiktoria 2 3
24 Wysocka Ewa 2 7 67 Golik Stanisław 1 2
25 Zielińska Stefania 4 - 68 Opaliński Jan 2 3
26 Fiuk Michał 1 1 69 Liskowicz Rozalia 2 1,50
27 Krystyńska Maria 4 0,65 70 Wiącek Piotr 2 11
28 Trzeredrecki Michał 1 0,80 71 Kuriata Hilary 3 6
29 Sabanowicz Stanisław 2 0,50 72 Rudnicki Józef 3 5
30 Jaworska Felimena 3 6 73 Kuriata Stanisław 5 6,25
31 Pankiewicz Karolina 1 7,50 74 Maślanka Piotr 2 2,75
32 Chaszczewicz Janina 3 1 75 Jaworski Antoni 2 8
33 Kozoczuk Stanisław 4 0,50 76 Jaworski Leon 5 6,50
34 Kuzyk Józef 4 6 77 Ziobro Jan 4 11
35 Łudzki Władysław 3 7 78 Łopatka Władysław – P 5 1
36 Resajski Józef 3 12 79 Bekieszczuk Janina 4 5
37 Jurkowski Jan 1 2 80 Bekieszczuk Władysław 5 2,10
38 Szumlakowska Stefania 4 - 81 Kuriata Anastazja 2 5
39 Łukiewicz Franciszek 2 2 82 Fortanus Czesława - P 2 1
40 Sęk Marian 1 - 83 Dotrzemiński Stefan 4 10,25
41 Kurpaska Anna 7 1 84 Rzeszowski Jan 4 0,50
42 Busko Janina – P 2 2,50 85 Kobyliński Piotr 4 2

43 Kuriata Antonina 5 2,50 Razem: 76 rodzin repatriantów,
9 przesiedleńców, 260 osób

Źródło: APWr, PUR we Wrocławiu, nr 594, s. 272r-v. UWAGA: zachowano oryginalną 
pisownię nazwisk, P obok nazwiska – przesiedleniec.
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Niemal wszystkim osadnikom przydzielono ziemię. Powyżej 10 ha 
otrzymało 7 rolników, 5-10 ha – 19 gospodarzy, a 1-5 ha – 29. Pozo-
stali otrzymali działki poniżej 1 ha, natomiast 8 rodzin nie otrzy-
mało ziemi. Można więc w tym najwcześniejszym okresie dostrzec 
tendencję do tworzenia mocnych ekonomicznie gospodarstw, bowiem 
blisko trzecia część osadników otrzymała duże nadziały pozwalające 
prowadzić produkcję rolną umożliwiającą utrzymać rodzinę i sprze-
dawać nadwyżki państwu. Sytuacja ta zmieniła się podczas kolek-
tywizacji wsi oraz po ponownym rozdzieleniu ziemi po likwidacji 
spółdzielni w 1956 r.

Przez rok, w przededniu wysiedlenia Niemców we wsi mieszkało 
blisko 2 tys. ludzi, w tym 1020 Niemców i 900 Polaków, a więc więcej 
niż przed wojną. Musiało to stwarzać konflikty między nimi, zwłaszcza 
że pamięć wojny była bardzo świeża. Bardzo często Polaków dosiedlano 
do domów, w których mieszkali jeszcze Niemcy, co oczywiście było 
przyczyną sporów16. Nie brakowało jednak zrozumienia i sąsiedzkiej 
pomocy. Tak wspominają te lata Polacy: „Mieszkaliśmy razem z Niemką 
i jej dwojgiem dzieci. Mąż jej prawdopodobnie zginął podczas wojny. 
Była bieda, więc pomagaliśmy sobie. Ona wraz z dziećmi zajmowała 
górę, my zajęliśmy cały dół. Staraliśmy się, aby nie było między nami 
nieporozumień. Ale zdarzało się, że wiele rodzin polskich i niemieckich 
było narażonych na wiele przykrości. Wielu Niemców zapewniało 
nas, że tu powrócą i odbiorą to, co należało do nich”17; „Dziadek mój 
[Paweł Grabowiecki] … zajął gospodarstwo sołtysa ze Szczepanowa, 
Augusta Bautora. Sprzęgli w jedną parę swe dwa konie i zgodnie upra-
wiali ziemię, aż do jego wyjazdu w czerwcu 1946 r. Bautor pochodził 
z woj. poznańskiego i lepiej mówił po polsku, niż niektórzy pocho-
dzący ze wschodu Polacy. Tu się ożenił i osiedlił po pierwszej Wojnie 
Światowej. Dziadek tłumaczył mu, że istniejąca sytuacja jest tymcza-
sowa i że wszystko niedługo wróci do normy, on sam na Ukrainę, 
a Bautor do Szczepanowa. Bautor uwierzył w to i przed wyjazdem 
do Niemiec zamknął swe maszyny w garażu na przechowanie, jeden 
klucz zabrał ze sobą, drugi dał dziadkowi. Po jego wyjeździe dziadek 

16. Np. w sąsiedniej wsi Święte: W dużo wypadkach Niemcy nie chcieli wpuścić na swoje gospo-
darstwa Polaków i tylko z wielkimi awanturami i trudnościami udało się Wójtowi umieścić 
w domach niemieckich, polskie rodziny, relacja w obronie wójta Miziołka. W świetle 
relacji wójta musiał on sam zajmować osadnikami, ponieważ nie było delegata PUR-u. 
Osadnicy sami wybierali gospodarki, w gminie po zbadaniu sprawy wystawiano wnioski 
do PUR-u o przydział gospodarstwa, a następnie jak zeznawał wójt: Z osiedleńcami idę 
na miejsce, ścieśniam Niemców [pisownia oryginalna], lub przenoszę do innych domów, 
przydzielam osadnikom meble, pościel oraz wydaję z młyna mąkę lub z polskiej piekarni 
chleb, APWr, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, nr 19, k. 39, pisownia oryginalna. 

17. Relacja Józefa Dziechciarza: za R. Woś, Monografia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza 
Kownackiego w Szczepanowie (1945–1995), Wrocław 1998, praca magisterska w Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 7. 
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używał wyłącznie swoich narzędzi przywiezionych ze wschodu. Nie 
pozwalał ich używać nikomu, ani synom ni zięciom, tłumacząc im, 
że należą do Bautora”18. Ostatni niemiecki burmistrz wsi w 1945 r. Paul 
Linke tak zapamiętał te lata: „Jak przyszli Polacy – to byli także dobrzy 
ludzie, oni byli także bardzo biedni – dawali nam coś do jedzenia. 
Młodzi Polacy nie byli dobrzy i także milicja”19. 

Zgodnie z postanowieniami Wielkiej Trójki na konferencji pocz-
damskiej władze polskie przystąpiły do wysiedlania Niemców z obszaru 
Śląska. Spośród ponad 50 tys. dawnych mieszkańców powiatu średz-
kiego pod koniec wojny pozostało lub powróciło do swoich siedzib 
29 081 osób (według stanu na 1946 r.)20. W Stefanowie, w przylegającym 
do dworca kolejowego Środa Śląska folwarku Loeschów, urządzono 
Punkt Zbiorczy. Przed załadowaniem do wagonów komisje: żywnoś-
ciowa, dewizowa i mienia poniemieckiego kontrolowały poszczególne 
osoby, rekwirując im żywność, dewizy i biżuterię oraz odzież. Pozwo-
lono zabierać jedynie do 40 kg bagażu na osobę. Każdy transport 
liczył 53–54 wagony, w jednym wagonie umieszczano 33–37 rodzin21. 
Mieszkańców Szczepanowa wywieziono transportami nr 2, 3 i 6. 

18. Wspomnienia Ludwika Byczkowskiego, zob. Vertreibungen/Wypędzenia 1939–1949. 
Deutsche und polnische Vertriebenen – Schicksale/Losy polskich i niemieckich wypędzo-
nych, hrsg. G. Borkowski, S. Meyer, Rinteln/Środa Śląska 2004, s. 57.

19. Zob. Leben und Überleben 1945/46…., s. 252, 254. 
20. B. Pasierb, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w latach 1944–1947, Wrocław 

1969, s. 133, tab. 7; B. Ociepka, Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970, Wrocław 
1994, s. 25, tab. 1. 

21. APWr, PUR we Wrocławiu, nr 782, k. 546, nr 795, k. 540, 840, 843, 867, nr 1683. 

Tabela 4. Repatriacja Niemców z powiatu średzkiego 
w latach 1946–1947.

Lp Nr
transportu

Data
wyjazdu Mężczyźni Kobiety Dzieci Razem

1 1 2 VI 1946 254 822 523 1599
2 2 3 VI 1946 317 726 549 1592
3 3 4 VI 1946 350 761 488 1599
4 4 5 VI 1946 316 827 623 1766
5 5 6 VI 1946 301 801 697 1799
6 6 7 VI 1946 350 850 537 1767
7 7 8 VI 1946 359 827 600 1776
8 8 9 VI 1946 314 808 649 1771
9 9 10 VI 1946 329 798 650 1777

10 10 11 VI 1946 323 820 652 1795
11 11 12 VI 1946 281 775 610 1766

Razem w czerwcu 1946 r. 3494 8815 6608 18917
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W sierpniu 1947 r. w Szczepanowie i okolicznych wsiach osadzono 
kilkanaście rodzin ukraińskich z Łemkowszczyzny, przesiedlonych 
tu w ramach represyjnej akcji „Wisła”.

W powojennych latach bardzo często prowadzono statystyki 
ludnościowe, głównie w celu określenia możliwości osadniczych 
wsi. Często różnią się one od siebie znacznie, ale może to wynikać 
z mobilności mieszkańców powiatu. W świetle pierwszych powo-
jennych sprawozdań Szczepanów miał 440 ha areału, mieszkało 
w nim 990 osób; w majątku Państwowych Nieruchomości Ziem-
skich liczącym 297 ha mieszkało 80 osób, natomiast w leśniczówce 
na 11 ha pracowało 8 osób22. Według stanu na 4 września 1946 r. 
w wsi mieszkało 1038 osób (262 rodziny)23. Natomiast w świetle 
sprawozdania z jesieni 1947 r. we wsi znajdowało się 959 ha ziemi 
ornej, z której osadnicy użytkowali 672 ha, a majątek PNZ 287 ha. 
Liczba gospodarstw wynosiła 160, obsianych zostało 450 ha24. W dn. 
15 maja 1948 r. we wsi mieszkało 817 osób, w tym 245 mężczyzn, 
288 kobiet i 272 dzieci, zaledwie 8 Niemców i 1 Czech25. Z biegiem 
czasu liczba ludności wzrastała, przeważnie w wyniku naturalnych 
procesów demograficznych (wyże demograficzne), ale także osiedleń 
nowych mieszkańców, najczęściej znajdujących prace w miejscowym 
Państwowym Gospodarstwie Rolnym. 

22. APWr, Akta gminy Przedmoście, nr 2 (b.p.).
23. Ibidem, nr 1 (b.p.). 
24. Ibidem, nr 34 (b.p.).
25. Ibidem, nr 56 (b.p.). Był to obywatel czechosłowacki, ogrodnik Maks Vyhnalek, mieszkający 

w Szczepanowie od 1928 r. Wójt Przedmościa wnioskował, aby nie nadawać mu polskiego 
obywatelstwa, ponieważ „zachowuje się ordynarnie”. 

12 13 8 X 1946 351 869 495 1715
13 14 18 X 1946 376 861 513 1750
14 [15] 29 XI 1946 . . . 2063
15 [16] 16 XII 1946 . . . 71
14 [15 

z Wrocławia]
14 V 1947 350 741 428 1519

Razem w 1946–1947 r. 4571 11286 8044 25635

Źródło: APWr, PUR we Wrocławiu, nr 782, 795, 1683–1694.
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I. „Na Straży”

„Na Straży. Biuletyn informacyjny dla ludności cywilnej” – został prze-
kazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu 
przez panią Lidię Tetiuk. Periodyk umieszczono w zbiorach biblioteki 
podręcznej Archiwum z nadanymi sygnaturami 686 i 667. Są to dwa 
oprawne tomy. Tom pierwszy zawiera numery od 15 z dnia 7 lipca 
1945 r. do numeru 71 z dnia 27 grudnia 1945 r. Numer 15 z dnia 6 lipca 
1945 r. nosił tytuł – „Na Straży. Gazetka żołnierska”, od numeru 16. 
„Na Straży. Gazetka żołnierska jedn. ob. Jaroszenki”. Wydanie nr 31(1) 
z dnia 15 września 1945 r. zaprezentowało nowy tytuł: „Na Straży. 
Gazetka żołnierska jedn. Ob. Jaroszenki. Biuletyn Informacyjny dla 
Wojska i Osadników Wojskowych”. 

Tom drugi archiwalnego zbioru zawiera wydania z 1946 r. Zaczyna 
się od wydania we wtorek 1 stycznia 1946 r. numeru 1(72) z nowym 
tytułem: „Na Straży. Biuletyn Informacyjny dla Ludności Cywilnej”. 
Ostatni, w posiadaniu Archiwum (już w Bolesławcu po przeprowadzce 
Oddziału) jest numer 22(93) z dnia 14 marca 1946 r. 

Wydawcą czasopisma był Wydział Polityczno-Wychowawczy 
7 Łużyckiej Dywizji Piechoty. Drukowana była w Drukarni Wojskowej 
w Lubaniu przy ówczesnej ulicy Pocztowej 6 (obecnie ul. Bankowa 6). 
Cena jednego egzemplarza wynosiła 1 zł. Zbiory czasopisma „Na 
Straży” przechowywane są także w Centralnym Archiwum Wojskowym 
(obecnie: Wojskowe Biuro Historyczne) i w Muzeum Wojska Polskiego1.

Jaki był początek? W artykule wstępnym „Nasza Gazeta” pisał 
kapitan Stern „(…) Leży przede mną 14 numerów gazetki dywizyjnej. 

1. P. Pakier, Prasa frontowa Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943–1945, „Rocznik 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” nr 6/1, 1967, s. 154.

Problemy codzienne osadników w Lubaniu 
na podstawie gazetki „Na Straży” 
w latach 1945–1946 – wstęp do badań
Barbara Grzybek
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu
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Jej dzieje są dziejami naszej dywizji. Przerzucając jej strony, mimo-
wolnie myślą przechodzimy cały szlak bojowy. (…) A potem pierwszy 
numer naszej gazetki dywizyjnej «W boju». Wydawana prymitywnie 
na powielaczu, ale już nie świstek, nie ulotka, ale coś, co przypomina 
gazetę. (…) A potem wydajemy 15-ty jej numer. Była ona, ta nasza 
gazetka skromna, skromniutka, nie rościła sobie pretensji ani do wiel-
kiej literatury, ani do wielkiej prasy, miała jednak jedną ambicję: towa-
rzyszyć wszędzie: w marszu, w okopach, w obronie i w ataku na najbar-
dziej wysuniętych liniach naszemu żołnierzowi, opowiadając mu o nim 
samym i jego bohaterskich kolegach, poruszać i po żołniersku to, co go 
boli i to, co go interesuje. Wydajemy dziś 15-ty numer «Na Straży» 
w nowej już szacie, drukowany. Gazetka nasza «wzbogaciła się» i staje 
się bardziej podobna do „prawdziwej” gazety. Zachowujemy jednak 
jej starą nazwę i stary format. Symbolem, bowiem jest fakt, że tak 
samo, jak rozwija się i rośnie Wojsko Polskie, rozwija się i wzbogaca 
żołnierska prasa. Jednocześnie jednak drukowana «Na Straży» będzie 
kontynuowała najlepsze tradycje gazetki powielanej «W boju» i będzie 
stać nadal na straży obowiązków honoru Żołnierza Polskiego”2.

Oczywistym było, że po zakończeniu działań wojennych, tematyka, 
która dotychczas dominowała musiała ulec zmianie, z tematyki żołnier-
skiej, wojennej na tematykę „życia w cywilu”. Należy przypomnieć, 
iż powiat lubański został przeznaczony dla osadnictwa byłych żołnierzy 
Wojska Polskiego. Zatem zamieszkali w nim odbiorcy wcześniejszej, 
frontowej „odmiany” periodyku.

Zasadniczo gazetka na stronie pierwszej publikowała komunikaty, 
rozkazy dla żołnierzy, opisy niedawnych działań wojennych, infor-
macje polityczne dotyczące zarówno spraw polskich jak i między-
narodowych. W dniu wydania 22 lipca 1945 r., Nr 19, zamieszczono 
skrócony tekst Manifestu PKWN z dnia 22 lipca 1944 r. Z czasem 
coraz więcej miejsca zajmowała tematyka cywilna, ale w kontekście 
działań jednostki wojskowej, która stacjonowała na terenie powiatu 
lubańskiego np. „Meldunki bojowe. Nasza jednostka może zebrać 
tyle zboża, którym można było karmić Warszawę w przeciągu roku”3.

Zazwyczaj na ostatniej stronie znajdowała się tematyka sportowa 
i satyryczna z cyklu „Uśmiechnij się” oraz listy do redakcji. Czaso-
pismo liczyło, zależnie od wydania, od 2 do 12 stron, np. nr 50 z dnia 
13 października 1945 r., gdzie zamieszczono opis bitwy pod Lenino. 

2. Ibidem. 7 Łużycka DP wydawała gazetę „W Boju” (podtytuł: „Gazeta Frontowa Jednostki ob. 
Prusa-Więckowskiego”), powielana w formacie 35×25 cm. Wychodziła ona nieregularnie. 
Od numeru 10 z 23 V 1945 r. zmieniła tytuł „Na straży. Gazetka Żołnierska Jednostki 
ob. Jaroszenki”.

3. „Na straży. Gazetka Żołnierska Jednostki ob. Jaroszenki”, nr 20, 26 VII 1945 r.
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Znalazły się w tym numerze także teksty „Z nad Bzury”, „Wspomnienia 
z boju”, „Kobiety na froncie”. W tym samym wydaniu całą stronę 
przeznaczono dla wiadomości sportowych, a na ostatniej umieszczono 
konkurs dla żołnierzy i podoficerów oficerów 7 dywizji piechoty.

Kolorowe nagłówki wydania periodyku ukazywały się rzadko. 
Na przykład z okazji świąt religijnych. W wydaniu z 25 grudnia 1945 r. 
(nr 69) na stronie pierwszej zamieszczono życzenia świąteczne z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia: „Każdy wierzący chrześcijanin, wznoszący 
modły do Boga w święta Bożego Narodzenia, nie może zapomnieć 
o tych bohaterach Czerwonej Armii i Wojska Polskiego, którzy oddali 
swe życie za jego wolność, za wolność wyznawanej przez niego religii”. 
Pod artykułem podpisał się ppłk Marchwiński, Zastępca dowódcy 
7 Łużyckiej Dywizji Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych.

Publikowano także opowiadania, m.in. Witolda Dederko4, wspo-
mnienia z frontu, ale i poezję! Swój wiersz opublikowała pracownica 
redakcji Lidia Tetiuk „Nasz wolny kraj okryła śnieżna szata”, Witold 
Dederko utwór poetycki pt. „Karabin”.

Pod koniec 1945 r. w czasopiśmie pojawiało się coraz więcej ogłoszeń 
drobnych, artykuły stały się krótsze, ale o bardziej urozmaiconej tema-
tyce. Było coraz więcej reklam np. „Sklep artykułów fotograficznych, 
optycznych, mydlarskich, piśmiennych Witold Dederko Rynek 22”.

Warto zaznaczyć, że począwszy od numeru z dnia 22 listopada 
1945 r., na ostatniej stronie pojawiła się stopka redakcyjna: „Redakcja 
i administracja Lubań, ul. Pocztowa 6. Redaktor Włodzimierz Boruński. 
Wydawca Wydział, Pol. Wych. [Polityczno-Wychowawczy] 7 Łużyckiej 
Dywizji Piechoty”. Ale jako wydawcę wskazano także Starostwo Powia-
towe miasta Lubań. Od numeru 9(80) z dnia 29 stycznia 1946 r. wprowa-
dzono jako wydawcę Spółdzielnię Wydawniczo-Drukarską „Na Straży”.

II. Osadnictwo

Teren powiatu lubańskiego został przeznaczony pod osadnictwo 
wojskowe jako jeden z dwunastu powiatów nadgranicznych, ewentualne 
przedmurze przed ponownym zagrożeniem ze strony Niemiec. Osad-
nictwo wojskowe zapoczątkował rozkaz nr 111 Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego (dalej NDWP) wydany 3 czerwca 1945 r.5 Dla całości 
prac związanych z osadnictwem wojskowym powołano Generalny 

4. Witold Dederko, członek redakcji, późniejszy znany fotografik, zameldowany przy 
ul. Lubańskiej 6, 13 II 1946 r., [w:] Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bole-
sławcu, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Lubaniu, sygn. 47, k. 41.

5. Cz. Osękowski, Oficjalne i faktyczne cele osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-
-niemieckim po drugiej wojnie światowej, „Słupskie Studia Historyczne”, 1993, s. 55.
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Inspektorat Osadnictwa Wojskowego. Na jego czele stanął gen. Karol 
Świerczewski, dowódca 2 Armii Wojska Polskiego. Funkcję zastępcy 
powierzono pułkownikowi Piotrowi Jaroszewiczowi, uprzednio 
zastępcy dowódcy 1 Armii WP do spraw polityczno-wychowawczych6.

O  tym, kto mógł zostać „osadnikiem wojskowym” napisano 
w  Dekrecie o  ustroju rolnym i  osadnictwie na  obszarze Ziem 
Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska7. Utworzono pięć 
obwodów osiedleńczych, którymi kierowali dowódcy piechoty stacjo-
nujący na tym terenie (rozkaz osiedleńczy nr 1 z 21 czerwca 1945 r. 
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego). Na czele obwodu nr 4, 
obejmującego Zgorzelec i Lubań stanął dowódca 7 dywizji piechoty 
płk Paweł Jaroszenko8.

W pierwszym artykule poświeconym tematyce osiedlania się 
na terenie powiatu lubańskiego „Powrót” z dnia 12 lipca 1945 r.9 opisano 
przywitanie Polaków na punkcie zbornym w Kolhfurcie (wówczas 
Kaławsk, obecnie Węgliniec), które miało uroczysty, propagandowy, 
charakter. W transporcie z Niemiec znajdowało się 200 Polaków. 
Zostali powitani przez żołnierzy skromnym śniadaniem w obecności 
posła Ciszewskiego. W przemówieniach podkreślano, że „silniejsze 
jest prawdziwe serce Polaka, który tęskni do kraju, który ze łzami 
utęsknienia czeka chwili powrotu”10. Podobna tematyka pojawiła się 
w artykule tego autora „Wracają z Niemiec”11. 

W  artykule Witolda Dederki „Zadanie osadnictwa wojsko-
wego” określono cele osadnictwa wojskowego na zachodniej granicy: 
„(…) przede wszystkim zaludnić! Teren został zdobyty, ale jeszcze nie 
zajęty. W pierwszej kolejności należałoby osiedlać rolników, w dalszej 
kolejności kupców i rzemieślników”12. Szybkie zaludnienie miało za 
zadanie uruchomienie gospodarki na nowo przyłączonych ziemiach, 
jak najszybsze zorganizowanie życie społecznego i administracyjnego.

Zgodnie z rozkazem nr 141 NDWP z 5 lipca 1945 r. każda jednostka 
wojskowa zobowiązana została do popularyzacji i przeprowadzenia 
akcji osiedleńczej. Własnymi siłami miała osadzić na roli od kilku 
do kilkudziesięciu rodzin13. Akcja taka została opisana w artykule 
tego autora „Wracają z Niemiec”. W pierwszej kolejności przy pomocy 

6. Ibidem, s. 56.
7. Ibidem, s. 60.
8. Ibidem, s. 57.
9. „Na straży...”, op. cit., nr 16, 12 VII 1945.
10. Ibidem.
11. „Na straży...”, op. cit., nr 18, 20 VII 1945.
12. „Na straży...”, op. cit., nr 16, 12 VII 1945.
13. Cz. Osękowski, op. cit., s. 63.
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punktu repatriacyjnego i intendentury wojsko zorganizowało żywność 
dla ludności. Dostarczono: chleb, cukier, mleko dla dzieci, a także 
kasze, masło i mięso. Część ludności z transportu postanowiła pozostać 
na Ziemiach Zachodnich, kilkadziesiąt z nich osiedlono w miejscowości 
Schreibersdorf (Pisarzowice). Przydzielono im domy i gospodarstwa. 
Najważniejszym zadaniem osadników był zbiór dojrzałego żyta14.

W krótkim artykule starszy szeregowy Antoni Witkowicki „Poznaj 
teren swego osadnictwa”15 przedstawił Lubań jako miasto osadników 
wojskowych, które otworzyło swoje bramy na przyjęcie osadników 
żołnierzy, a polski burmistrz Stawiarski stworzył normy organizacyjne, 
które umożliwiały uruchomienie gospodarcze przejętej przez Polskę 
części Łużyc. 

W  kolejnym numerze czasopisma w  propagandowym języku 
opisano nastroje powracających z zachodu Polaków. Mieli oni – 
„zmęczeni, ale szczęśliwi” – ze wzruszeniem patrzeć i pytać o wiszące 
w hotelu, w którym zostali zakwaterowani, portrety prezydenta Bole-
sława Bieruta i naczelnego dowódcy Wojska Polskiego, marszałka 
Michała Roli-Żymierskiego16. Jeden z kolejnych transportów, który 
przybył do Lubania 3 września 1945 r. składał się około 500 rodzin 
żołnierzy przeważnie z 1 Armii WP, pochodzących za Buga17.

Opis osadnictwa wojskowego w powiecie lubańskim znalazł się 
w artykule „Rozłożenie osadnictwa wojskowego w naszym Okręgu”. 
Poinformowano w nim m. in., iż Samodzielny Batalion Kobiecy zakwa-
terowano w miejscowości Nieder Linde, w tzw. Kolonii. Obecnie wieś 
ta nosi nazwę Platerówka18.

W artykule „Znaj sprawy osadnictwa”19 zamieszczono aktualne, 
ważne informacje dla osadników, m. in. o tym, że Inspektorat Osad-
nictwa Wojskowego znajdował się przy placu ówczesnym Wilhelm 
Friedrichplatz (Fryderyka Wilhelma) nr 2 (obecnie Plac Konstytucji 
3 Maja) na I piętrze. Osadnik wojskowy miał wybór w sprawie własności 
wiejskiej czy miejskiej. Po wylegitymowaniu się wypełniał podanie, 
w którym należało podać następujące informacje: nazwisko i imię, 
datę i miejsce urodzenia, narodowość, wyznanie, wykształcenie ogólne 
i fachowe, zawód (specjalność), przynależność do partii politycznych, 
imię żony, imiona i daty urodzenia dzieci, adres, posiadanie dokumenty. 
Osadnik podawał także nazwę miejscowości, w której zamierzał się 

14. „Na straży...”, op. cit., nr 18, 20 VII 1945.
15. Ibidem.
16. „Na straży...”, op. cit., nr 21, 1 VIII 1945.
17. „Na straży...”, op. cit., nr 29, 6 IX 1945.
18. „Na straży...”, op. cit., nr 40, 26 IX 1945.
19. „Na straży...”, op. cit., nr 22, 5 VIII 1945.
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osiedlić a także nazwisko Niemca, dotychczasowego właściciela tej 
nieruchomości. Podanie należało własnoręcznie podpisać. Po dopeł-
nieniu formalności wnioskujący otrzymywał upoważnienie do objęcia 
i prowadzenia danego obiektu z zaznaczeniem, że żywy i martwy 
inwentarz znajdujący się na miejscu nie podlegał niczyjej rekwizycji. 
Upoważnienie było ważne do czasu sporządzenia „Aktu wprowa-
dzenia”. Żołnierz miał prawo dane miejsce osiedlenia wziąć dla swoich 
krewnych bliższych i dalszych, którzy prowadzili ją na jego nazwisko. 
W artykule „Pierwszy osadnik ma głos” opublikowano przemyślenia 
osadnika, który objął 15-hektarowe gospodarstwo we wsi Schreibers-
dorf (Pisarzowice)20. Przyznano temu osadnikowi gospodarstwo o tzw. 
górnym pułapie, wyższym od norm ustalonych w późniejszym dekrecie 
z 6 września 1946 r. W latach 1946–1947 przyznano na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych zaledwie 8% gospodarstw o takiej wielkości21.

Kierownikiem Komisji Obwodowej Osadnictwa Wojskowego 
w  Lubaniu, która obejmowała swym zasięgiem powiat lubański 
i zgorzelecki był kpt. Michalczyk. Powiat lubański przeznaczony był 
w 60% dla osadników wojskowych i w 40% pod osadnictwo cywilne22. 

Stan osiedlonych w połowie września 1945 r. ukazano w krótkiej 
notatce pt. „Nasze osadnictwo”. Stwierdzono w niej, iż „Do chwili 
obecnej osadzono na naszym terenie na gospodarstwach rolnych ponad 
600 rodzin. 80% osadników rolników, to żołnierze wraz ze swoimi 
rodzinami. Reszta to  osadnicy cywilni, głównie repatrianci zza 
Buga. W miastach przydzielono około 150 przedsiębiorstw, głównie 
warsztatów rzemieślniczych. Przyznano około 80 domów miejskich 
żołnierzom osadnikom na własność”23.

W  periodyku podnoszono także sprawy życia codziennego. 
Zamieszczano zatem informacje na temat cen żywności dla ludności 
cywilnej – chleba, mięsa, tłuszczu, kaszy, jarzyn, ziemniaków, mleka, 
soli i innych artykułów wydawane wówczas na kartki. W celu otrzy-
mania kartek należało być zameldowanym, ponieważ kartki wydawało 
biuro meldunkowe, a artykuły kartkowe sprzedawały sklepy „Społem”24.

Cenniki na  artykuły reglamentowane powszechnego użytku 
oraz cennik produktów w  tzw. wolnym handlu były regularnie 

20. „Na straży...”, op. cit., nr 30, 5 VIII 1945.
21. H. Słabek, Polityka agrarna PPR. Geneza, realizacja, konsekwencje, Warszawa 1978, s. 383.
22. „Na straży...”, op. cit., nr 30, 12 IX 1945.
23. „Na straży...”, op. cit., nr 31, 15 IX 1945. W istocie na tzw. Ziemiach Odzyskanych nigdy – 

do dnia dzisiejszego – nie doszło do kompleksowego uwłaszczenia nieruchomości miejskich. 
Nadal egzystuje archaiczna (i potencjalnie dla najemców niebezpieczna – niemieckie księgi 
wieczyste sprzed 1945 r.) forma tzw. użytkowania wieczystego. Zatem informacja podana 
w odnośnym tekście periodyku była nieprawdziwa – przyp. redakcji naukowej tomu.

24. „Na straży...”, op. cit., nr 29, 6 IX 1945.



204

o
sa

d
n

ic
tw

o

publikowane25. Podnoszono także kwestię jakości dostarczanych 
produktów żywnościowych. 

Dla przykładu należy przytoczyć ceny maksymalne artykułów 
spożywczych i kolonialnych w wolnym handlu (ceny detaliczne): kawa 
50 kg – 10 zł; budyń 1 paczka – 15 zł; proszek do prania 1 paczka – 5 zł; 
chleb żytni 5 kg – 10 zł; bułki 1 szt. – 2,50 zł; miód 1 kg – 400 zł; cukier 
1 kg – 250 zł; wódka 1 l – 500 zł; piwo 1 l – 200 zł; cygaro 1 szt. – 20 zł; 
zapałki 1 paczka – 8 zł; papierosy 1 szt. – 3 zł, kawa prawdziwa 1 kg – 15 zł; 
pieprz prawdziwy 1 kg – 10 zł, cukierki 1 kg – 9 zł26.

Kartki przydzielane były przez Urząd Aprowizacji w lubańskim 
magistracie na wiele produktów, jak kartofle. Każdemu pracującemu 
Polakowi przysługiwało 200 kg kartofli jednorazowo w cenie 9 zł 
za 100 kg27. Informowano na bieżąco ludność o dostawach węgla 
z Zagłębia Wałbrzyskiego, na którego przydział należało składać 
wnioski do Referatu Przemysłu względnie do Referatu Aprowizacji 
i Handlu w Starostwie Powiatowym28.

W artykule „Jak otrzymać mieszkanie” poinformowano, iż dla 
osób cywilnych, podanie musiało być potwierdzone przez pracodawcę 
lub inspektora Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, dla osadników 
wojskowych przez Szefa Sztabu Jednostki29. 

W wydaniu z dnia 28 września 1945 r. pt. „Marki niemieckich 
wycofane” poinformowano, że od dnia 12 września 1945 r. wszystkie 
wypłaty dokonane przez urzędy, instytucje i  przedsiębiorstwa 
państwowe powinny być dokonywane w złotych polskich. Również 
i wpłaty przyjmowane mogą być wyłącznie w złotych polskich prze-
licznik (1 zł = 2 marki)30. W jednym z późniejszych numerów, dnia 
23 października 1945 r., poinformowano o ówczesnej wysokości 
uposażenia państwowych pracowników z podziałem na kategorie. 
Na przykład kat. VI pracowników otrzymywała 45 zł i dodatek 
wojenny 430 zł, kat. XII – 100 zł i dodatek wojenny 300 zł. Niezależnie 
od zasadniczego uposażenia przysługiwał także dodatek rodzinny 
w wysokości 100 zł miesięcznie na każdego członka rodziny. Przy 
czym za członka rodziny uważano osoby pozostające na utrzymaniu 
pracownika pobierającego dodatki (dzieci ślubne, nieślubne i adop-
towane w wieku do 14 lat31.

25. „Na straży...”, op. cit., nr 36, 21 IX 1945.
26. Ibidem.
27. „Na straży...”, op. cit., nr 53, 23 X 1945.
28. Ibidem.
29. „Na straży...”, op. cit., nr 40, 26 IX 1945.
30. „Na straży...”, op. cit., nr 42, 28 IX 1945
31. „Na straży...”, op. cit., nr 53, 23 X 1945.
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Podatkom  – temu nieodłącznemu elementowi egzystencji  – 
poświęcony został artykuł „Obwieszczenie w sprawach obowiązku 
wpłacenia zaliczek miesięcznych na podatek obrotowy i dochodowy”32. 
Napisano w nim, iż „(…) – wszystkie przedsiębiorstwa, przedsiębior-
stwa handlowe, przemysłowe, rzemieślnicy, wolne zawody, akuszerki, 
kominiarze i.t.p. zobowiązane są do wpłacania miesięcznych zali-
czek na podatek obrotowy i dochodowy w terminie do 25 każdego 
miesiąca. Potrzebne formularze można nabyć w Urzędzie Skarbowym, 
który mieści się w budynku b. Finanzant, przy ulicy Parkowej Nr 5, 
I piętro (…)”.

Niezwykle ważnym problemem, z którym spotykał się osadnik 
w codziennym życiu, były kontakty i stosunki z ludnością narodo-
wości niemieckiej. Regularnie w periodyku pojawiały się informacje 
o zmianie niemieckich nazw miejscowości na nazwy polskie, podobnie 
w przypadku niemieckich nazw ulic. Podawano informacje doty-
czące wynagradzania ludności narodowości niemieckiej, rozdziału dla 
niej kartek żywnościowych. W artykule „Blaski i cienie szarego dnia 
osadnika dolnośląskiego”, autor podpisany jako Kasper napisał – „(…) 
Zrozumieli Niemcy, że miejsce ich jest po drugiej stronie i wyjeżdżają. 
Dobrowolnie. Cicho, spokojnie, z pochylonymi głowami żegnają naszą 
ziemię, na której tyle złego czynili, tyle grobów posiali (…)”, dalej dodał 
o polskim osadniku: „(…) Polski osadnik objął poniemiecką gospodarkę. 
Jeden wziął się mocno do dzieła i pracuje rzetelnie i wytrwale. Drugi, 
czasem trochę poleniuchuje, na «motorze» pojeździ – zaniedbuje pracę. 
Wkracza w to inspektor, osadniczy PUR-u i albo podciąga danego 
osadnika do poziomu należytej pracy, albo przydziela gospodarstwo 
innemu, który będzie lepiej i staranniej w polu pracował. Słusznie. 
Dla nierobów u nas nie powinno być miejsca. Pracującym rzetelnie 
i wydajnie – szacunek i zasłużone poważanie (…)”33.

Dużym problemem w ówczesnym Lubaniu było bezrobocie. Kwestię 
tę poruszono w artykule z 29 stycznia 1946 r. 

Istotnymi problemami codziennego życia osadnika, mieszkańca 
powiatu lubańskiego były szaber i pijaństwo. Wiele miejsca poświę-
cono tym zagadnieniom we wszystkich wydaniach czasopisma, także 
w formie satyrycznej, w stałym cyklu „Ob. Bimber Pod Gazem”. 
Oto przykład tematyki i stylu, w jakim pokazywano i piętnowano 
pijaństwo na tzw. Dzikim Zachodzie: „(…) Spotkałem go. Był bardzo 
blady i miał zupełnie wygnieciony kapelusz. Ale oczy patrzały na mnie 
względnie rozsądnie. Był pijany, ale nie zupełnie (…), i dalej, zwraca się 

32. „Na straży...”, op. cit., nr 67, 18 XII 1945.
33. „Na straży...”, op. cit., nr 61, 22 XI 1945.
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indagowany do redaktora – Na przykład ten Piekutoszczak z Pelco-
wizny, co to w lipcu tu przyjechał, ma do was słuszne pretensje, 
że mu zarzucacie, że po pijanemu dał jakiemuś obywatelowi w mordę, 
a ten obywatel był zupełnie niewinny. To kłamstwo. Jak wy w ogóle 
możecie takie coś pisać. Piekutoszczak was do sądu poda. W mordę 
jemu dać – dał. Istotnie, ten facet nie był nic nikomu winien, ale żeby 
po pijanemu, to  już wierutne kłamstwo. Pikutoszczak był wtedy 
wyjątkowo zupełnie trzeźwy (…)”34.

W ujęciu literackim stosunki pomiędzy osadnikami, którzy przy-
byli do Lubania z różnych stron Polski, ale i Europy zostały opisane 
w stałym cyklu, ukazującej się regularnie powieści w odcinkach 
Wojciecha Grzelika „Gdy Zachód był dziki”.

„Na Straży. Biuletyn Informacyjny dla ludności cywilnej” był gazetą 
wydawaną w Lubaniu w latach 1945–1946 przez Wydział Polityczno-
-Propagandowy 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty. Początkowo zawarte 
w niej treści kierowane były do żołnierzy, później gazetka stała się 
także biuletynem informacyjnym dla ludności cywilnej. Jej celem 
było przede wszystkim propagowanie działań władzy komunistycznej, 
jednak oprócz oczywistej propagandy gazeta opisywała codzienne 
życie osadników z całym jej bogactwem i problemami, ukazywała 
wzajemne relacje pomiędzy osadnikami polskim a ludnością niemiecką. 
W czasopiśmie „Na Straży” zamieszczono krótkie informacje ważne 
dla życia powojennych mieszkańców Lubania, takie jak: otwieranie 
instytucji użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, zakłady rzemieśl-
nicze i przemysłowe), zmiany niemieckich nazw miejscowości i ulic 
na nowe polskie, rozkłady jazdy pociągów pasażerskich „węzła Lubań”, 
itp. Znajdowały się w nim również informacje o życiu kulturalnym 
i artystycznym w Lubaniu, które rozwijało się właściwie od początku 
pojawienia się polskich osadników. W mieście tym powstał i działał 
od 1 lutego 1946 r. „Teatrzyk Siódme Niebo”. W periodyku zamiesz-
czano szereg ogłoszeń dotyczących cen artykułów spożywczych i prze-
mysłowych, informacje w sprawie uruchomiania zakładów pracy, 
ogłoszenia urzędowe oraz reklamy. Prezentowane były artykuły o tema-
tyce satyrycznej, utwory literackie. Czasopismo stanowi interesujący 
materiał badawczy i jest ważnym źródłem dla poznania powojennego 
życia osadników w Lubaniu i w powiecie lubańskim. 

34. „Na Straży. Biuletyn Informacyjny dla Ludności Cywilnej”, nr 4(75), 10 I 1946.
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Pierwsze lata po II wojnie światowej w Polsce, w tym i na Ziemiach 
Zachodnich (zwanych wówczas Odzyskanymi), charakteryzowały 
się m.in. sporą aktywnością ludzką w zakresie rozwoju stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, reaktywowanych, powoływanych odgórnie, 
ale i powstających spontanicznie1. Działalność – zwłaszcza tych pierw-
szych i trzecich, poza nielicznymi wyjątkami – „wygaszono” po 1948 r. 
Niemniej do tego momentu, opierając się na pochodzącym z 1932 r. 
rozporządzeniu2, władze rejestrowały większość stowarzyszeń powo-
ływanych przez rozmaite grupy i środowiska społeczne. Nie wszystkie 
jednak uzyskały taką aprobatę władz. Należały do nich inicjatywy 
ludności ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, w praktyce przy-
musowo przesiedlonej na Ziemie Zachodnie i Północne, wcielone 
do Polski w 1945 r. Niemniej jednak przedstawiciele tej blisko dwumi-
lionowej rzeszy Polaków3, których na samym Dolnym Śląsku osiedliło 
się ok. 600 tys.4, podjęli w 1946 r. próbę zorganizowania się w odrębne 
stowarzyszenie – Związek Repatriantów Polskich ze Wschodu.

Literatura historyczna nie podjęła dotąd tego wątku5. Dostępna 
baza źródłowa też nie jest zbyt obfita, ograniczona do  zaledwie 

1. Np. w Bolesławcu, dla którego akta zachowały się mocno niekompletne, badacze doliczyli 
się w tym czasie blisko 20 organizacji społecznych, patrz: M. Iwanek, Życie polityczne 
i społeczne po II wojnie, w: Bolesławiec. Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwi-
jowski, Wrocław – Bolesławiec 2001, s. 235-236.

2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o stowa-
rzyszeniach, Dz. U., nr 94, poz. 808 (dalej cyt.: Prawo o stowarzyszeniach).

3. Por. m.in.: H. Mordawski, Ziemie Odzyskane 1945–1956, Brzezia Łąka 2015, s. 252-254, 
a zwłaszcza: Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski, red. 
G. Hryciuk i W. Sienkiewicz, Wrocław 2009 i Przesiedlenia ludności polskiej z Kresów 
Wschodnich do Polski 1944–1947, wybór, oprac. i red. S. Ciesielski, Warszawa 1999.

4. Do końca 1950 r. miało ich być 681 tys., por.: P. Jurek, Osadnicy polscy w latach 1945–1947, 
[w:] Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005, red. B. Cybulski, Wrocław 2006, s. 86.

5. Por.: Publikacje poświęcone organizacji życia społecznego, naukowego, kulturalnego i gospo-
darczego na Ziemiach Odzyskanych. Zestawienie literatury z zasobów bibliotek i instytucji 
z powiatów Dolnego Śląska, oprac. L. Soszyńska, A. Dyrek, Wrocław 2016, patrz: http://
www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/images/Biblioteki/DBP-Wroclaw/Wydarzenia/
II_Dolno%C5%9Bl%C4%85skie_Dni_Osadnik%C3%B3w_PDF.pdf (dostęp: 28 VI 2016 r.)

Dolnośląska próba stowarzyszenia Polaków 
wysiedlonych ze Wschodu (1946–1948)
Ivo Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze
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kilkudziesięciu dokumentów, zgromadzonych w teczkach dotyczą-
cych rejestracji stowarzyszeń Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego 
przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu6. Choć 
sprawą zajmowało się też Ministerstwo Ziem Odzyskanych oraz Woje-
wódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu, nie udało 
się odszukać na ten temat żadnych materiałów ani w Archiwum Akt 
Nowych, ani w Instytucie Pamięci Narodowej. Zachowane akta, choć 
szczątkowe, dają jednak pewien obraz podjętych w latach 1946–1947 
prób zorganizowania się ludności polskiej, wysiedlonej ze swych 
odwiecznych siedzib, wykorzenianej z tradycji, zagubionej w nowym 
środowisku geograficznym i społecznym, w którym musiała na nowo 
organizować swoją egzystencję. 

Nie wiemy kiedy powstała myśl stowarzyszenia byłych Kresowian. 
Można jedynie przypuszczać, iż zrodziła się ona pod koniec 1945 r., 
może w noc wigilijną, gdy szczególnie mocno dają się odczuć wszelkie 
uczucia związane z ziemią rodzinną, tradycją, gdy osamotnienie, 
oderwanie od krewnych, znajomych, domu rodzinnego, grobów wielu 
pokoleń przodków, skłania do refleksji i wytwarza poczucie szczególnej 
więzi z własnym środowiskiem? Zachował się odpis protokołu pierw-
szego zebrania organizacyjnego, na którym powołano do życia nowe 
stowarzyszenie, nazwane Centralny Związek Repatriantów Polskich 
ze Wschodu.

Zebranie założycielskie odbyło się 27 lutego 1946 r. we Wrocławiu 
w gmachu Zarządu Miejskiego przy ówczesnej ul. Podwale Świdnickie. 
Uczestniczyło w nim 15 osób7, a więc dokładnie tyle, ile stanowiło 
minimum niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia. Jednak pod 
statutem Związku widnieje 16 nazwisk8. Miejsce spotkania nie było 
przypadkowe, gdyż jedną z najważniejszych postaci tego zebrania był 
bez wątpienia ówczesny wiceprezydent miasta Jan Drobut, którego też 

6. Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej cyt.: APWr), Urząd Wojewódzki Wrocławski 
(dalej cyt.: UWW), sygn. VI/217, VI/218 i VI/219.

7. W protokole zebrania założycielskiego przy nazwiskach obecnych podano ich funkcję lub 
tytuł zawodowy, a przy statucie podano adres (pracy lub zamieszkania): (1) Jan Drobut – 
wiceprezydent miasta, ul. Mazowiecka 17; (2) Irena Musiałowicz – urzędnik, ul. Kaspro-
wicza 24; (3) Tadeusz Kobryń – kontroler kolejowy, Dyrekcja Kolei; (4) Juliusz Bełtowski – 
adwokat, ul. Szewska 64; (5) Stanisław Sedlaczek – urzędnik elektrowni, Rynek 9 (4p); 
(6) Tadeusz Załuski – rolnik, inż., ul. Dąbrowskiego Jarosława 58; (7) Jan Dziewoński - inż., 
dyr. Wodociągów Miejskich, Rynek 9; (8) Tadeusz Blicharski – urzędnik państwowy, ul. 
Krupnicza 2; (9) Józef Rybicki – inż., dyrektor Obwodowy, ul. Ofiar Oświęcimskich 38; (10) 
Edward Sucharda – Rektor Politechniki, Politechnika Wrocławska; (11) Stefan Porembowicz 
[prawidłowo Porębowicz, co wynika z osobistego podpisu, złożonego na wniosku, s. 213] – 
inż., ul. Norwida 17; (12) Stefan Dymianowski – dr, ul. Gierymskiego 81; (13) Stanisław 
Bühn – dr, ul. Traugutta 57; (14) Henryk Wrażej – dr, ul. Lwowska 10; (15) Maksymilian 
Kaczór – inż., ul. Sienkiewicza 129; Antoni Budzanowski, ul. Cieszyńska 12 (występuje 
tylko przy statucie Związku) – APWr, UWW, sygn. VI/219, s. 210, 213 i 214.

8. Tym dodatkowym członkiem założycielem jest Antoni Budzanowski.
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wybrano przewodniczącym Związku. Skład członków założycieli był 
dość elitarny. Nie było wśród tego grona, poza wspomnianym prze-
wodniczącym, osób nie posiadających matury, a większość na pewno 
ukończyła studia wyższe i piastowała w tym momencie dość istotne 
stanowiska we Wrocławiu. Wystarczy wspomnieć, iż trzech z nich 
(wszyscy przybyli ze Lwowa) zasłużyło sobie na hasło w „Encyklo-
pedii Wrocławia”, a więc wspomniany Jan Drobut (1888–1958) – 
pierwszy polski wiceprezydent miasta, założyciel I-go Klubu Sporto-
wego „Ślęża”; prof. Józef Rybicki (1898–1974) – architekt, urbanista, 
twórca i dyrektor Wrocławskiej Dyrekcji Odbudowy; prof. Edward 
Sucharda (1891–1947) – chemik, twórca Politechniki Wrocławskiej9.

Trudno powiedzieć, od kogo wyszła inicjatywa powołania Związku. 
Czy był nim jego przewodniczący, czy raczej stanowił on jedynie 
parawan i formę zabezpieczenia przed spodziewanymi problemami 
ze strony władz komunistycznych? Był to bowiem znany działacz 
Polskiej Partii Socjalistycznej, a w tym momencie druga osoba we 
Wrocławiu, a więc jedna z najważniejszych na Dolnym Śląsku. Odpo-
wiedzi na powyższe pytanie nie przynoszą nam ani zachowane akta 
osobowe10, ani dość bogata literatura dotycząca jego osoby11, gdyż nie 
ma tam żadnej wzmianki o tym aspekcie jego działalności.

Na zebraniu założycielskim uchwalono też statut Związku. Prze-
widywał on, iż Centralny Związek Repatriantów Polskich ze Wschodu 
„jednoczy w sobie wszystkie istniejące związki R. P. ze Wschodu 
i podległe mu oddziały, jest stowarzyszeniem samopomocowym 
w dziale gospodarczym, kulturalno-oświatowym i filantropijnym”, 
jego siedzibą jest Wrocław, a teren działalności obejmuje całą Polskę. 
Związek „stanowi osobę prawną, a okres działalności jest nieograni-
czony”. Wymieniono cztery główne cele stowarzyszenia: (1) zrzeszenie 
wszystkich podobnych związków istniejących samodzielnie w powia-
tach i tworzenie nowych „tam, gdzie jeszcze nie istnieją, lub gdzie 
warunki finansowo-gospodarcze nie pozwalają na samodzielność”; 
(2) objęcie opieką wszystkich repatriantów polskich ze Wschodu, 
zrzeszonych i niezrzeszonych; (3) udzielanie pomocy „finansowej 
i moralnej w dziedzinie gospodarczej i kulturalno-oświatowej dla 

9. Drobut Jan Tadeusz, w: Encyklopedia Wrocławia, red. J. Harasimowicz, Wrocław 2006, 
s. 163; Rybicki Józef, ibidem, s. 762; Sucharda Edward, ibidem, s. 850.

10. APWr, UWW, Akta osobowe, sygn. 20.
11. Patrz przypis nr 9 oraz: Z. Antkowiak, Jan Tadeusz Drobut, [w:] Patroni ulic Wrocławia, 

Wrocław 1982, s. 57-60; L Olejnik, Drobut Jan Tadeusz, [w:] Słownik biograficzny działaczy 
polskiego ruchu robotniczego, t. 1 A-D, Warszawa 1978, s. 482. Patrz też wspomnienia 
pośmiertne, „Gazeta Robotnicza”, nr 15, z dnia 18-19 I 1958 r., s. 2; Nekrolog, ibidem, nr 
16 z dnia 20 I 1958 r., s. 2; „Słowo Polskie”, nr 15, z dnia 18 I 1958 r., s. 2 (foto); Nekrolog, 
ibidem, nr 16, z dnia 19-20 I 1958 r., s. 2.
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wszystkich zrzeszonych repatriantów” oraz reprezentowanie zrzeszo-
nych związków; (4) współpraca „z Rządem Rzeczpospolitej w dziale 
odbudowy gospodarczej i kulturalno-oświatowej Dolnego Śląska”.

Zadania statutowe Stowarzyszenie miało zamiar realizować 
poprzez powołanie (1) „Centralnego Biura ewidencyjnego i weryfi-
kacyjnego wszystkich repatriantów polskich ze wschodu; (2) referatu 
prawnego; (3) referatu pomocy i opieki społecznej; (4) referatu dla spraw 
gospodarczych i finansowych; (5) referatu osiedleńczego współdzia-
łający z P.U.R. [Państwowy Urząd Repatriacyjny]; (6) referatu pracy; 
(7) referatu przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych i doraźnych 
imprez dochodowych; (8) referatu odbudowy i pomocy gospodarczej 
rolnej; (9) referatu majątkowo-mieszkaniowego; (10) referatu dla spraw 
akcji przesiedleńczej ze wschodu; (11) referatu organizacyjno-admini-
stracyjnego”. Tradycyjnie – i na poziomie dużej ogólności – określono 
rolę i zadania członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych, 
jak również ich prawa i obowiązki. Także władze Związku miały 
mieć typowy charakter w tego typu stowarzyszeniach, składając się 
z: Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-
żeńskiego. Zarząd, wybierany na 3 lata, składał się z 9 osób: prezesa, 
dwóch wiceprezesów, dwóch dyrektorów, dwóch zastępców dyrek-
torów, dwóch sekretarzy, przy czym prezes i dwaj wiceprezesi pełnili 
swoje funkcje honorowo, zaś pozostali mieli otrzymywać honorarium 
według stawki uchwalonej przez Zarząd12.

Jak widać statut zwracał uwagę przede wszystkim na problemy 
i sprawy gospodarcze, praktycznie nie dotykając zagadnień kultural-
nych, czy jakichkolwiek historycznych, nie wspominając już o senty-
mentalnych. Podkreślono to również w swoistym manifeście, w którym 
czytamy: „Praca jaką podejmuje C.Z.R.P. ze Wschodu, nie ograniczy 
się tylko do samopomocy zrzeszonych w Związku repatriantów, lecz 
praca nasza oparta o Rząd Rzplitej, dążyć będzie do ugruntowania 
osadnictwa polskiego na ziemiach odzyskanych, które w zwartych 
szeregach ludu polskiego, robotników i inteligencji, stanie się niewzru-
szonym fundamentem ustalonych naszych granic na zachodzie”13.

Rozpoczął się proces rejestracji Związku, którego nie udało się 
zakończyć sukcesem na szczeblu wojewódzkim, choć rejestracja tego 
typu stowarzyszeń (związków) powiatowych często była pozytywnie 
opiniowana przez poszczególnych starostów.

Dnia 22 marca 1946 r. prezes Jan Drobut oraz sekretarz Tadeusz 
Blicharski wystąpili, za pośrednictwem wojewody wrocławskiego, 

12. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 207-209.
13. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 214.
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do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o „jak najry-
chlejsze zatwierdzenie” statutu, czyli rejestrację. Pismo nie dotarło 
do  Warszawy, gdyż Urząd Wojewódzki zwrócił je z  informacją, 
że właściwym organem do rejestracji stowarzyszeń jest co prawda 
władza wojewódzka, ale stosowne dokumenty należy złożyć w staro-
stwie powiatowym, które musi wyrazić swoją opinię. Powołano 
się przy tym na postanowienia (art. 19 i 21) obowiązującego prawa 
o stowarzyszeniach14.

Kolejne podanie o rejestrację Drobut złożył 29 lipca 1946 r., podając 
jako adres tymczasowej siedziby Związku Repatriantów ul. Mazowiecką 
17, czyli lokal miejscowej Rady Związków Zawodowych, gdyż nie był 
już wiceprezydentem Wrocławia15. Dnia 10 sierpnia Zarząd Miejski 
we Wrocławiu przesłał sprawę do wojewody, nie wysuwając przy tym 
„żadnych zastrzeżeń”. Co więcej, w zachowanym wykazie stowarzy-
szeń Oddziału Społeczno-Politycznego Zarządu Miejskiego miasta 
Wrocławia, w dziale „Stowarzyszenia zarejestrowane”, pod pozycją nr 
3 widnieje „Centralny Związek Repatriantów Polskich ze Wschodu, 
Nr rej. A/4/3/46”16. Rejestracja ta była zapewne zasługą Drobuta, jeszcze 
jako wiceprezydenta Wrocławia. Jednak ostateczna w tym wzglę-
dzie miała być decyzja wojewody. Ten nie podjął jej samodzielnie. 
Najpierw, dnia 31 sierpnia w jego imieniu, z pismem o stosowną opinię 
do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zwrócił 
się Naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego dr Walery Taube. 
Odpowiedź długo nie nadchodziła, ale prawdopodobnie toczyły się 
w tej sprawie jakieś zakulisowe rozmowy, gdyż na piśmie wojewody 
pojawia się odręczny dopisek „załatwić odmownie / ponieważ zw.[iązek] 
repat.[riantów] ze wschodu / podtrzymywałby z natury rzeczy / sepa-
ratyzm dzielnicowy / 8.II.47”17. Urząd Bezpieczeństwa, w osobie jego 
szefa ppłk. Faustyna Grzybowskiego, odpowiedział niedługo po tym 
wpisie, dnia 12 lutego 1947 r., stwierdzając krótko i w podobnym duchu, 
że „jest przeciwny zarejestrowaniu Centralnego Związku Repatriantów 

14. Prawo o stowarzyszeniach: Art. 19: „Osoby (…) pragnące założyć stowarzyszenie (…) 
wnoszą za pośrednictwem powiatowej władzy administracji ogólnej miejsca przyszłej 
siedziby stowarzyszenia (bezpośrednia władza nadzorcza) pisemne podanie do odpowied-
niej wojewódzkiej władzy administracji ogólnej (władza rejestracyjna) o zarejestrowanie 
stowarzyszenia”. Art. 21: „Jeżeli władza nie ma zastrzeżeń przeciwko projektowanemu 
stowarzyszeniu, względnie gdy zastrzeżenia te zostały w toku instancyj uchylone, władza 
wpisuje stowarzyszenie do prowadzonego przez siebie rejestru stowarzyszeń. (…) Ponadto 
o fakcie zarejestrowania władza na koszt założycieli ogłasza w Monitorze Polskim”.

15. Przestał nim być dnia 8 V 1946 r. – APWr, UWW, sygn. VI/219, s. 213; patrz też: ibidem, 
akta osobowe, sygn. 20.

16. APWr, UWW, sygn. VI/217, k. 458.
17. APWr, UWW, sygn. VI/219, s. 215, znak pisma S.P.IV/1/138/46. Patrz też: ibidem, k. 205: 

brulion pisma z 29 VIII 1946 r.
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Polskich ze Wschodu ponieważ w/w Związek reprezentuje separatyzm 
dzielnicowy”18. Mając tak ukształtowaną opinię wojewoda Stanisław 
Piaskowski nadal nie podjął żadnej decyzji, postanawiając zwrócić 
się jeszcze do Ministerstwa Ziem Odzyskanych, z prośbą o zajęcie 
stanowiska. Stosowne pismo sporządzono 5 marca 1947 r. Zawierało 
ono negatywną opinię wojewody wobec rejestracji19. Ministerstwo 
odpowiedziało dość szybko, bo już 14 marca, również negatywnie: 

„Zdaniem tut.[ejszego] Ministerstwa, z chwilą osiedlenia się 
na Ziemiach Odzyskanych, ludność ze wschodu przestała być repa-
triantami i  jeden z głównych celów Stowarzyszenia „Opieka nad 
wszystkimi repatriantami” stał się już dawno bezprzedmiotowy. 
Po za tym stowarzyszenie to stawia sobie do wykonania zadania, 
które są  do  spełnienia w  ramach innych organizacji o  bardziej 
rzeczowym charakterze.

Powstanie organizacji społecznych, związanych na przesłankach 
kultywowania pochodzenia terenowego i rozdziału od reszty społe-
czeństwa, sprzeczne jest z ideą zcementowania [sic!] społeczeństwa 
Ziem Odzyskanych.

W związku z powyższym należałoby wszystkie istniejące związki 
repatriantów rozwiązać na podstawie art. 2620 wyżej cytowanego 
rozporządzenia”21.

Mając tego rodzaju opinię ze strony Urzędu Bezpieczeństwa oraz 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych, wojewoda wrocławski odmówił 
rejestracji Centralnego Związku Repatriantów Polskich ze Wschodu 
pismem z dnia 3 maja 1947 r. skierowanym na ręce Jana Drobuta, 
pełniącego w tym czasie funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej 
Rady Związków Zawodowych z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 
17 we Wrocławiu. Wojewoda uzasadnił swą decyzję powtarzając 
wszystkie argumenty zawarte w cytowanym wyżej piśmie Mini-
sterstwa Ziem Odzyskanych22.

18. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 216, znak pisma: L.dz. 402/47/E.
19. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 218.
20. Prawo o stowarzyszeniach: Art. 26: „Jeżeli: l) liczba członków stowarzyszenia spadnie poniżej 

10, lub 2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianego statutowo zarządu i niema warunków 
do jego wyłonienia, względnie nie wyłania w ciągu najmniej rocznego okresu czasu, lub 
3) organ ten nie był odnawiany najmniej w ciągu 3 okresów przewidzianego statutowo 
czasu jego urzędowania, albo też 4) zajdą inne okoliczności, świadczące, że stowarzyszenie 
faktycznie istnieć przestało, lub że istnienie jego stało się bezprzedmiotowe, władza reje-
stracyjna, z własnej inicjatywy, na wniosek wyznaczonego w myśl art. 30 kuratora albo 
na czyjkolwiek wniosek, stwierdzi te okoliczności i zadecyduje likwidację stowarzyszenia”.

21. APWr, UWW, sygn. VI/219, s. 219, znak pisma: L.dz. 1835/II/Sp/4b/47. Pismo wpłynęło 
do Urzędu Wojewódzkiego dnia 25 III 1947 r.

22. Pismo to, znak: S.P.IV/1/188/46, wysłano 5 V 1947 r., patrz: APWr, UWW, sygn. VI/218, 
k. 28.
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Tak zakończyła się wrocławska próba zrzeszenia Kresowian 
w samodzielnym stowarzyszeniu. Podobne próby podejmowano jednak 
też w co najmniej trzech innych miastach Dolnego Śląska.

Powiatowy Związek Repatriantów Polskich ze Wschodu starano się 
powołać w Jeleniej Górze, skąd pismo Starostwa Powiatowego trafiło 
do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w październiku 1946 r., lecz 
nie zostało rozpatrzone z przyczyn uchybień formalnych, a konkretnie 
z powodu niewystarczającej liczby członków założycieli, braku niektó-
rych dokumentów, a także braku opłat „stemplowych”23. Jednak w jele-
niogórskim tymczasowym rejestrze stowarzyszeń Związek ten wpisano 
pod nr 7, określając cel jego działania, jako „współpraca nad odbudową 
kraju”24. Niestety, innych danych odnośnie jeleniogórskiego Związku 
nie udało się odszukać, podobnie jak dla działania tego związku w wielu 
innych dolnośląskich powiatach25, poza dwoma niżej wymienionymi.

Najwięcej informacji o powiatowych stowarzyszeniach kreso-
wiaków zachowało się dla Wałbrzycha i Nowej Rudy.

W Wałbrzychu Powiatowy Związek Repatriantów Polskich utwo-
rzono najpóźniej w maju 1946 r., gdyż widnieje on i został zarejestrowany 
w wykazie stowarzyszeń i związków przesłanym 16 maja 1946 r. przez 
Pełnomocnika Rządu RP na miasto Wałbrzych Eugeniusza Szewczyka 
do wojewody wrocławskiego. Jako cel działalności podano tam: „zrze-
szenie i niesienie pomocy ob.[ywatelom] polskim przesiedlonym z zagra-
nicy do m.[iasta] i pow.[iatu] Wałbrzych przez rejestrację; ułatwienie otrzy-
mania mieszkania; pracy; osadnictwa wiejskiego; udzielanie zapomóg”26. 
Wałbrzyscy Kresowiacy musieli podjąć dość szeroką i intensywną dzia-
łalność, gdyż w 21 czerwca 1947 r. w ich sprawie u wojewody wrocław-
skiego interweniowało Ministerstwo Ziem Odzyskanych, nakazując 
sprawdzenie legalności działania Związku, który do Ministerstwa „wnosi 
imieniem swoich członków podania (…) w rozmaitych sprawach”27. 

23. APWr, UWW, sygn. VI/219, s. 287, pismo z dnia 24 X 1946 r., znak: S.P.IV/1/186/46, podpisane 
„za Wojewodę” przez dr. Walerego Taube, Naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego.

24. APWr, UWW, sygn. VI/217, k. 456.
25. Nie zawierają ich akta Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, podobnie jak nie ma 

wzmianek o takich stowarzyszeniach w dokumentacji starostw w Kamiennej Górze 
i Lwówku Śląskim, patrz: APWr Oddział w Jeleniej Górze, zespoły nr: 83/123, 83/124 
i 83/125. Nie ma też śladu o próbie powołania tego typu Związku w aktach starostw 
w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Jaworze i Złotoryi, patrz: APWr Oddział w Legnicy, zespoły 
nr 85/76, 85/77, 85/78, 85/79 i 85/506. Równie negatywny rezultat przyniosła kwerenda 
w dokumentacji starostw powiatowych w Bolesławcu, Lubaniu i Zgorzelcu, patrz: APWr 
Oddział w Bolesławcu, zespoły nr: 86/27, 86/28 i 86/29.

26. APWr, UWW, sygn. VI/217, s. 138 i 141, znak pisma: S.P.10/12/46. Do Urzędu Pełnomocnika 
Rządu R.P. na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska wpłynęło ono dnia 21 V 1946 r.

27. APWr, UWW, sygn. VI/218, s. 27 – pismo J. Strusińskiego, Naczelnika Wydziału Admini-
stracyjnego, występującego w imieniu Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej 
Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 21 VI 1947 r., znak: L.dz. II.A.11-i-62/47.



214

o
sa

d
n

ic
tw

o

W piśmie znajduje się cenna informacja, iż siedziba Stowarzyszenia 
mieści się w Wałbrzychu przy ul. Marii Konopnickiej 4. Wojewoda 
oczywiście sprawę skierował (10  lipca 1947  r.) do  Zarządu Miej-
skiego w Wałbrzychu, przypominając o swojej odmowie rejestracji 
Centralnego Związku Repatriantów Polskich ze Wschodu i polecając 
„natychmiastowe zakazanie w.w. Oddziałowi dalszej działalności”28. 
Jednocześnie wojewoda wysłał pismo do Warszawy z wyjaśnieniami, 
iż wałbrzyski oddział funkcjonował wbrew prawu, i że podjęta została 
już decyzja o jego likwidacji29. Według pisma Prezydenta Wałbrzycha 
z dnia 13 sierpnia 1947 r. sprawa była już jednak bezprzedmiotowa, 
gdyż tutejszy Związek Repatriantów „został rozwiązany i zaprzestał 
dalszej działalności”. Niestety, Prezydent nie podał kiedy nastąpiło 
to rozwiązanie, oświadczając jedynie, że „Związkowi udzielono zezwo-
lenia na odbycie zebrania likwidacyjnego”30. Można się jedynie domyślać, 
iż likwidacja tej działalności nastąpiła na początku sierpnia 1947 r., 
ale brak w tej sprawie dokumentów31.

Historia Związku Repatriantów Polskich ze Wschodu w Nowej 
Rudzie rozpoczęła się 24 lipca 1946 r. od zebrania założycielskiego. 
Członkami założycielami zostało tu, podobnie jak we Wrocławiu, 
dokładnie 15 osób, jak na tamtejsze warunki również należących do elit 
lokalnego społeczeństwa, swoista inteligencja miasta. Było wśród nich 
trzech kierowników urzędów i instytucji, przedstawiciele średniego 
szczebla zarządzającego, urzędnicy oraz robotnicy i rzemieślnicy, 
wszyscy zamieszkali w Nowej Rudzie. Dokładny ich wykaz wymienia 
zarówno funkcję, datę urodzenia, jak i adres zamieszkania32. Zebranie 

28. APWr, UWW, sygn. VI/218, s. 25, pismo znak: SP.IV/1/188/46.
29. APWr, UWW, sygn. VI/218, s. 24, pismo znak: SP.IV/1/188/46.
30. APWr, UWW, sygn. VI/218, s. 23, pismo znak: A.SP.XXX/109/47.
31. Nie zachowały się one także w aktach Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej 

w Wałbrzychu ani w aktach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, patrz: APWr Oddział 
w Kamieńcu Ząbkowickim, zespoły nr 84/620 i 84/784.

32. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 223 i 228: (1) Tadeusz Gadzina, kierownik Urzędu Wyży-
wienia, ur. 15 VII 1920 r., zam. ul. Piastów 1; (2) Edward Partyka, kierownik kopalni, ur. 
19 IX 1888 r., zam. ul. Anny 11; (3) Kajetan Szczurek, technik – hydraulik, ur. 14 IX 1887 r., 
zam. ul. Mickiewicza 13; (4) Bronisław Kafel, maszynista motorowy, ur. 29 XI 1906 r., zam. 
ul. Srebrna 20; (5) Adam Chmielewski, kierownik Opieki Społecznej, ur. 1 X 1900 r., zam. 
ul. Mickiewicza 10; (6) Feliks Wirgiński, urzędnik przemysłu węglowego, ur. 17 III 1885 r., 
zam. ul. Anny 21; (7) Zygmunt Waźny, pracownik umysłowy przemysłu węglowego, ur. 
23 II 1923 r., zam. ul. Jasna 6; (8) Antoni Dąbrowski, referent Urzędu Pracy, ur. 8 V 1912 r., 
zam. ul. Demokratów 5; (9) Michał Sołtyszczak, elektromonter-mechanik, ur. 18 X 1909 r., 
zam. ul. Jasna 5; (10) Emilian Kulczycki, pracownik umysłowy przemysłu węglowego, ur. 
4 XI 1908 r., zam. ul. Słoneczna 22; (11) Władysław Orłowski, sztygar-mechanik, ur. 12 IX 
1894 r., zam. ul. Kłodzka 58; (12) Leopold Stalski, sztygar, ur. 8 IX 1899 r., zam. ul. Górnicza 
2; (13) Walenty Gajewski, maszynista kopalniany, ur. 12 VII 1901 r., zam. ul. Jasna 5; (14) 
Wiktor Jowik, dozorca kopalni, ur. 15 II 1890 r., zam. ul. Demokratów 38; (15) Jan Jowik, 
kwatermistrz urzędu mieszkaniowego, ur. 24 IV 1899 r., zam. ul. Jasna 4.
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założycielskie, poza przyjęciem statutu, ograniczyło się jedynie 
do podjęcia decyzji o podjęciu kroków celem rejestracji33.

Zachowany statut z Nowej Rudy jest jedynym tego typu dokumentem 
dla szczebla powiatowego Związku. Wzorowano go dość dokładnie 
na statucie Centrali, jednak istniały pewne różnice. Przede wszystkim 
teren działania, który obejmował cały powiat kłodzki. Wskazuje to, 
iż była to jedyna tego typu organizacja w tymże powiecie. Struktura, 
choć podobna do Centrali, różniła się tym, że dziewięcioosobowy Zarząd 
posiadał tylko trzech funkcyjnych: prezesa, wiceprezesa oraz sekre-
tarza oraz sześciu członków bez konkretnego przydziału. Cele zostały 
bardziej rozbudowane i uszczegółowione. Główny pozostał ten sam, czyli 
„zrzeszenie i niesienie pomocy obywatelom polskim, przesiedlonym 
z zagranicy do powiatu kłodzkiego oraz tym przesiedleńcom, na których 
terenie nie ma jeszcze bratniego zrzeszenia”. Miano go realizować m.in. 
poprzez: rejestrację wszystkich przesiedlonych; powołanie różnych 
sekcji dla załatwiania spraw mieszkaniowych, pośrednictwa pracy, 
opieki społecznej, osadnictwa wiejskiego itd.; pomocy prawnej; opieki 
i pomocy medycznej; doraźne zapomogi pieniężne; wyszukiwanie lub 
stwarzanie warsztatów pracy m.in. poprzez pożyczki bezprocentowe 
na ich otwarcie i działalność; interwencje u władz w sprawach repa-
triacji; prowadzenie przedsiębiorstw przemysłowo-handlowych i imprez 
dochodowych; starania o podniesienie gospodarstw rolnych; utrzymanie 
lokalu Związku; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z istniejącymi 
na terenie powiatu organizacjami gospodarczymi i samopomocowymi; 
współpraca z Rządem w zakresie odbudowy ziem odzyskanych i opieki 
nad repatriantami34. Jak widać działalność miała być nakierowana 
przede wszystkim na potrzeby gospodarcze i socjalne Kresowian.

Jeszcze na zebraniu organizacyjnym wystosowano – zaopatrzone 
we wszystkie niezbędne dokumenty – wystąpienie do Urzędu Woje-
wódzkiego, poprzez Starostę Powiatowego w Kłodzku, z prośbą o reje-
strację działalności35. Starosta Kłodzki L. Popow, przesłał sprawę 
do Wrocławia dnia 8 sierpnia 1946 r., wnioskując o zarejestrowanie 
Związku36. Nie widząc najwyraźniej w działalności Związku niczego 
niedopuszczalnego. Z końcem sierpnia Urząd Wojewódzki wystąpił 
w tej sprawie o opinię do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, lecz 
pismo zwrócono z nieznanych nam powodów, a całą sprawę skierowano 

33. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 223-224.
34. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 225-228.
35. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 221-222. Pismo zarejestrowano w Starostwie Kłodzkim 

dnia 6 VIII 1946 r.
36. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 220, znak pisma: S.P.10/50/46. Wpłynęło ono do wrocław-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 13 VIII 1946 r.
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dopiero 29 stycznia 1947 r. do ponownego zaopiniowania przez UB37. 
Na odpowiedź przyszło czekać aż do 30 października 1947 r. Była 
ona krótka – płk F. Grzybowski napisał: „Woj. Urząd Bezp. Publ. we 
Wrocławiu uważa (…) rejestrację za niewskazaną”38. Oczywiście opinia 
ta była wyrokiem dla Związku, ale została przekazana przez Wojewodę 
Stanisława Kamińskiego, bezpośrednio do Komitetu Organizacyj-
nego Związku w Nowej Rudzie, na ręce Tadeusza Gadziny dopiero 
dnia 9 stycznia 1948 r. Odmowę rejestracji umotywowano stwier-
dzeniem: „z chwilą osiedlenia się na Ziemiach Odzyskanych ludność 
ze wschodu przestała być repatriantami i  jeden z głównych celów 
stowarzyszenia – opieka nad wszystkimi repatriantami – stał się dawno 
bezprzedmiotowy. Poza tym stowarzyszenie stawia sobie do wykonania 
zadania, które są do spełnienia w ramach innych organizacji o bardziej 
rzeczowym charakterze. Kultywowanie bowiem pochodzenia tere-
nowego i rozdziału od reszty społeczeństwa, sprzeczne jest z ideą 
scentralizowania społeczeństwa Ziem Odzyskanych”39. Jak widać 
władze nie obawiały się działalności na polu gospodarczym lub samo-
pomocowym, ale głównym motywem odmowy była niewątpliwie 
niechęć, a może nawet strach, przed kultywowaniem tradycji i pamięci 
o Kresach, zajętych nieodwołalnie przez Moskwę. Tego samego dnia 
wojewoda wydał też staroście kłodzkiemu polecenie natychmiastowego 
zakazania Związkowi w Nowej Rudzie dalszej działalności40. Wice-
starosta kłodzki Popow odpowiedział na to pismo dopiero po ośmiu 
miesiącach (19 sierpnia 1948 r.) stwierdzając, iż Związek ten nie istnieje 
już od 1947 r., nie precyzując jednak ani daty, ani też nie określając 
okoliczności zaprzestania przezeń działalności41.

Fakt, że starano się powołać od razu centralne zrzeszenie dla wszyst-
kich terenowych związku Kresowian, świadczyć może, iż była to inicja-
tywa odgórna, elitarna, co nie znaczy, że nie popierana przez szersze 
rzesze polskich przymusowych przesiedleńców ze Wschodu. Umiej-
scowienie zaś tej centrali we Wrocławiu dowodzi ogromnej roli, jaką 
miasto to odgrywało dla Polaków przesiedlonych ze Wschodu po 1945 r.

Próby zorganizowania Kresowian na Dolnym Śląsku, w ówczesnej 
sytuacji politycznej, były z góry skazane na niepowodzenie. W tym czasie 
„pamięć o wygnaniu ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej 

37. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 229, znak pisma: S.P.IV/1/139/46.
38. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 230, znak pisma: L.dz. 196/E/47. Pismo wpłynęło do Urzędu 

Wojewódzkiego dnia 8 XI 1947 r.
39. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 231. Pismo wysłano 10 I 1948 r.
40. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 232.
41. APWr, UWW, sygn. VI/219, k. 233. znak pisma: S.P.6/21/48. Pismo wpłynęło do Urzędu 

Wojewódzkiego dnia 23 VIII 1948 r.
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stała się politycznym tematem tabu”42. Ci, którzy podjęli się tego zadania 
zdawali sobie sprawę ze stosunku władz do ich poczynań, dlatego kładli 
główny, a w zasadzie jedyny nacisk na problematykę gospodarczą, samopo-
mocową oraz zagadnienie odbudowy kraju po wojnie i zagospodarowania 
„Ziem Odzyskanych”, dobrze politycznie odbierane, a jednocześnie istotne 
życiowo dla każdego Kresowianina, którego start na zasiedlanych ziemiach 
był z reguły dużo gorszy od przybyłych tu wcześniej przesiedleńców 
z Polski centralnej. „Ponieważ już na przełomie 1945 i 1946 r. zaczęło 
brakować pełnowartościowych gospodarstw, przybywającym ofero-
wano gospodarstwa zniszczone w czasie wojny lub w wyniku szabru”43. 
Z powodów politycznych też nie poruszano w oficjalnych dokumentach 
tworzącego się Związku spraw tradycji, kultywowania pamięci o opusz-
czonej ojczyźnie, ale trudno sobie wyobrazić, iż o tym nie myślano. 
Na pewno zaś to miała na uwadze ówczesna władza, likwidując rodzący 
się ruch w zarodku. Na szczęście nie robiła tego brutalnie, choć nie znamy 
spraw zakulisowych, nawet bez zbytniego pośpiechu, ale skutecznie.

Po 1948 r., gdy nastąpiła likwidacja lub łączenie – unifikacja licznych 
organizacji społecznych i społeczno-politycznych, Związek Repatriantów 
Polskich ze Wschodu i tak nie miałby możliwości istnienia, nawet, gdyby 
udało się go zarejestrować. Gdyby jednak sytuacja polityczna wewnątrz 
kraju była inna, organizacja taka przyczyniłaby się niewątpliwie do utrwa-
lenia (choćby w postaci wspomnień, relacji itd.) licznych śladów polskiej 
przeszłości i tradycji kresowych, jak w odniesieniu choćby do Dolnego 
Śląska uczynili to niemieccy przesiedleńcy w RFN, tworząc prężny Bund 
der Vertriebenen i cały szereg mniejszych organizacji, stowarzyszeń, 
izb pamięci i muzeów44. Dziś, wraz z odejściem tych, którzy przeżyli 
na Wschodzie większą część swojego życia, sposobność utrwalenia ich 
doświadczeń, tradycji, a pewnie i zachowania wielu pamiątek, znikła 
bezpowrotnie. Niemal straciliśmy możliwość poznania zarówno wielu 
elementów dziejów Kresów, jak i opracowania „pełnego portretu powo-
jennej społeczności Dolnoślązaków”45. Dziś pozostaje nam często praco-
chłonne łączenie fragmencików tych dziejów, tworzących jedynie skromny 
zarys tamtej wielkiej kresowej historii i tej powojennej dolnośląskiej, 
podobnie jak fragmentaryczne z konieczności jest niniejsze opracowanie.

42. Cyt. za: B. Halicka, Polski Dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe oswajanie 
Nadodrza 1945–1948, Kraków 2015, s. 160.

43. M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrze-
siński, Wrocław 2006, s. 650.

44. Por. choćby: http://www.bund-der-vertriebenen.de/, lub: http://www.hausschlesien.de/ 
(dostęp: 28 VI 2016 r.).

45. A. Srebrakowski, Wilnianie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (Komunikat), [w:] 
Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, red. 
J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006, s. 87.
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Tożsamość kulturowo-regionalna Dolnego Śląska obejmująca okres 
od ok. 1945 r. do czasów przełomu politycznego lat 80. i 90. XX w. 
należy do grona zagadnień nader często podejmowanych w pracach 
badawczych. Ponieważ wspomniana problematyka łączy w sobie różne 
obszary tematyczne jej analiza musi być prowadzona na obszarze badań 
interdyscyplinarnych. Dlatego też tożsamość kulturowo-regionalna 
mieszkańców wskazanego tu regionu w równym niemalże stopniu 
frapuje historyków, antropologów kultury, kulturoznawców, etnologów, 
jak również socjologów, germanistów czy polonistów. Pokłosiem tych 
badań są liczne publikacje naukowe1.

1. Ze względu na bogactwo literatury tematu podejmującej problematykę tożsamości kultu-
rowej i regionalnej Dolnego Śląska po 1945 r. nie sposób wymienić w ograniczonych 
ramach artykułu wszystkich publikacji. Wskazano tu tylko wybrane: J. Nowosielska-
-Sobel, G. Strauchold, P. Wiszewski, Permanent Change. The New Region(s) of Silesia 
(1945–2015), ed.  P.  Wiszewski, Wrocław 2015; G.  Strauchold, Zgadnienia etniczne 
na Śląsku po II wojnie światowej, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 2015, nr 3, 
s. 77-100; J. Nowosielska-Sobel, Tożsamość kulturowo-regionalna na Śląsku po 1945 r. – 
analiza sił spajających i destrukcyjnych określających spójność społeczną jako zjawisko 
historyczne (wybrane zagadnienia), ibidem, s. 101-118; P. Wiszewski, Dynamika zmian 
spójności Śląska. Krajobraz po  badaniach w  ramach projektu Cuius Regio, ibidem, 
s. 119-133; J. Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja. Śląsk między wizją 
a rzeczywistością, [w:] Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. W. Kunicki, współpraca 
N. i K. Żarscy, Poznań 2009, s. 478-513; J. Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu” 
na Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX w., [w:] Ziemie Zachodnie – historia 
i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 47-61; A. Zabłocka-
-Kos, Odbudowa i dziedzictwo kulturowe miast na Dolnym Śląsku, [w:] ibidem, s. 339-359; 
J. Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli krajobraz” – z problemów oswajania zastanej 
przez osadników przestrzeni na przykładzie powiatu jeleniogórskiego drugiej połowy lat 
40, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, 
red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006, s. 108-126; idem, „Czy istnieje 
Polak sudecki?”. Z problemów kształtowania się tożsamości zbiorowej ludności dolnego 
Śląska na przykładzie Ziemi Jeleniogórskiej w latach 60. XX w., [w:] Dolnoślązacy? Kształ-
towanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej, red. J. Nowo-
sielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2007, s. 21-43; M. Ruchniewicz, Budowa kłodzkiej 
tożsamości regionalnej jako zadanie czasopisma „Ziemia kłodzka” w latach 90. XX w., 
[w:] ibidem, s. 61-71; M. Hartwich, Kulturowe oswajanie krajobrazu w Karkonoszach 
po 1945 r., [w:] Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profe-
sorowi Stanisławowi Rospondowi, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, 

Tożsamość wsi dolnośląskiej po II wojnie 
światowej (do 1989 r.) – wybrane zagadnienia
Joanna Nowosielska-Sobel
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Wspomniana problematyka leży również na sercu władz samorzą-
dowych regionu na czele z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego, który był inicjatorem badań monitoringowych nad 
tożsamością mieszkańców regionu2. W grudniu 2011 r. opubliko-
wano obszerny raport, który w swojej konkluzji zawierał stwierdzenie, 
iż na Dolnym Śląsku trwa wciąż proces tworzenia się tożsamości 
regionalnej, a co ważniejsze trudno jest w sposób jednoznaczny określić 
jej ramy definicyjne3. Co ważne respondenci badań uważali, iż tożsa-
mość mieszkańców regionu należy niestety do słabych stron Dolnego 
Śląska4. Autorzy raportu stwierdzili: „Mówiąc o tożsamości badani 
albo mieli na myśli jej brak, albo zwracali uwagę na różnorodność tych 
tożsamości wynikającą z faktu, iż znaczna część ludności pojawiła się 
na tych terenach dopiero po drugiej wojnie światowej”5. 

Problematyka tożsamości kulturowo-regionalnej Dolnego Śląska 
charakteryzuje się wielopłaszczyznowością zagadnień, które należy 
uwzględnić przy badaniu regionu na tym obszarze tematycznym. 
W ograniczonych ramach artykułu nie sposób wyczerpać całości 
zagadnień. Dlatego też, niniejszy artykuł dotyka przede wszystkim 
jednego z wielu problemów ze szczególnym wskazaniem na wieś6. 

Wrocław 2010, s. 435-455; G. Kosmala, Śląski region kulturowy, [w:] Śląsk w czasie i prze-
strzeni, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 105-122; S. Bednarek, 
Regionalizm dolnośląski – teraźniejszość i przyszłość, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 1/95, s. 221-229; 
P. Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, Warszawa 2009; K. Pudło, Wpływ stosunków 
interetnicznych na przenikanie się kultur ludności Dolnego Śląska po II wojnie światowej, 
[w:] Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność, red. B. Bazielich, Wrocław 
1995, s. 169-175; A. Szyfer, Procesy kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
z podkreśleniem roli kultury grup autochtonicznych, [w:] Etnologia i folklorystyka wobec 
problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 
red. D. Simonides, Opole 1987, s. 23-35.

2. Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań, projekt realizowany przez 
Centrum monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu (Instytucja 
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego), Wrocław, grudzień 2011; www.cmsiko.pl 
/resources/files/raporty/tozsamosc.pdf (data dostępu: 15 V 2015 r.).

3. Ibidem, s. 46.
4. Ibidem, s. 89.
5. Ibidem.
6. Zagadnienia tożsamości kulturowo-regionalnej wsi dolnośląskiej znalazły odbicie w lite-

raturze przedmiotu. Wskazać tu można m.in. na następujące publikacje: H. Wesołowska, 
Dolny Śląsk jako region etnograficzny, [w:] Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur, red. 
Z. Kłodnicki, Wrocław 2000, s. 11-40; E. Berendt, Sztuka ludowa jako wyraz etnicznego 
zróżnicowania regionu, [w:] ibidem, s. 69-89; Z. Kłodnicki, Dolny Śląsk na tle ziem Polski 
w świetle tradycyjnej kultury materialnej, [w:] ibidem, s. 93-108; E. Berendt, Powojenny 
kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, [w:] ibidem, s. 141-154; idem, Przeszłość „zadana” 
przyszłości. Dolnośląska tradycja ludowa, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 9/2001, s. 241-250; I. Topp, 
Swoi i obcy. Szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej na kłodz-
kiej wsi, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 1/95, s. 215-220; I. Topp-Wótowicz, Folklor dolnośląski – mit 
czy rzeczywistość?, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców 
Dolnego Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006, s. 150-161; 
A. Nasz, Przemiany kulturowo-społeczne we wsi dolnośląskiej po drugiej wojnie światowej, 
[w:] „Wieś dolnośląska. Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 20, Wrocław 1970, s. 9-17.
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W świetle przywołanego tu raportu z badań nad tożsamością miesz-
kańców Dolnego Śląska respondenci wskazując na problem z jasnym 
zdefiniowaniem tożsamości regionu podkreślali, iż jedno ze źródeł 
tego problemu tkwi w braku wspólnej tradycji7. 

Przeobrażenia sytuacji geopolitycznej Śląska po II wojnie światowej 
i ich następstwa w postaci zmiany granic i przynależności państwowo-
-etnicznych oraz głębokich przeobrażeń etniczno-demograficznych 
i kulturowych rzutowały, podobnie na wszystkie obszary życia regionu 
także na ogląd wsi. Rozpoczęte w 1945 r. ruchy migracyjne doprowa-
dziły do poważnych zmian w krajobrazie kulturowym i społecznym 
obszarów wiejskich8. 

 W szczególny sposób przemiany te widoczne były na Dolnym 
Śląsku, gdzie z jednej strony obserwuje się całkowitą niemalże wymianę 
ludności, z drugiej fluktuujące zmiany demograficzne w proporcjach 
pomiędzy ludnością wiejską a miejską na przestrzeni lat. W począt-
kowym okresie polskiej akcji osadniczej ludność polska chętniej (przede 
wszystkim ze względu na lepsze niż w miastach możliwości aprowiza-
cyjne) wybierała wieś. Nie bez wpływu na wspomniany wybór pozo-
stawał charakter pierwszych osadników, którzy nierzadko wywodząc 
się z grupy małorolnych chłopów funkcjonujących na marginesie 
przedwojennej wsi polskiej, mogli wreszcie stać się posiadaczami 
swojego gruntu. Szacuje się, iż we wrześniu 1945 r. na wsi dolnośląskiej 
mieszkało ok. 10% Polaków9. W kolejnych miesiącach wraz z napływem 
większej liczby polskich osadników trend powyższy ulegał pewnej 
modyfikacji na korzyść miast. Dane z listopada 1947 r. wciąż jednak 
wskazują na atrakcyjność terenów wiejskich jako celu osadnictwa. 
W okresie tym na 1,767 mln ludności zamieszkującej powiaty Dolnego 
Śląska aż ok. 930 tys. mieszkało na wsi, zaś 835 tys. w miastach10. 
Okres lat 1945–1948 uznaje się w rolnictwie dolnośląskim nie tylko 
za czas zasiedlania, ale także odbudowy powojennej gospodarki oraz 
stworzenia nowej struktury agrarnej regionu11.

Fundamentalnym zagadnieniem dla rozważań nad kwestiami 
tożsamości kulturowo-regionalnej wsi Dolnego Śląska jest proble-
matyka osadnictwa 2 połowy lat 40. XX w. Z jednej strony doszło 

7. Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań, op. cit., s. 89.
8. Wybrane fragmenty artykułu w bardzo rozszerzonej wersji (obejmującej obok Dolnego 

Śląska także Opolszczyznę i Górny Śląsk) stanowią cześć rozdziału J. Nowosielska-Sobel, 
Rural society after 1945, [w:] J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, P. Wiszewski, Permanent 
Change, op. cit., s. 59-76. 

9. M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrze-
siński, Wrocław 2006, s. 641-642.

10. Ibidem, s. 651.
11. Ibidem, s. 671-672.
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do niemalże całkowitego usunięcia z krajobrazu wsi dolnośląskiej 
Niemców, a i w bardzo wielu przypadkach także ludności autochto-
nicznej deklarującej polskie pochodzenie, która nie przeszła pozy-
tywnej weryfikacji prowadzonej przez władze polskie, bądź z własnej 
woli zdecydowała o  opuszczeniu Śląska. W  wyniku wysiedlenia 
ludności niemieckiej z Dolnego Śląska całkowitej destrukcji uległa 
funkcjonująca do 1945 r. struktura agrarno-społeczno-kulturowa 
determinująca specyficzny ogląd terenów wiejskich regionu. Wraz 
z jej odejściem przestały istnieć niektóre rzemiosła i usługi, a przede 
wszystkim zaś kultura duchowa, w tym folklor w szerokim rozumieniu. 
Znakiem bytności Niemców w regionie przez setki lat stała się jedynie, 
a może aż, infrastruktura wiejska w formie domostw nierzadko z całym 
wyposażeniem i mediami takimi jak prąd, przedmioty materialne 
o wartości sentymentalnej pozostawione z różnych powodów przez 
wysiedleńców, czy wreszcie obiekty kultury materialnej posiadające 
status zabytku12.

Dla przybywających z różnych stron świata polskich osadników 
wspomniane materialne dziedzictwo kulturowe osadzone w obcym im, 
bo nie mającym nic wspólnego z ich „małymi ojczyznami”, które musieli 
lub chcieli opuścić, krajobrazie przyrodniczym stanowiło prawdziwe 
wyzwanie i w dużej mierze głęboki problem oraz trudność na drodze 
budowania nowej społeczności. Na wsi dolnośląskiej spotkać można 
było zarówno osadników z centralnej Polski, jak i przesiedleńców z ziem 
utraconych na rzecz Związku Radzieckiego. Trzecią grupę stanowili 
Polacy z Jugosławii głównie z obszarów Bośni i Hercegowiny. Czwartą 
grupę tworzyli zaś Ukraińcy i Łemkowie. Mozaikę etniczno-regio-
nalną uzupełniali Polacy pochodzący z rumuńskiej części Bukowiny. 
Specyficzną grupę osadników, którymi zasiedlano przede wszystkim 
zachodnie powiaty regionu (lwówecki, lubański, zgorzelecki, żarski) 
stanowili wojskowi, którzy po demobilizacji stanowić mieli pewny 
element na późniejszych terenach nadgranicznych13. 

12. Ibidem, s. 643-646; M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, red. 
M. Czapliński, Wrocław 2002, s. 454-457; M. Ruchniewicz, Ewakuacja, ucieczka i wysied-
lenia ludności niemieckiej z ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej w latach 1944–1947, 
[w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 
2011, s. 127-135; A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej, Hamburg-Wrocław 
2008, s. 398-401; K. Ruchniewicz, Region karkonoski po drugiej wojnie światowej, [w:] 
Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. 
K. Bździach, Berlin i Jelenia Góra 1999, s. 30.

13. Wybór literatury przedmiotu: A. Baniecki, Osadnictwo rolnicze w powiecie bolesławieckim 
w latach 1945–1950, [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strau-
chold, Wrocław 2009, s. 150-155; E. Kościk, Przemiany demograficzne na Dolnym Śląsku 
w latach 1945–1950, [w:] Ziemie Zachodnie, op. cit., s. 95-96; G. Hryciuk, Przesiedlenia 
Polaków z Kresów Wschodnich II RP 1944–1946, [w:] ibidem, s. 103-125; J. Syrnyk, Ukraińcy 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej, [w:] ibidem, s. 145-156; 



222

w
ie

ś

Wszystkie wspomniane grupy przybywające na dolnośląską wieś 
przyniosły ze sobą ogromny bagaż własnych doświadczeń życiowych 
na czele z przeżyciami wojennymi i cierpieniami czasu okupacji 
niemieckiej, czy katorżniczej pracy na Syberii lub w Kazachstanie. 
Przesiedleńcy z Kresów wyrwani brutalnie z rodzinnej ziemi i pod 
przymusem osiedleni na Dolnym Śląsku nieśli dodatkowo doświad-
czenia życia i funkcjonowania pod reżimem komunistycznej władzy 
radzieckiej. Wspomnianą grupę cechowała duża nieufność wobec 
władzy, która ograniczała ich pamięć o utraconych ziemiach rodzin-
nych, poczucie tymczasowości oraz oczekiwanie na zmiany polityczne. 
Osadnicy z Kresów przejawiali wyraźne dążenie do życia we własnej 
wspólnocie przybierające formę zwartego zasiedlania miejscowości 
(nierzadko wręcz przenoszenia całych wsi na nowe miejsca) i podkre-
ślania swojej tożsamości naznaczonej m.in. głęboką religijnością. 
Z kolei Polacy z tzw. Polski centralnej przybywali na dolnośląską 
ziemię przede wszystkim z powodów ekonomicznych i w poszukiwaniu 
lepszej przyszłości dla siebie. Dla małorolnych, czy nawet bezrolnych 
przed II wojną światową mieszkańców wsi, nierzadko przeludnionych 
i biednych regionów kieleckiego, rzeszowskiego czy krakowskiego 
osadnictwo na Dolnym Śląsku oznaczało poważny skok gospodarczy. 
Osadnicy z tej grupy raczej nie dążyli (poza wyjątkami) do mieszkania 
w zwartych wspólnotach chętnie włączając się również w budowanie 
administracji terenowej14. Inne cechy wykazywali z kolei Polacy z Jugo-
sławii. W większości była to ludność o słabym poziomie edukacji, 
mająca za sobą powiązania z  jugosłowiańskim, komunistycznym 
ruchem oporu. Jak zauważa Adam Baniecki: „Ten komunistyczno-
-partyzancki etos był udziałem całej grupy. Hasła przemian ustrojo-
wych trafiały do nich bardziej, niż do pozostałych grup. Wyjeżdżali 
z Jugosławii także zagrożeni eksterminacją Serbów i Chorwatów. 

R. Żerelik, Z Beskidu Niskiego na Dolny Śląsk. Uwagi o kształtowaniu się tożsamości 
Łemków, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego 
Śląska, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, Wrocław 2006, s. 75-86; A. Srebra-
kowski, Wilnianie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (komunikat), [w:] ibidem, 
s. 87-93; E. Berendt, Powojenny kształt, op. cit., s. 141-156; M. Ordyłowski, Wieś dolnośląska 
w latach 1945–1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999; A. Nasz, Przemiany, op. 
cit., s. 9-17; E. Kościk, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach dolnego Śląska 
w latach 1945–1949, Wrocław 1982; idem, Zasiedlanie wsi w południowych powiatach 
Dolnego Śląska w latach 1945–1949, [w:] Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich 
i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, Warszawa 1996, 
s. 89-91; F. Kusiak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych powiatach Dolnego 
Śląska w latach 1945–1949, Wrocław 1982; idem, Osadnictwo polskie na ziemi trzebni-
ckiej w latach 1945–1950, [w:] „Brzask”, nr 5-6, 1998, s. 30-51; idem, Osadnictwo polskie 
na Dolnym Śląsku w latach 1945–1950, [w:] „Zbliżenia Polska-Niemcy”, nr 2, 2006, 
s. 85-101; J. Szczepankiewicz-Battek, Łużyce – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych 
i religijnych, Słupsk 2005, s. 273-275.

14. M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, op. cit., s. 649-651.
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Kusiła ich także wizja nowej Polski i nowych ziem, które na nich 
miały czekać”15. Osadnicy z Jugosławii starali się osiedlać w sposób 
zwarty16. W bardzo skomplikowanej sytuacji znajdowali się osadzani 
na wsi Ukraińcy i Łemkowie, których osadnictwo miało wyraźny 
charakter represyjny. Na Dolnym Śląsku znaleźli się oni w wyniku 
akcji „Wisła”. Pierwsze transporty ze wspomnianą ludnością przy-
były w 1947 r. Osadnicy ukraińscy i łemkowscy rozproszeni zostali 
w sposób dosłowny po powiatach północnej i środkowej części regionu. 
Nierzadko byli poddawani wtórnym przesiedleniom w obrębie ziemi 
dolnośląskiej. Ukraińcy i Łemkowie znajdowali się pod stałą obserwacją 
i kontrolą władzy i aparatu bezpieczeństwa. Z nieufnością odnosili się 
do nich również osiedleni tu wcześniej Polacy postrzegający ich przez 
pryzmat trudnych relacji polsko-ukraińskich i tragicznych wydarzeń 
m.in. na Wołyniu17. Specyficzną grupę stanowili Polacy z Rumunii. 
Na tle pozostałych osadników wyróżniali się szczególnym ubóstwem, 
charakterystyczną gwarą, głębokim przywiązaniem do noszenia stroju 
ludowego na co dzień (zwyczaj ten grupa utrzymała dłużej niż inne 
społeczności). Ze względu na ich stosunkową nieliczność osadnicy 
ci trzymali się razem tworząc zwartą i zamkniętą wspólnotę. Inni 
osadnicy dolnośląscy podchodzili do nich raczej nieufnie, a nawet 
z pogardą i co znajdowało przełożenie na brak życzliwości18.

Nie licząc Ukraińców i Łemków ludność zamieszkująca dolnośląską 
wieś pod koniec lat 40. XX w. wykazywała na ogół homogeniczność 
narodową. Nie są znane bliższe dane o ilości ludności niemieckiej 
zamieszkującej majątki ziemskie zarządzanie przez Armię Czerwoną 
(Radziecką). Nie można jednak mówić w tym okresie (może poza 
krótkim epizodem pierwszych powojennych tygodni narzucających 
mimowolny solidaryzm społeczny generowany problemami dnia 
codziennego) o zjawisku spójności społecznej regionu. Jak zauważa 
Alfred Nasz ludność zamieszkująca w  tym okresie Dolny Śląsk, 
w tym również oczywiście wieś, w sposób wyraźny reprezentowała 
„odmienne treści kulturowe, poglądy, wzory zachowań, ukształtowane 
na terenie ich poprzedniego zamieszkania. Różnili się często między 
sobą odmiennymi cechami psychicznymi. Niejednokrotnie dopiero 
tutaj następowało wzajemne poznawanie się różnych grup regional-
nych, uświadamianie sobie ich istnienia w Polsce międzywojennej, 
konfrontacja dorobku kulturowego, ocena jego poziomu rozwojowego 

15. A. Baniecki, Osadnictwo, op. cit., s. 152-153.
16. Ibidem, s. 153-154.
17. J. Syrnyk, Ukraińcy, op. cit., s. 145-156; R. Żerelik, Z Beskidu, op. cit., s. 75-86; M. Ruch-

niewicz, Lata 1945–1948, op. cit., s. 651.
18. A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 15-16; J. Szczepankiewicz-Battek, Łużyce, op. cit., s. 273-275.
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oraz zarysowujących się w nim różnic i zbieżności, wskazujących 
na odmienność lub wspólnotę etniczno-kulturowego pochodzenia”19.

Wieś dolnośląska po II wojnie światowej z całym swoim oglądem, 
procesami i zjawiskami na niej zachodzącymi jest typowym przy-
kładem udowadniającym tezę, iż wspólnota zamieszkania grupy ludzi 
na określonym terenie determinowanym krajobrazem przyrodniczym 
i kulturowym nie czyni ich automatycznie wspólnotą20. Co ciekawe, 
specyfika wsi ze swoim ograniczeniem terenowym i  liczby miesz-
kańców z pozoru może stanowić optymalną przestrzeń dla procesów 
integracyjnych. Dlaczego tak się nie stało w przypadku powojennej wsi 
dolnośląskiej? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo obszerna. Z jednej 
strony, jak zauważa Izolda Topp-Wójtowicz „(…) ograniczona liczba 
mieszkańców i łatwa do zdefiniowania przestrzeń sprzyja procesom 
integracyjnym. Nie generuje ich jednak mechanicznie”21. Z drugiej, 
nie bez znaczenia był tu również fakt, iż dla wielu grup osadniczych 
wieś Dolnego Śląska w ich świadomości była raczej tymczasowym 
miejscem zamieszkania, niż zadomowienia. Tak generowana tymcza-
sowość musiała wpływać na niski poziom zakorzenienia, albo w wielu 
przypadkach po prostu przez długie lata jego brak. W przypadku 
społeczności wiejskich czynnik ten ma ogromne znaczenie, bo stanowi 
ich wyróżnik wobec fluktuującej i bardziej skłonnej do zmiany miejsca 
pobytu ludności miejskiej. Brak poczucia zakorzenienia oznaczał 
brak poczucia bezpieczeństwa, co z kolei automatycznie nie sprzyjało 
tworzeniu trwałych więzi tak z miejscem zamieszkania, jak i z innymi 
grupami społecznymi. Świadomość zakorzenienia stanowi również 
ważki element mentalności chłopskiej opartej na „mityczno-religijnym 
porządku”, który poprzez przesiedlenie na ziemię dolnośląską uległ 
poważnemu zachwianiu, a może i nawet w jakimś sensie degradacji22. 

Zgodnie z założeniem władz polskich ważnym czynnikiem, który 
mógł wpłynąć na intensyfikację i pogłębianie procesów inte gra cyj nych 
społeczeństwa Dolnego Śląska w drugiej połowie lat 40. XX w. był proces 
repolonizacji regionu23. Liczono, że mit polskości, do którego odwo ły-
wa no się na wszystkich obszarach poczynając od życia politycznego, 

19. A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 49.
20. I. Topp, Swoi i obcy. Szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej 

na kłodzkiej wsi, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 1/95, s. 218; idem, Folklor dolnośląski – mit czy 
rzeczywistość?, [w:] Trudne dziedzictwo, op. cit., s. 150-161.

21. I. Topp, Swoi, op. cit., s. 218.
22. Idem, Folklor, op. cit., s. 156; E. Berendt, Przeszłość „zadana” przyszłości. Dolnośląska 

tradycja ludowa, [w:] „Dolny Śląsk”, 2001, nr 9, s. 243.
23. J. Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli krajobraz” – z problemów oswajania zastanej 

przez osadników przestrzeni na przykładzie powiatu jeleniogórskiego drugiej połowy lat 40, 
[w:] Trudne, op. cit., s. 108-126; M. Ordyłowski, Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców 
wsi dolnośląskiej, [w:] ibidem, s. 146-147.
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po gospodarkę i przede wszystkim kulturę wpłynie na przyspieszenie 
procesu budowy jedności społeczeństwa Dolnego Śląska, zniesie poczucie 
tymczasowości oraz zatrze różnice etniczne, regionalne i kulturowe będące 
dziedzictwem przedwojennej Polski. Pomimo wielu starań i zmasowanych 
akcji prowadzonych przez lata na wszystkich obszarach życia społecznego 
„mit polskości”, szczególnie w przypadku wsi nie zadziałał, jak dowodzą 
w swoich pracach kulturoznawcy i etnolodzy, w takim stopniu, jak ocze-
kiwały tego władze polskie24. Jak podkreśla Izolda Topp-Wójtowicz: „Idea 
państwa jednonarodowego (która paradoksalnie zrodziła zarówno lęk 
przed niemieckim nacjonalizmem, jak i tendencje ustrojowe w powojennej 
Polsce) czyni polskość tym, co spaja wspólnotę tworząc naród. Lecz dla 
dolnośląskiej ziemi, polskość wiązała się z własną lokalną etnicznością. 
Rodziło to konflikty w miejsce współistnienia”25.

 W stosunkach społecznych na wsi dolnośląskiej przez dzie-
siątki lat silniej odczuwano różnice regionalne, niż poczucie wspól-
noty narodowej. Oczywiście tak władza, jak i niektórzy animatorzy 
społeczno-kulturalni, czy nawet naukowcy w latach 70. XX w. „odtrą-
bili” sukces w postaci pełnej integracji, czego pokłosiem były działania 
wspierane medialnie lansujące mity kultury i  folkloru dolnoślą-
skiego, gdzie „dolnośląskość” oznaczała bardziej termin geograficzny 
i „niewypełnione miejsce, do którego pasowało wszystko”26. Iluzo-
ryczność politycznego mitu integracji zderzyła się na wsi dolnoślą-
skiej z chłopską mentalnością, która poprzez wieki stworzyła własny 
model budowania wspólnoty oparty na dychotomii pojęciowej swój 
i obcy, gdzie swojskość definiowano w oparciu o wspólnotę tradycji 
i kody kulturowe determinujące funkcjonowanie grupy27. Wszyscy 
nie mieszczący się w tej konwencji uznawani byli za obcych, których 
cechowała odmienna obyczajowość, folklor obecny w kulturze mate-
rialnej, jak i duchowej, różny system wartości. Ponieważ w krajobrazie 
dolnośląskim za dużo było wyznaczników „obcości” dana społecz-
ność wiejska zamykała się coraz bardziej w obrębie rodziny i tzw. 
swojaków-sąsiadów z poprzedniego miejsca zamieszkania, nawet 
jeśli wcześniejsze stosunki nie należały do wzorcowych, jak pięknie 
pokazuje to film w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi” 
(1967 r.), gdzie toczący „świętą” wojnę o miedzę zantagonizowani 
chłopi osiedlają się na Dolnym Śląsku obok siebie wychodząc z zało-
żenia, iż „lepszy wróg znany, niż przyjaciel nieznany”28. Wspominając 

24. I. Topp, Swoi, op. cit., s. 216-218; E. Berendt, Przeszłość, op. cit., s. 241-250. 
25. I. Topp, Swoi, op. cit., s. 218.
26. Ibidem, s. 215-216.
27. Ibidem, s. 219.
28. Film „Sami swoi”, reżyseria S. Chęciński; scenariusz A. Mularczyk; ZZRF ZF „Iluzjon” (1967 r.).
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o chłopskiej mentalności i  jej znaczeniu dla procesów budowania 
wspólnoty społecznej w regionie wskazać należy także na fakt, iż dla 
wielu osadników wiejskich „zafundowana” im przez historię podróż 
w przestrzeni była równolegle podróżą w czasie. Pisze o tym Elżbieta 
Berendt: „Ich świat, który tak nagle uległ rozbiciu, niejednokrotnie 
zbudowany był bowiem na chłopskiej świadomości zaszczepionej 
jeszcze w wieku XIX – nie otwartej na gwałtowny, także cywili-
zacyjny przewrót, nie gotowej na zmiany”29. Fakt ten nie sprzyjał 
z pewnością budowaniu podstaw wspólnoty na wsiach dolnośląskich. 
Zrodzone w okresie osadniczym stereotypy i antagonizmy funkcjono-
wały w przestrzeni społecznej wsi dolnośląskiej przez dziesiątki lat. 
Jak pokazują badania nad wsią w Kotlinie Kłodzkiej jeszcze w latach 
80. XX w. zdarzały się wypadki sąsiedzkich zadrażnień determino-
wanych przynależnością do „obcej” grupy regionalnej30. Na porządku 
dziennym było funkcjonowanie pogardliwych i dyskredytujących 
ich określeń, które nie są obce nawet współcześnie. Mowa tu np. 
o następujących określeniach: „ruskie”, „zabugole” wobec osadników 
ze Wschodu, „centralaki”, „bose Antki”, „złodzieje” na migrantów 
z Polski centralnej. Te ostatnie terminy bywały w użyciu osadników 
polskich pochodzących z Wielkopolski31. 

Wspomniane antagonizmy pogłębiały również błędy, zaniedbania 
i chaos polityki osadniczej na Dolnym Śląsku, które często na długo 
determinowały stosunki między grupami regionalnymi wpływając 
na pogłębienie procesów dezintegracyjnych społeczeństw wiejskich. 
Osadnicy z Polski centralnej, którzy przybyli licznie w pierwszej 
grupie osadniczej obejmowali lepsze gospodarstwa, w odróżnieni 
np. od Łemków czy Ukraińców, których osadzano na najgorszych 
zabudowaniach często zrujnowanych32. 

Integrację utrudniały również różnice w strukturze demogra-
ficznej imigrantów. Łatwiej procesom integracyjnym poddawały się 
społeczności z przewagą ludzi młodych, którzy byli w stanie szybciej 
„oswoić” nowy krajobraz przyrodniczy i kulturowy Dolnego Śląska, 
jak również nauczyć się funkcjonować w głęboko zróżnicowanej prze-
strzeni społecznej33. 

Nie bez znaczenia pozostawało także obserwowane w 2 połowie 
lat 40. XX w. zjawisko znacznej fluktuacji osadniczej, co z kolei było 
wynikiem różnorodnych czynników, np. w przypadku Polaków z Polski 

29. E. Berendt, Powojenny, op. cit., s. 148.
30. I. Topp, Swoi, op. cit., s. 219.
31. M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia, op. cit., s. 464.
32. A. Baniecki, Osadnictwo, op. cit., s. 153; M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, op. cit., s. 652.
33. A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 23.



227

w
ie

ś

centralnej rozczarowania sytuacją społeczną na Dolnym Śląsku i podję-
ciem decyzji o powrocie do pierwotnego miejsca zamieszkania34.

Na opisywane tu zjawiska wpływ miała również konieczność 
zderzenia się z miejscowym krajobrazem kulturowym wszędzie nazna-
czonym niemieckością, z krajobrazem Dolnego Śląska, który przecież 
nigdy szerzej nie funkcjonował w ich dotychczasowej świadomości. 
Wspomniana konfrontacja generowała frustrację nawet po odejściu 
z tej ziemi dotychczasowych jej mieszkańców. Co jednak ciekawe, jak 
zauważa Izolda Topp: „Wydaje się swoistym paradoksem, że zderzenie 
z różnorodnością lokalnych odmian polskiej kultury ludowej stało 
się większym zagrożeniem dla samookreślenia osadników niż ich 
konfrontacja z niemiecką tradycją. O ile kontakt z zastaną miejscową 
kulturą sprzyjał zachowaniu, a nawet konserwował dawną, przy-
wiezioną tu tożsamość, która opierała się na wyraźnym oddzieleniu 
«swoich» i «obcych», o tyle wielokulturowość w administracyjnie 
wyznaczonych granicach społeczności, w obrębie jednej wioski, 
a nawet domostwa, podważała samą zasadę identyfikacji w trady-
cyjnym modelu kultury ludowej”35. 

Nośnikami trwałości omawianych tu stereotypów i antagoni-
zmów generujących zjawiska destrukcyjne utrudniające proces inte-
gracji i budowy społeczeństwa wsi dolnośląskiej na przestrzeni wielu 
powojennych lat jest przede wszystkim pierwsze i drugie pokolenie 
osadników: „Etniczność kształtowała stosunki nie zawsze jawnie, 
lecz wyjątkowo trwale. Podział na swoich i obcych kształtował tożsa-
mość kulturową (…). Widoczny był w krajobrazie, we wnętrzach 
domów, w stosunku do pracy”36. Proces starzenia się wsi oznaczający 
również odchodzenie pokolenia naznaczonego symptomem zderzenia 
kulturowego, jak i zjawisko emigracji wielu przedstawicieli trzeciego 
pokolenia do miast, które dokonało w ten sposób „przekroczenia 
etnicznych uwarunkowań” wpływają na osłabienie omówionych sił 
destrukcyjnie wpływających na procesy integracyjne37. Jak zauważa 
Izolda Topp wspomniane tu  trzecie powojenne pokolenie „jest 
wydziedziczone z tradycji i nie tyle zintegrowane, co zawieszone 
pomiędzy stereotypami społecznych więzi a heroizmem własnych 
wyborów”38. Jest to już jednak pokolenie, które może nie w pełni potrafi 
zerwać ze stereotypowym myśleniem, bo wyniosło je z rodzinnych 
domów, lecz wyraźnie manifestuje wrośnięcie w szeroko rozumianą 

34. Ibidem, s. 25.
35. I. Topp, Folklor, op. cit., s. 159.
36. Idem, Swoi, op. cit., s. 219.
37. Ibidem.
38. Ibidem.



228

w
ie

ś

„dolnośląskość” próbując ją na równi z innymi członkami społeczności 
wiejskiej również definiować39.

Na osłabianie omówionych tu negatywnych zjawisk generowanych 
przez problemy osadnicze wpłynęły w sposób zasadniczy bardzo 
istotne w tym przypadku czynniki, tzn. rozwój przemysłu, wpływ 
miast i kultury miejskiej oraz rozwój i oddziaływanie w coraz szerszym 
zakresie oświaty. Co ciekawe, równocześnie to właśnie one stanowiły 
źródło sił wpływających pozytywnie na formowanie się nowej wiej-
skiej wspólnoty społecznej na Dolnym Śląsku40. Tutaj jednak możemy 
mówić o pewnego rodzaju paradoksie. Postępująca industrializacja, 
która oddziaływała także na podniesienie kultury rolnej w regionie 
(unowocześnianie maszyn rolniczych, stosowanie nawozów sztucznych 
i nowych upraw), wzrost dochodów rodzin wiejskich, przekształcenie 
struktury społeczno-zawodowej (wyodrębnienie się grupy chłoporo-
botników godzących pracę na roli z pracą w zakładach przemysło-
wych czy osób utrzymujących się wyłącznie z zajęć pozarolniczych), 
zmiany w życiu codziennym poprzez posługiwanie się nowoczes-
nymi sprzętami gospodarstwa domowego, kształtowanie niektórych 
procesów demograficznych (zjawisko ucieczki młodych ludzi ze wsi 
do miast) wpłynęła na zachwianie, osłabienie a i wielu przypadkach 
wyrugowanie tradycyjnego modelu rodziny wiejskiej, który w poważny 
sposób konstytuował również model wspólnoty wiejskiej. Wsie urba-
nizowały się, a niektóre, jak np. w lubińsko-głogowsko-legnickim 
zagłębiu miedziowym były wchłaniane przez miejskie aglomeracje. 
Wspomniane zjawiska uderzały bezpośrednio w dominujące przez 
lata antagonizmy etniczno-regionalne, które co prawda nie zniknęły, 
ale traciły poważnie na znaczeniu. Proces ten pogłębiało ożywienie 
kontaktów na linii wieś – miasto. Dla mieszkańców ośrodków wiejskich 
miasto było już nie tylko miejscem załatwiania spraw urzędowych, czy 
handlu, ale także miejscem dodatkowej pracy i pobierania nauki przez 
najmłodsze pokolenie. Poważne znaczenie w tym procesie odegrała 
również szkoła, która stanowiąc płaszczyznę spotkania się wielu kultur 
była miejscem uczącym podstawowych zasad współżycia społecz-
nego i wyrugowywania postaw antagonistycznych41. Jak zauważa 
Elżbieta Berendt, tak zerwane granice izolacji wsi niemożliwe były 
już do zacieśnienia42.

39. E. Berendt, Przeszłość, op. cit., s. 247; J. Tyszkiewicz, Odbudowa Dolnego Śląska i rozwój 
gospodarki, [w:] Dolny Śląsk, op. cit., s. 733-734.

40. A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 30-33; E. Berendt, Powojenny, op. cit., s. 154-156.
41. A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 32.
42. E. Berendt, Powojenny, op. cit., s. 154; H. Wesołowska, Tradycje regionalne w współczesnej 

kulturze ludowej Dolnego Śląska, Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność, 
red. B. Bazielich, Wrocław 1995, s. 159-160.
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Poważnym czynnikiem integrującym wspólnotę społeczną wsi 
dolnośląskiej po II wojnie światowej był Kościół katolicki. Z jednej strony 
ciesząc się powszechnym autorytetem mógł wpływać na łagodzenie 
konfliktów między osadniczych, z drugiej zaś w ramach parafii stwa-
rzał doskonały klimat dla mieszkańców wsi do wzajemnego poznania 
poprzez uczestnictwo w nabożeństwach, uroczystościach religijnych 
i współpracy w kościelnych organizacjach43. Oczywiście i na tym 
obszarze ujawniały się różnice regionalne poczynając od pewnych form 
obrzędowości po przyzwyczajenia dnia codziennego. Skutecznie jednak 
na obszarze życia religijnego mgły być one niwelowane44. Obrzędowość 
i różne formy życia religijnego związane z tradycyjnym katolicyzmem 
pozwalały również na oswajanie przez osadników przestrzeni kultu-
rowej Dolnego Śląska, jak również na wkorzenianie się w jej strukturę. 
Mieszkańcy wspólnot wiejskich chętnie gromadzili się na wspólne 
modlitwy wokół przydrożnych krzyży, czy kapliczek postawionych 
przez niemieckich mieszkańców dolnośląskiej ziemi z czasem doko-
nując ich renowacji i uznając za swoje45. Podobnie rzecz się miała 
również w przypadku miejsc pielgrzymkowych46. Podobną rolę inte-
gracyjną na wsi szczególnie w stosunku do Łemków i Ukraińców 
odgrywała Cerkiew prawosławna47.

Nowy rozdział w przebiegu procesów budowania tożsamości kultu-
rowo-regionalnej wsi dolnośląskiej rozpoczął się wraz z przemianami 
polityczno-ekonomicznymi od 1989 r.48. 

W przypadku Dolnego Śląska jak zauważają etnolodzy, kulturo-
znawcy i historycy pomimo głębokich zmian zachodzących szcze-
gólnie wyraźnie po przełomie lat 80. i 90. XX w. wciąż aktualny 
jest problem kulturowej tożsamości współczesnego mieszkańca wsi 
dolnośląskiej. Uwagę na zagadnienie zwraca Elżbieta Berendt pisząc: 
„Osadnicy, którzy przybyli tu po wojnie, nawet w wypadku całkowi-
tego wrośnięcia w dolnośląskie środowisko kulturowe, wciąż czują 
się obywatelami duchowej ojczyzny – pozostawionej u początków 
osadniczej drogi. Pokolenia urodzonych na Dolnym Śląsku nie mogą 
się pozbyć rozdarcia pomiędzy tradycjami kultury swych rodzin 

43. M. Ordyłowski, Tradycje, op. cit., s. 146; A. Nasz, Przemiany, op. cit., s. 30.
44. M. Ordyłowski, Tradycje, op. cit., s. 146.
45. E. Berendt, Przeszłość, op. cit., s. 248.
46. Idem, Powojenny, op. cit., s. 144-145.
47. R. Żerelik, Z Beskidu, op. cit., s. 85; E. Berendt, Powojenny, op. cit., s. 154.
48. J. Nowosielska-Sobel, Rural society, op. cit., s. 71-75; S.W. Kłopot, Gospodarka chłopska 

na Dolnym Śląsku u progu zmian systemowych, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 1/95, s. 72-78; 
M. Halamska, Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji, [w:] „Studia 
Regionalne i Lokalne”, 2 (44)/2011, http://test.studreg.uw.edu.pl/pdf/2011_2_halamska.
pc (data dostępu: 15 V 2015 r.).
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i przedwojennym dziedzictwem tutejszego regionu. Najmłodsi zazwy-
czaj odrzucają jakiekolwiek myślenie o tradycji, identyfikując się 
ze wzorcami kultury masowej”49. 

Proces budowania wspólnoty społecznej w kontekście określonego 
regionu jest procesem bardzo złożonym. Wpływ na jego przebieg ma 
wiele czynników poczynając od krajobrazu naturalnego, motywów 
decydujących o więzi z regionem, doświadczeń historycznych, po defi-
nicję szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, stopień własnej 
tożsamości kulturowej i siłę przywiązania do swojskości ziemi. Jak 
zauważa Maria Lipok-Bierwiaczonek: „Poczucie związku z dziedzi-
ctwem kulturowym swojej rodzinnej ziemi to przede wszystkim proces 
zachodzący w świadomości, łączący wiedzę i emocje”50. 

Próby ubrania dolnośląskości w rygor definicji podejmują co rusz 
naukowcy z różnych dziedzin. To co jednak najważniejsze to fakt, 
iż proces ten trwa w sposób żywy i dynamiczny w głębi samego społe-
czeństwa, również wspólnot wiejskich, co widać m.in. po odradza-
jących się (powstałych jeszcze w okresie PRL-u) i śmiało powoły-
wanych do życia zespołach ludowych, czy działaniach animatorów 
kultury na tzw. niwie51. Jak zauważa Elżbieta Berendt we wspomniane 
działania nierzadko wkrada się chaos, tak u osób odpowiedzialnych 
z racji sprawowanych funkcji i urzędów za całokształt kulturalny, jak 
i u osób, które pretendują do bycia nośnikami tejże kultury i tradycji52. 
Jest to jednak zjawisko nieuniknione w tak skomplikowanym procesie 
jakim jest budowanie pojęcia wspólnoty regionalnej/lokalnej. 

49. E. Berendt, Powojenny, op. cit., s. 156; R. Żerelik, Z Beskidu, op. cit., s. 85-86.
50. M. Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska, [w:] Historia Górnego 

Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu, red. J. Bahlcke, D. Gawrecki, 
R. Kaczmarek, Bytom 2011, s. 388.

51. b.a., Amatorski ruch artystyczny, [w:] „Dolny Śląsk”, nr 15/2010, s. 231-247.
52. E. Berendt, Przeszłość, op. cit., s. 247.
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Cechą charakterystyczną powiatu bolesławieckiego mającą wpływ 
zarówno na, ukształtowaną historycznie, strukturę zasiedlenia 
powiatu, jak i na jego charakterystykę rolną jest podział na dwie części 
o zróżnicowanej budowie geologicznej. Granicę wyznacza linia kole-
jowa relacji Wrocław–Drezno. Część północna to pokryte lasami gleby 
piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, składające się z iłów i glin mioceń-
skich, i pokryte żwirami, i piaskami dyluwialnymi. Część południowa 
zaś to pagórki zbudowane z lessów i iłów przykrywające górnokredowe 
margle. Samą dolinę Bobru wypełniają pokłady żwirów i piaski z okresu 
subborealnego1. Część północną tworzą olbrzymie obszary porośnięte 
Borami Dolnośląskimi, gdzie dominowała gospodarka leśna, obszary te 
były słabiej zaludnione. Na południu zaś zdominowanym przez pagórki 
utworzone z kruchych, ale jednak litych skał marglowych, skupiało 
się większe zaludnienie, a za tym idzie lepsze wykorzystanie ziemi dla 
celów rolniczych. Te różnice bardzo widoczne są przy porównaniu 
zaludnienia obu części powiatu i zalesieniu. 

Tabela 1. Zaludnienie i zalesienie północnej i południowej 
części powiatu bolesławieckiego w 1905 r.

Obszar
w km2

Lasy
w km2

Lasy w % 
powierzchni

Zalud-
nienie 

w 1905 r.

Ilość miesz-
kańców na 

1 km2

Część
północna 638,75 423,72 66% 19459 30

Część 
południowa 405,28 78,43 19,3% 44155 109

Źródło: E. Kaschner, Die Landwirtschaft des schlesischen Kreises Bunzlau, Bunzlau 1927, s. 7.

1. E. Kaschner, Die Landwirtschaft des Kreises, [w:] A. Zobel, K. Springer, Der Bunzlauer 
Kreis an Bober und Queis. Ein Heimatbuch, Siegburg 1985, s. 61.

„Ziemia pozostała ta sama…” 
Zmiany w strukturze rolnej w powiecie 
bolesławieckim w latach 1945–1949
Adam Baniecki
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu 
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Bardzo wyraźnie widać odwrotną proporcjonalność zaludnienia 
do zalesienia powiatu, a  także różnic w powierzchni obu części. 
W części północnej pomimo, że jest większa o ⅓ od części południowej 
zamieszkiwało trzykrotnie mniej osób niż w części południowej. 

Gleba powiatu nie należy do sprzyjających rolnictwu. Jej struk-
tura przedstawia się następująco: gliny i grunty ilaste obejmują 26%, 
gleby gliniaste i piaszczysto-gliniaste obejmują 42%, piaski 25%, bagna 
i mokradła 5% obszaru powiatu2. Tereny wykorzystywane rolniczo 
w 1939 r. w 76,5% (35 655 ha) stanowiły pola uprawne, 18,5% (8306 ha) 
łąki, 3,7% (1491 ha) pastwiska i 1,3% (934 ha) inne wykorzystanie3. 

Struktura upraw przedstawiała się następująco: zboże 61% 
(21 706 ha), rośliny okopowe 25% (8908 ha), koniczyna i lucerna 8,70% 
(3132 ha), inne 4,45% (1635 ha), rośliny przędzalnicze 0,45% (144 ha), 
rośliny oleiste 0,30% (98 ha), biała kapusta 0,10% (32 ha)4.

W roku 1939 grunty wykorzystywane rolniczo wynosiły 46 386 ha, 
co stanowiło 43,2% obszaru powiatu, natomiast leśnictwo i wyrąb 
drewna obejmowały obszar 50 161 ha, czyli 46% powierzchni. Inne 
grunty oraz nieużytki obejmowały obszar 11 483 ha, czyli 10,8%. 
Razem cały obszar liczył 108 030 ha5. Ta wielkość powiatu i struktura 
wykorzystania gruntów rolnych została przyjęta w 1945 r. przez polską 
administrację jako wyjściowa do wszelkich szacunków6. Na obszarze 
powiatu znajdowało się wówczas 5495 gospodarstw o następującej 
strukturze wielkości: do 5 ha 2900, 5-10 ha 1444, 10-20 ha 644, 20-50 ha 
284, 50-100 ha 50, 100-200 ha 16, ponad 200 ha 157.

Pomiędzy 1945 a 1950 r. powiat był w trakcie przemian ludnoś-
ciowych związanych z zasiedlaniem ludnością polską, wysiedlaniem 
ludności niemieckiej. Następowały zmiany w strukturze własności 
i kulturze rolnej. Wreszcie, następowały przekształcenia ustrojowe 
narzucane przez realizującą radziecki model państwa władzę. Powstała 
sytuacja, w której choć warunki obiektywnie związane z gospodarką 

2. Ibidem, s. 62.
3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Lubaniu, Starostwo Powiatowe w Bole-

sławcu, sygn. 123, Kreisbauernschaft Bunzlau, k. 18.
4. Ibidem.
5. Por: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu [dalej: APWr OB], 

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 23, k. 18. Nie można wyjaśnić różnicy wielkości 
powiatu podanej przez Rudolfa Winde z danymi archiwalnymi podanymi przez Kreis-
bauernschaft. Jeszcze inną wielkość powiatu podaje Franciszek Kusiak, za: Zestawienie 
powierzchni Dolnego Śląska według danych statystycznych Städtischer Reichsrat, Abt. 
VII 1939: 105 196 ha. Patrz: F. Kusiak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnych 
powiatach Dolnego Śląska w latach 1945–1949, Wrocław 1982, s. 15.

6. Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej: APWr], Urząd Wojewódzki Wrocławski, 
sygn. IX-7, Sprawozdanie Informacyjne Referatu Osiedleńczego Pełnomocnika Rządu RP 
na Obwód nr 36 w Bolesławcu za czas od 30 VI 1945 do 18 VII 1945, k. 2.

7. Ibidem, k. 20.
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rolną niemiecką do 1945 r., a polską od połowy 1945 r. nie zmieniły 
się (nie zmienił się klimat, nie zmieniły się gleby, była taka sama 
ilość zabudowań rolniczych itd.), to sposób ich wykorzystania uległ 
zasadniczej zmianie. Przez cały omawiany okres zmieniała się ilość 
mieszkańców powiatu.

Tabela 2. Liczebność polskich mieszkańców powiatu 
w latach 1945–1950.

Data Liczba ludności polskiej
Listopad 1945 3065

Maj 1946 3796
Grudzień 1946 30530
Grudzień 1947 29697
Grudzień 1948 36885
Grudzień 1949 40807

Źródło: Zestawienie sporządzono w oparciu o dane z następujących jednostek archiwalnych: 
APWr, Urząd Wojewódzki Wrocławski, sygn. I/116 i sygn. IX/105.

Z powyższego zestawienia wynika, że u progu 1950 r. zaludnienie 
powiatu przekroczyło zaledwie poziom zaludnienia przedwojennego. 
Ilość mieszkańców z okresu przedwojennego i powojennego zaczęła 
zbliżać się do podobnych wartości dopiero w latach pięćdziesiątych. 
W 1939 r. w powiecie mieszkało 74 336 mieszkańców, w tym w Bole-
sławcu 21 946, Nowogrodźcu 2240, w gminach wiejskich 50 150. 
W 1952 r. w powiecie mieszkało 62 237 mieszkańców, w tym w Bole-
sławcu 14 200, Nowogrodźcu 839, w gminach wiejskich 47 198.

Sam proces zasiedlenia i różnice w ilości ludności musiały mieć 
wpływ na gospodarkę rolną. Warto jednak zauważyć, że różnice 
w zaludnieniu pomiędzy 1939 a 1945 r. dotyczą przede wszystkim 
ludności miejskiej, co może być związane ze stopniem dewastacji 
miast, zwłaszcza Bolesławca, którego centrum mocno ucierpiało. Ilość 
ludności wiejskiej polskiej nie jest już tak znacząco mniejsza od ilości 
wiejskiej ludności niemieckiej w 1939 r. 

Rolnicy indywidualni

Zagospodarowanie obejmowanych ziem odbywało się w oparciu 
o dekret z 6 listopada 1945 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska8. Najważniejszym 

8. Dekret z 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych 
i byłego Wolnego Miasta Gdańska, Dz. U. 1946, nr 9 poz. 279.
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był art. 9 określający wielkość nadawanych gospodarstw na 5-17 ha. 
Kusiak9 opisuje praktyczny mechanizm działania dekretu. Autor 
wyodrębnił następujące fazy: akcja wnioskowa, projekty osiedleńcze, 
orzecznictwo nadania gospodarstwa, regulacja, akcja szacunkowo 
hipoteczna. Wszystkie te działania rozkładały się w na trzy fazy: 
1. orzeczenie o akcie nadania, 2. orzeczenie o ustaleniu ceny nabycia, 
3. orzeczenie o wykonaniu aktu nadania. W praktyce lat 1945–1947 
osadnicy „obejmowali gospodarstwa o takiej wielkości, jaką miały 
one za czasów niemieckich. Sytuacja uległa zmianie w 1947 r., kiedy 
prace regulacyjne stanowiły następny etap prac Powiatowej Komisji 
Osadnictwa Rolniczego (PKOR)10.

PKOR zostały powołane Zarządzeniem Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych, Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Administracji 
Publicznej z 9 stycznia 1947 r. Powiatowe Komisje Osadnictwa Rolni-
czego odpowiadały za rozpatrywanie wniosków osadników w sprawie 
nadania gospodarstwa rolnego, działki ogrodniczej, robotniczej lub 
rzemieślniczej. Wszystkie komisje klasyfikacyjno-szacunkowe zostały 
powołane 5 maja 1947 r.11. W Bolesławcu powiatowym kierownikiem 
do spraw gminnych Komisji Klasyfikacyjno-Szacunkowych został 
Powiatowy Komisarz Ziemski Aleksander Wrona12. W ich skład wcho-
dziło 28 rolników (w czteroosobowym składzie rolnicy z wszystkich 
siedmiu gmin, tworzących powiat13). Powiatowa Komisja Osadnictwa 
Rolniczego pomiędzy 1947 a 1951 r. odbyła 222 posiedzenia, z których 
nie zachowały się protokoły 44 posiedzeń z 1948 r. i pierwszych trzech 
miesięcy 1949 r. W wyniku jej prac dokonano następujących nadziałów:

Tabela 3. Zestawienia wielkości powierzchni do ilości nadanych 
gospodarstw rolnych w powiecie. Lata 1947–1951 bez 1948 r.

Areał nadanej ziemi w hektarach

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mniej 
niż 1 RAZEM

22 50 60 695 367 732 1504 142 264 102 84 115 153 29 4319

Źródło: Tabela sporządzona w oparciu o protokoły Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolni-
czego w Bolesławcu. APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 132, 133, 134. 

Nie uwzględniono brakujących 40 protokołów z 1948 r.

9. F. Kusiak, op. cit., s. 200-209.
10. Ibidem, s. 206.
11. APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 124, s. 37-45.
12. Aleksander Wrona, agronom, urodzony 18 VII 1910 r. w Bydgoszczy stał na czele Powia-

towego Urzędu Ziemskiego.
13. Zob. skład osobowy komisji w: APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 124, 

k. 38-44.



235

w
ie

ś

Jak widać z powyższego zestawienia większość nadziałów stano-
wiły gospodarstwa pomiędzy 7 a 10 ha. Stanowiły ponad 76% nadań. 

Losy wielkiej własności ziemskiej w powiecie w latach 1945–1950 
potoczyły się w inny sposób niż mniejszej własności. Od roku 1945 
Powiatowy Urząd Ziemski usiłował zewidencjonować wielkie majątki 
ziemskie celem określenia ich przeznaczenia jako: 1. spółdzielczo-
-parcelacyjne, 2. do parcelacji, 3. na cele kultury rolnej.

Wielkie poniemieckie majątki ziemskie o powierzchni powyżej 
50 ha, których było na terenie powiatu 86 stanowiły w latach 1945 
i 1946 r. podstawę wyżywienia Armii Czerwonej, która zajmowała je 
i gospodarowała na nich, doprowadzając często do całkowitej dewa-
stacji. W początku lipcu 1945 r. Armia Czerwona przekazała miastu 
należący do niego folwark w Bolesławicach. Majątek ten o powierzchni 
75 ha pozostał miejskim14.

Wyłaniający się ze źródeł obraz sytuacji ukazuje fakt, że wojska, 
czy radzieckie czy polskie, zajmowały majątki nie odnosząc się w żaden 
sposób do potrzeb i działań polskich władz cywilnych. Majątki były 
zajmowane, opuszczane wedle potrzeb wojskowych. Nieliczne nieru-
chomości znajdowały się pod tymczasową administracją cywilną 
głównie Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich z siedzibą 
w Cieplicach: Wierzbowa 104,5 ha, Nowa Kuźnia 114,5 ha, Lubków 
434,5 ha, Kruszynek 102 ha. Najcenniejszym z tej grupy było niewąt-
pliwie dominium w Modłej 146 ha, które to było w ogóle największą 
nieruchomością w powiecie, dobrze zachowaną, posiadającą zapasy 
oraz nierozszabrowany inwentarz martwy. Przeznaczono go na hodowlę 
koni, do czego jednak nigdy nie doszło. Tomaszów Górny 400 ha zajął 
Powiatowy Urząd Ziemski Bolesławiec. Nietypową nieruchomością był 
spisany jako rolniczy majątek w Wizowie 146 ha, który faktycznie był 
obszarem huty miedzi w budowie. Budynki były spalone i opuszczone. 
Zarząd nad Wizowem sprawowało Zjednoczenie Przemysłu Cynko-
wego. Parowa 103 ha, Tymczasowy Zarząd Fabryk Ceramicznych 
w Głębokim (należący do Zjednoczenia Solice Zdrój).

Komisarze spisowi mieli niełatwe zadanie opisania nierucho-
mości, inwentarza martwego i żywego, a także stanu zagospodaro-
wania majątków. Regułą w zasadzie było, że z majątków zajmowanych 
przez Armię Czerwoną informacji nie uzyskiwali. Zajmowane przez 
Rosjan obiekty znajdowały się początkowo w dobrym stanie. Jako 
wyjątek pojawia się całkowicie zniszczony Cäcilienhof Roberta Reistera 
w Wykrotach, którego jednak ziemia została obsiana. 

14. APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 123, k. 38.
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W sierpniu 1946 r. pod bezpośrednim zarządem Armii Czerwonej 
znajdowało się 21 majątków o łącznej powierzchni 3884 ha15. 

 W tym samym czasie Wojsko Polskie władało dwoma majątkami 
o łącznej powierzchni 320 ha16. Były to Kraszowice, o areale wyno-
szącym 120 ha, z których 70 ha obsianych było owsem, jęczmieniem 
i pszenicą oraz Wilczy Las o areale 227 ha, z tego odłogiem pozosta-
wało 42 ha. W roku 1945 i 1946 Armia Czerwona i Powiatowy Urząd 
Ziemski wzajemnie sobie przekazywały poszczególne majątki, przy 
czym polski urząd otrzymywał majątki już wyeksploatowane. W 1946 r. 
Armia Czerwona i Wojsko Polskie zniknęły ze statystyk. Nie oznacza 
to, że majątki zostały przekazane polskiej władzy cywilnej. W praktyce 
przeprowadzenie jakichkolwiek prac nie było możliwe dopóty dopóki 
w folwarkach stacjonowało wojsko. Armia Czerwona pozostawała 
przez cały czas w różnych majątkach. Zachowane z 1950 r. informacje 
z Gminy Gromadka przeznaczone dla Urzędu Wojewódzkiego podają 
informacje o zajmowanych przez Rosjan 220 ha łąk od 1947 r. i przez 
to zupełnym ich [łąk] braku w gminie17.

Władze sporą wagę przywiązywały do spółdzielni osadniczo-
-parcelacyjnych, będących formą wspólnego gospodarowania osad-
ników. Wielkie nieruchomości rolne nadawały się do tego doskonale, 
a władzom bardzo zależało na rozwoju właśnie tej formy osadnictwa, 
ale nie cieszyła się ona popularnością wśród osadników, których celem 
było posiadanie własnego gospodarstwa rolnego. Udało się doprowa-
dzić do powstania zaledwie dwóch takich spółdzielni w Bolesławicach 
i Nowej. W obu przypadkach osadzeni w majątku spółdzielczym osad-
nicy wybrali indywidualną formę gospodarowania. Nie spełniły ocze-
kiwania władz, ponieważ z 4115 ha przeznaczonych dla tego rodzaju 
gospodarowania nie wykorzystano ani jednego hektara. Osadnicy przy-
zwyczajeni byli do tradycyjnych form indywidualnego gospodarowania. 

Areał przeznaczony na osadnictwo parcelacyjne stał się bazą dla 
państwowej własności rolnej. W 1947 r. powstał Zespół Nowy Kruszyn, 
który miał objąć we władanie wielkie majątki ziemskie oraz tzw. 
nadwyżki poregulacyjne, czyli ziemie nikomu nieprzyznane. W 1949 r. 
przekształcił się on w Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kruszynie, 
posiadające obszar 655 ha, w znacznej części lesisty, gdyż gruntów 
ornych było 333ha18. Zespół składał się z dawnych państwowych 

15. APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 47, Zestawienia folwarków znajdu-
jących się we władaniu Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, k. 72.

16. Ibidem, k. 72.
17. APWr OB, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 116, Pismo Starostwa Powiatowego 

w Bolesławcu do Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego z 8 lutego 1950 r., k. 5.
18. Ibidem, k. 8.
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gospodarstw rolnych: Kruszyna oraz Gościszowa z areałem 310 ha 
gruntów ornych. W 1950 r. do PGR Gościszów dołączono dodatkowych 
330 ha użytków rolnych, co sprawiło, że Gościszów powiększył areał 
do 640 ha, a wraz gospodarstwem w Kruszynie cały PGR – Zespół 
Nowy Kruszyn posiadał 962 ha. 

W 1950 r. rozpoczęto komasację pozostałych w powiecie bole-
sławieckim majątków w jedną całość o nazwie Zespół Państwowych 
Gospodarstw Rolnych w Kruszynie. Miał w nim znaleźć się – obok 
majątków – również grunty pozostałe jako nadwyżki parcelacyjne 
i  resztówki. W  powiecie bolesławieckim nadwyżek poregulacyj-
nych nie było19. W lutym 1950 r. przygotowano harmonogram prac 
scalania gruntów dla potrzeb nowo powstającego gospodarstwa. Jego 
proces powstawania trwał od 1 lipca 1950 r. do 1 marca 1951 r.20. 
W sumie Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kruszynie 
obejmował obszar całego powiatu bolesławieckiego. Liczył 3719 ha 
gruntów w 1951 r. i był podzielony na gospodarstwa: Bolesławiec, 
Kruszyn, Głębokie (Parowa), Lubiechów (Lubków), Łąkowice (Kraśnik), 
Miedzianów, Modlin, Ołdrzychów, Osłowo (Osła), Rożkowe (Rakowice), 
Szara Zaruda (Gierałtów), Szczytnica, Tomaszów (Tomaszów Bole-
sławiecki), Warta Bolesławiecka, Wilczy Las, Zelczów (Gościszów)21. 
Obszar wielkiego gospodarstwa obejmował 3719 ha, które były rozpro-
szone po całym powiecie. Porównywalny był z obszarem majątku Grafa 
Rittberga z Modłej, liczącego w 1939 r. 3268,5 ha. W efekcie w wyniku 
różnych form osadnictwa zmieniła się struktura własności rolnej.

Choć ilość gospodarstw rolnych w powiecie: niemieckich w 1939 r. 
i polskich w 1952 r. jest podobna, to wyraźnie widać, że w polskim 
powiecie zanikły średnie i duże gospodarstwa rolne. Polskie największe 
gospodarstwa były państwowymi zakładami produkcyjnymi. W polskim 
powiecie dominowały niewielkie gospodarstwa o powierzchni do 10 ha 
zaspakajające przede wszystkim własne potrzeby, a dopiero w następnej 
kolejności pozbywające się nadwyżek. Polityka rolna prowadzona przez 
państwo nie faworyzowała własności indywidualnej. W pierwszej 
połowie lat 50. XX w. indywidualni rolnicy zostali zmuszani do kolek-
tywnego gospodarowania w rolniczych zespołach spółdzielczych i ich 
wpływ na kształt kultury rolnej był mocno ograniczony. 

Pomiędzy 1939 r. a 1950 r. w części Europy, gdzie leży powiat bole-
sławiecki, zmieniło się wszystko. Zmienili się ludzie, mowa, wyznanie, 

19. Ibidem, Pismo agronoma powiatowego do UWW z 18 lutego 1950 r., k. 3.
20. Ibidem, Wykaz obiektów rolnych (nadwyżek parcelacyjnych, resztówek, majątków itp.) 

do przekazania i przejęcia przez Państwowe Gospodarstwo Rolne, k. 6.
21. Archiwum Zakładowe Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział Terenowy we 

Wrocławiu, Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kruszynie.
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pozostał krajobraz. W zimowy wtorek 10 stycznia 1843 r., w Paryżu, 
Adam Mickiewicz, w trakcie wykładu z literatury słowiańskiej w Collège 
de France, przywołał wypowiedź Jána Kollára, na  temat żywiołu 
germańskiego zalewającego i wypierającego słowiański: „A teraz owe 
ludy, ich podania, ich mowa, wszystko zginęło z rąk plemienia niemie-
ckiego! Lasy jeno, rzeki i góry, i osady przez obcych zamieszkałe zacho-
wują z uporem swoje nazwy słowiańskie. Och! Któż przyjdzie wydobyć 
z grobu owego trupa, w którym tyle jeszcze życia?”22. Czy Wieszcz 
mógł się spodziewać, że po stu latach ów trup musiał być tak pełen 
życia, że po plemieniu niemieckim lasy jeno, rzeki i góry, i osady przez 
obcych zamieszkałe pozostały. 

22. A. Mickiewicz, Wykład V, Paryż, Collège de France, [Wtorek] 10 stycznia 1843 r. Przełożył 
Leon Płoszewski, [w:] A. Mickiewicz, Dzieła, tom XI, Literatura słowiańska – Kurs trzeci 
i czwarty, Warszawa 1955, s. 53.

Tabela 4. Struktura wielkości gospodarstw rolnych w powiecie 
1939, 1949 i 1952 r.

Lp. Wielkość
gospodarstwa w ha Niemieckie 1939 Polskie

1949 1952
1 1-5 2900 718 3199
2 5-10 1444 3440 2028
3 10-20 644 132 164
4 20-50 284 60 0
5 50-100 50 0
6 100-200 16 4*
7 Powyżej 200 15 11*

Razem 5353 4350 5421
* tylko państwowe gospodarstwa rolne

Źródło: Tabela powstała z cząstkowych opracowań: APWr OB, 
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, sygn. 123 oraz APWr OB, 

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bolesławcu, sygn. 426.
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Pierwszą organizacją, która w powojennej Polsce podniosła sprawę 
Łużyc, był Polski Związek Zachodni (PZZ). Jego genezy trzeba szukać 
w komitetach wspierających polskie przygotowania do plebiscytu 
na Górnym Śląsku. Na początku maja 1921 r., w trakcie warszawskiego 
zjazdu Centralnego Komitetu Plebiscytowego, rzucono hasło utworzenia 
organizacji mającej bronić polskich kresów zachodnich. Po zakoń-
czeniu III Powstania Śląskiego ideę tę podjął Komitet Obrony Górnego 
Śląska. Latem 1921 r. jego komórki zaczęły się przekształcać w struktury 
Związku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ). Głównym zadaniem 
tej organizacji było koordynowanie wysiłków mających na celu obronę 
polskich interesów narodowych na zachodnich rubieżach Rzeczpo-
spolitej. W 1934 r. ZOKZ przekształcono w Polski Związek Zachodni. 
W tym czasie poczynania Związku cechowała swoista sprzeczność. 
Z jednej strony deklarowano pełne poparcie dla ówczesnego kursu władz 
na zbliżenie z Niemcami, z drugiej nie rezygnowano z informowania 
polskiej opinii publicznej o rzeczywistym rozwoju sytuacji w Niemczech 
oraz pomocy pozostającej poza kordonem granicznym ludności polskiej1. 

Działacze związani z PZZ nie zaprzestali działalności w warunkach 
wojennych. W 1940 r. Związek Syndykalistów Polskich postanowił 
powołać do życia organizację kontynuującą w warunkach konspi-
racji tradycje Polskiego Związku Zachodniego, Światowego Związku 
Polaków z Zagranicy, Instytutu Badań Spraw Narodowościowych 
oraz Związku Przyjaciół Narodu Łużyckiego. Działania te zyskały 
na rozmachu od 1942 r., gdy organizacja ta, przyjmując kryptonim 
„Studnia”, podporządkowana została Delegatowi Rządu na Kraj2. 

1. M. Musielak, Polski Związek Zachodni 1944–1950, Warszawa 1986, s. 21-33.
2. Instytut Pamięci Narodowej  – Biuro Udostępniania i  Archiwizacji Dokumentów 

w Warszawie, sygn. IPN BU 1571/413, Sprawozdanie organizacji „Zachód”, później 
od 1943 r. Polskiego Związku Zachodniego w Konspiracji. Kolejne kryptonimy: 1/„Z” 
2/„Kopalnia” 3/„Studnia”, listopad 1944, k. 3; M. Musielak, op. cit., s. 33-35.

Próby rewitalizacji w województwie 
dolnośląskim etnikum serbołużyckiego
Piotr Pałys 
Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
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W swej działalności PZZ skupiał się wówczas nad opracowaniem 
całokształtu zagadnień związanych z przyszłą inkorporacją Ziem 
Zachodnich, pomocą Polakom wywożonym na przymusowe roboty, 
zbieraniem informacji o charakterze wywiadowczym, propagandą, 
sabotażem i dywersją3. 

Właśnie w tym środowisku, u schyłku 1944 r., sformułowano 
po raz pierwszy ideę wykorzystania obszaru pomiędzy Bobrem i Nysą 
Łużycką w charakterze podstawy do budowy przyszłej państwowości 
łużyckiej. W propozycjach prac na kierunku zachodnim propono-
wano podjęcie: „politycznego organizowania Serbo-Łużyczan, przy 
pomocy Stowarzyszenia Serbo-Łużyckiego i tworzonego na terenie 
polskiego Śląska, między Niesą [pis. oryg.] a Bobrem – Piemontu 
łużyckiego (wedle specjalnie opracowanego systemu)”. Zagadnienie 
opracowania koncepcji realizacji idei łużyckiej niezawisłości i orga-
nizacji serbołużyckiego Piemontu zaliczono przy tym do grupy zadań 
o charakterze długofalowym4.

Postulat budowy zaczątków serbołużyckiej państwowości 
na prawym brzegu Nysy Łużyckiej powtórzył w skierowanym do Mini-
sterstwa Ziem Zachodnich, a datowanym na 15 maja 1946 r. memoriale 
Bohdan Gębarski. Przypomnieć warto, że w czasie wojny aktywnie 
działał on w strukturach konspiracyjnych na kierunku zachodnim, 
a kierowana przezeń grupa „Bolesławowicza” we współpracy z tajnym 
senatem Uniwersytetu Poznańskiego przygotowywała z myślą o przy-
szłej konferencji pokojowej materiały uzasadniające granicę na Odrze 
i Nysie Łużyckiej oraz zasilała prasę konspiracyjną artykułami na ten 
temat. W latach 1942–1943 redagował Gębarski periodyk „Sprawy 
Łużyckie”. On także był pomysłodawcą i redaktorem skierowanego 
do  Niemców słowiańskiego pochodzenia czasopisma „Wendis-
cher Bote”. Uznając, że sprawa Łużyc nie znajduje zrozumienia ani 
u mocarstw anglosaskich, ani u Rosjan, Gębarski nawoływał do prze-
jęcia inicjatywy w tej kwestii przez stronę polską. Służyć temu miała 
przede wszystkim budowa w dorzeczu Nysy Łużyckiej, na obszarze 
około 2000 km2, zrębów państwowości łużyckiej. Obszar ten, biegnący 
wąskim pasem wzdłuż brzegu Nysy Łużyckiej, określony mianem 
Kasztelanii Łużyckiej miałby stać się kuźnią łużyckiej państwowości, 
ośrodkiem szkoleniowym i propagandowym oraz azylem dla serbo-
łużyckich patriotów. Jednak Gębarski nie sądził, aby ich napływ miał 
jakiś masowy charakter. Polscy osadnicy mieli pozostać na miejscu, 

3. M. Musielak, op. cit., s. 35–53.
4. Instytut Pamięci Narodowej  – Biuro Udostępniania i  Archiwizacji Dokumentów 

w Warszawie, sygn. IPN BU 1571/413, Długofalowy program pracy „Studni”, grudzień 
1944 r., k. 26.
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a suwerenność władz polskich w niczym nie miała być pomniejszona. 
Kasztelania miała jednak stanowić osobną jednostkę administracyjną, 
bezpośrednio podległą Ministerstwu Ziem Odzyskanych5. 

W  materiałach opracowywanych przez polskich sorabofilów 
sporo miejsca zajmowały także kwestie udzielenia Serbołużyczanom 
doraźnej pomocy oraz nawiązania trwałych kontaktów gospodarczych. 
Na początku 1946 r. Ludwik Straszewski i Władysław Ziemiański 
udowadniali, że niezależnie od przyszłej formy państwowej, dla Łużyc 
naturalnym partnerem gospodarczym będzie Polska, z którą łączy je 
sieć dróg wodnych, podczas gdy od Czech oddzielone są pasmem Gór 
Łużyckich. Bliskie stosunki gospodarcze ułatwiać miały także różno-
rakie więzy, nawiązane podczas długiego pozostawania Łużyc wraz 
ze Śląskiem w jednym organizmie państwowym. Ludwik Straszewski 
i Władysław Ziemiański proponowali więc utworzenie przy wojewo-
dzie wrocławskim Organizacyjnego Komitetu do Spraw Łużyckich. 
W jego ramach miały zostać powołane do życia działające na niwie 
kulturalnej Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Łużyckiej Misja Handlowa 
Polsko-Łużycka. Instytucja ta miała posiadać, analogicznie do izb polsko-
-czechosłowackiej i polsko-radzieckiej, uprawnienia dwustronnej izby 
handlowej. Jednocześnie, jako ekspozytura Ministerstwa Skarbu oraz 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Żeglugi, wydawałaby certyfi-
katy eksportowe i importowe. Aparat Misji miał posiadać kompetencje 
do nadzoru nad całokształtem dwustronnych stosunków gospodar-
czych, wnioskowania do właściwych starostów o przepustki graniczne, 
zakładania na Łużycach własnych placówek oraz ułatwień w dziedzinie 
turystyki. Pod egidą Misji powinny powstać dwa, duże społeczne przed-
siębiorstwa, Towarzystwo dla Handlu Polsko-Łużyckiego oraz Polsko-
-Łużyckie Towarzystwo Transportowe. Możliwości wymiany widziano 

5. „(…) należy już teraz przystąpić do montowania państwowości łużyckiej, na terenach nam 
podległych, abyśmy nie musieli się z nikim w tej sprawie liczyć. Tereny te to dorzecze Nissy. 
Dorzecze pozajmuje powierzchnię 2000 km2 i biegnie wąskim pasem wzdłuż naszego 
brzegu Nissy, jest słabo zaludnione przez Polaków. Proponuję nazwać to terytorium 
Kasztelanią Łużycką i uczynić ją narodowym azylem dla patriotów łużyckich, warsztatem 
doświadczalnym łużyckiej państwowości, ośrodkiem szkoleniowym i prasowo – propa-
gandowym. Nie pomniejszając w niczym suwerenności polskiej na tym obszarze uczy-
nilibyśmy kasztelanię potężną atrakcją dla Łużyczan, której Czesi nie będą mieli czym 
zrównoważyć. Będzie to polski wkład w sprawę i potężny magnes, skupiający dotychczas 
różnokierunkowe dążenia Łużyczan. Polscy osadnicy pozostaliby na miejscu. Przypływ 
prawdziwych Łużyczan byłby symboliczny. Kasztelania winna być odrębną jednostką 
administracyjną, podległą MZO [Ministerstwu Ziem Odzyskanych], a nie wojewodzie 
dolnośląskiemu. Przemawia za tym fakt, że staje się ona zalążkiem autonomicznego 
państwa, które prawdopodobnie rozrośnie się po wchłonięciu reszty Łużyc. Stworzenie 
kasztelanii byłoby wstępem do właściwego wyzwalania Łużyc – tutaj naszym przeciwni-
kiem są Niemcy, a nie Czesi. Łużyce będą osłaniać Śląsk od zachodu i Pragę od północy. 
Ruchliwość Niemców w Zgorzelcu i Żytawie świadczy, że doceniają oni wagę problemu.” 
Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Ziem Odzyskanych [dalej AAN, MZO], sygn. 501, 
Memoriał Bohdana Gębarskiego z 15 V 1946 r., k. 34-37.
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w takich grupach towarów jak: brykiety węglowe, wyroby tkackie, galan-
teria metalowa czy energia elektryczna z łużyckich elektrowni6. 

Memoriał Straszewskiego i Ziemiańskiego przekazany został 
do Ministerstwa Ziem Odzyskanych. W efekcie dyrektor departa-
mentu administracji publicznej, Edward Quirini zakomunikował 
pełnomocnikowi rządu RP na okręg administracyjny Dolnego Śląska, 
że Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Łużyckiej jak i Misja Handlowa mogą 
liczyć na wsparcie MZO proporcjonalnie do stopnia zainteresowania 
tymi inicjatywami ze strony społeczeństwa serbołużyckiego7.

Z  pomysłami tworzenia na  polskim terytorium łużyckiego 
Piemontu korespondowała kwestia obecności na prawym brzegu 
Nysy Łużyckiej autochtonicznej ludności serbołużyckiej. W 1880 r. 
Arnošt Muka podawał, że na 22 wsie po tzw. „serbskeje stronje” okręgu 
żarskiego siedemnaście było już zupełnie zniemczonych, jedną – Jemje-
licę zamieszkiwali w połowie Serbołużyczanie i Niemcy, zaś Husoka, 
Dubrawa, Žěwink i Kromola pozostawały serbołużyckie. Łącznie 
powiat żarski miało zamieszkiwać 2086 Serbołużyczan, w tym 866 
we wspomnianych powyżej wsiach, zaś 1220 w pozostałych miejsco-
wościach8. Według tego samego badacza w 1884 r. w leżącej po prawej 
stronie Nysy Łużyckiej, stanowiącej wówczas przedmieście Mużakowa 
Łęknicy miało być 380 Serbołużyczan i zaledwie trzech Niemców, 
a w nieodległych Bronowicach na 357 Serbołużyczan przypadać miało 
21 Niemców9. Z kolei według danych urzędowych zebranych w trakcie 
spisu ludności w 1890 r. język łużycki, jako ojczysty podały w okręgu 
żarskim 622 osoby, a 235 łużycki i niemiecki10. Jednak czeski sorabista 
Adolf Černý na załączonej do swej książki Lužice a Lužičtí Srbové 
mapie obszary na wschód od Nysy Łużyckiej na Łuku Mużakowskim 
oznaczył, jako od 1905 r. całkowicie zniemczone11. 

Jeszcze w wyborach 1924 r. w powiecie żarskim Serbołużycka Partia 
Ludowa (Serbska ludowa strona) zyskała 105 głosów, a na Polską Partię 
Ludową zagłosowało 20 osób12. Zajmujący się również przeszłością 

6. AAN, MZO, sygn. 501, Memoriał w kwestii łużyckiej z 11 I 1946 r., k. 4-8. 
7. AAN, MZO, sygn. 501, pismo Ministerstwa Ziem Odzyskanych do pełnomocnika rządu RP 

na okręg administracyjny Dolnego Śląska Stanisława Piaskowskiego z 10 IV 1946 r., k. 17. 
8. A. Muka, Statistika Serbow, [w:] Dołojcne Serbojstwo we łužiskich casopisach 1793–1941, 

Budyšin 2007, s. 263-264.
9. T. Lewaszkiewicz, Przeszłość językowa Łużyc Wschodnich, [w:] Łużyce po obu stronach 

Nysy, red. W. Jamrożek, I. Kumor-Pilarczyk, J. Tarniowy, Żary 2011, s. 14.
10. A. Muka, op cit., s. 269-271.
11. A. Černý, Luž. Srbové v Horní a Dolní Lužici, 1911. Přiloha k spisu Adolfa Černého Lužice 

a Lužičtí Srbové 
12. Ze Serbow. Wolbne gromady a głosowanja Serbow, [w:] Casnikowa cytanka 1900–1933, 

Budyšin 2001, s. 187.
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językową części Łużyc leżącej po prawej stronie Nysy Łużyckiej, znany 
serbołużycki naukowiec Frido Mětšk w relacji ze swej studenckiej 
wyprawy z 1937 r. pisał, że jadąc od Trzebiela, im bliżej Mužakowa 
[niem. Bad Muskau], tym więcej widywało się charakterystycznych, 
łużyckich domów, a po wsiach można było spotkać jeszcze starszych 
ludzi mówiących po łużycku. Nie mogło to dziwić, gdyż jak podkreślał, 
jeszcze niedawno wszystkie wioski pomiędzy Trzebielem a Muża-
kowem były serbołużyckie13.

Na przełomie lat 1945–1946 członków wrocławskiego Komi-
tetu Słowiańskiego, trzon którego stanowili Wójćech Kóčka, Bożena 
Modelska, Stanisław Rospond, Ludwik Straszewicz, Karol Stojanowski, 
Gwido Wrzesiński i Władysław Ziemiański, zelektryzowały doniesienia 
o wysiedlaniu wraz z Niemcami z terenów po prawej stronie Nysy 
Łużyckiej ludności serbołużyckiej14. Według niemieckiego slawisty 
Wolfa Oschliesa w trakcie przejmowania przez polską administrację 
terenów nad Nysą Łużycką i usuwania Niemców do wypadków takich 
doszło w siedmiu wsiach na wysokości Mužakowa15. Podobne wyda-
rzenia miały mieć miejsce także w trzech wsiach położonych w Worku 
Żytawskim: Niedowie, Osieku Łużyckim i Bielawie Dolnej, które miało 
opuścić łącznie około 30 serbołużyckich rodzin16. 

Reagując na informacje o wysiedleniach ludności pochodzenia 
serbołużyckiego pełnomocnik rządu Rzeczypospolitej na Dolny Śląsk 
Stanisław Piaskowski już 29 lutego 1946 r. wydał okólnik w sprawie 
wyłączania Serbołużyczan z transportów repatriacyjnych17. W marcu 
1946 r. w przekazanym Ministerstwu Ziem Odzyskanych wrocławscy 
sorabofilowie domagali się wyświetlenia okoliczności tych omyłko-
wych wysiedleń, ustalenia liczby poszkodowanych i wysokości ewen-
tualnych odszkodowań18. W tym kierunku szły też kolejne działania 
kierownika dolnośląskiej administracji. W czerwcu 1946 r. Piaskowski 
polecił traktować Serbołużyczan przebywających na podległym mu 

13. „(…) Jědu skoro na Žarojsko – Trjebulskej droze k wjacoroju do Trjebul. Městaško w dobrem 
měrje wuwotpocywa pod šopłym słyńcom. Srjeź wikow stoj ze źiwim winom zarosćony 
městny dom. Kolaso njaso mnjo dalej. Šym bližej Mužakowoju pśidu, śim cesćej wiźim 
serbske twarjenja na wsach. Njejo to źiw: Pśed krotkim casom hyšći su wšykne te wjaski mjazy 
Trjebulami a Mužakowom serbske byli. Tež źěnsa namakaš tam starych luźi, kenž serbski 
powědaju”. Por.: F. Mětšk, W Kifkowem raju (Mojo swětkowne drogowanje po podzajtšnej 
Dolnej Łužycy), [w:] F. Mětšk, Bjerduški. Wubrana liryka a proza, Budyšin 1967, s. 12-13.

14. AAN, MZO, sygn. 501, O pozytywny program w stosunkach polsko-łużyckich, materiał 
opracowany przez Władysława Ziemiańskiego, 23 III 1946 r., k. 13

15. E. Siatkowska, Łużyczanie po prawej stronie Nysy. Problem naukowy i polityczny, [w:] 
E. Siatkowska, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000, s. 392.

16. Między dworem a wsią (2), „Słowo Polskie” 25-26 XI 2000.
17. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo wojewody wrocławskiego do MZO z 30 IX 1946 r., k. 58.
18. AAN, MZO, sygn. 501, O pozytywny program w stosunkach polsko-łużyckich, materiał 

opracowany przez Władysława Ziemiańskiego, 23 III 1946 r., k. 13.
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terenie, analogicznie jak polską ludność autochtoniczną i zapewnić im 
pełną ochronę i opiekę19. W listopadzie tego roku sprawą tą zajęło się 
również Ministerstwo Ziem Odzyskanych, nakazując S. Piaskowskiemu 
zwrócenie szczególnej uwagi, aby do transportów repatriacyjnych nie 
trafiali Serbołużyczanie20, oraz ustalenie, ilu ich jeszcze na terenie 
województwa wrocławskiego przebywa21. Według danych otrzyma-
nych z poszczególnych starostw, liczba Serbołużyczan w poszczegól-
nych powiatach przedstawiała się następująco: trzebnicki – 1 osoba, 
kłodzki – 2 rodziny, bystrzycki – 2 rodziny, wałbrzyski – 1 rodzina, 
jeleniogórski – 1 rodzina, lwówecki – 3 osoby, żarski – 7 osób22. 

Podobną dyrektywę, odnośnie powiatu gubińskiego, otrzymał woje-
woda poznański23. W trakcie jej realizacji stwierdzono, że na terenie 
powiatu gubińskiego Serbołużyczanie nie zamieszkują, jednak 
zaraz potem odnotowano, że: „Są natomiast Niemcy, którzy posia-
dają słowiańskie nazwiska (Barbas-Starusky), lecz nie przyznają się 
do serbołużyckiej narodowości. Czują się więcej Niemcami i są zatrud-
nieni, jako Niemcy”24. W zestawieniu tym nie zostało uwzględnione 
starostwo zgorzeleckie, gdzie w Bogatyni zamieszkiwały w 1948 r. 
przynajmniej 4 osoby deklarujące narodowość serbołużycką25. 

Wiosną 1946 r. wypracowana została we Wrocławiu koncepcja 
zorganizowania powrotu wysiedlonych. Uznano bowiem, że to właśnie 
na Oddziale Dolnośląskim Komitetu Słowiańskiego w Polsce spoczywa 
obowiązek naprawienia błędów związanych z wysiedleniem z okolic Muża-
kowa kilkudziesięciu rodzin serbołużyckich. Argumentowano, że powrót 
tych ludzi i wyrównanie im krzywd zniwelowałby negatywny wydźwięk 
tych wydarzeń na Łużycach. Jednocześnie postulowano, aby skoncen-
trować ich na określonym terytorium, gdzie poza wysiedleńcami znaleźliby 
również azyl serbołużyccy działacze narodowi. Powstała w ten sposób 
autonomiczna gmina serbołużycka stałaby się tym samym promieniującą 

19. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo okólne pełnomocnika Rządu RP na Okręg Administracyjny 
Dolnego Śląska do pełnomocników Rządu RP z 4 VI 1946 r., k. 45.

20. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
Władysława Wolskiego do wojewody wrocławskiego z 14 XI 1946 r., k. 54

21. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo Ministerstwa Ziem Odzyskanych do wojewody wrocław-
skiego z 20 XI 1946 r., k. 55.

22. E. Siatkowska, op. cit., s. 385.
23. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo Departamentu Administracji Publicznej MZO do Depar-

tamentu Osiedleńczego MZO z 20 XI 1946 r., k. 57
24. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego – Ekspozytury 

w Gorzowie Wielkopolskim do Departamentu Administracji Publicznej do Ministerstwa 
Ziem Odzyskanych – Departamentu Administracji Publicznej z 23 XII 1946 r., k. 61.

25. Serbski kulturny archiw Budyšin (dalej: SKA), sygn. D II 4. 7C, Oświadczenie w sprawie 
serbołużyckiej narodowości Paula Weigelta, złożone przez Pawła Posselta, Annę Teresę 
Tietze oraz Antoninę Unger z 11 VI 1948 r., k. 52.
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na całe Łużyce bazą kulturalną26. Worek Żytawski odgrywał także pewną 
rolę w wychodzących w przeciągu roku 1946 z kręgów polskich sorabofilów 
propozycjach rozwiązania kwestii łużyckiej. Wiosną 1946 r. Władysław 
Ziemiański podjął w Zarządzie Państwowych Zdrojowisk Dolnośląskich 
w Szczawnie Zdroju starania o uzyskania obiektów, w których możliwe 
byłoby zlokalizowanie azylu dla serbołużyckich działaczy narodowych 
oraz obiektów wypoczynkowych dla członków Komitetu Słowiańskiego 
i Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc „Prołuż”. Tam wskazano jako 
możliwą lokalizację leżące w pobliżu Żytawy Opolno Zdrój. Jak wskazy-
wano możliwe byłoby uruchomienie tego zdroju specjalnie w tym celu, 
gdyż wówczas dojazd tam był wówczas znacznie łatwiejszy od strony Łużyc 
niż z głębi Polski. Zdaniem Ziemiańskiego realizacja tego pomysłu przy-
czyniłaby się w znacznym stopniu do zbliżenia polsko-serbołużyckiego27. 

Po raz kolejny stanęła na porządku dziennym koncepcja zorga-
nizowania na polskim terytorium łużyckiego centrum państwowo-
twórczego. O ile propozycje organizowania na Ziemiach Zachodnich 
qvasi autonomicznego organizmu administracyjnego w postaci „łuży-
ckiego Piemontu” czy Kasztelanii Łużyckiej były nie do przyjęcia jako 
niezgodne z linią polityki radzieckiej w kwestii łużyckiej oraz mogące 
w kontekście dyskusji nad trwałością nowej granicy zachodniej osłabiać 
zwartość polskiej argumentacji. Publiczna dyskusja nad specjalnym 
statusem jednego obszaru mogła przecież dać asumpt do zgłaszania 
podobnych pomysłów w odniesieniu do innych obszarów i w efekcie 
zamiast przyczynić się do politycznego upodmiotowienia Serbołuży-
czan, posłużyć jako pretekst do osłabienia polskiej pozycji nad Odrą 
i Nysą Łużycką. Dlatego idea powrotu na lewy brzeg Nysy Łużyckiej jej 
słowiańskich mieszkańców była zgodna z linią „piastowskiej” propa-
gandy i mogła zamaskować polityczne intencje tego przedsięwzięcia. 

Zgodnie z intencjami wrocławskiej grupy sorabofilów postulat 
ten spotkał się z pozytywnym odzewem władz28. Wyrażono zgodę 

26. „(…) Na Oddziale Dolnośląskim Komitetu Słowiańskiego w Polsce spoczywa obowiązek 
naprawienia błędów związanych z wysiedleniem z okolic Mużakowa kilkudziesięciu 
rodzin serbołużyckich. Fakt ten odbił się głośnym echem na Łużycach i obciąża stosunki 
polsko – łużyckie. Powrót tych ludzi na Łużyce, wyrównanie ich krzywd oraz utworzenie 
autonomicznej gminy łużyckiej nad Nisą pozyskałoby nam wielu przyjaciół. Rejon ten byłby 
azylem dla działaczy łużyckich i mógłby odegrać rolę bazy kulturalnej, promieniującej 
na Łużyce.”AAN, MZO, sygn. 501, O pozytywny program w stosunkach polsko-łużyckich, 
materiał opracowany przez Władysława Ziemiańskiego, 23 III 1946 r., k. 13.

27. Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, sygn. 501, 
O pozytywny program w stosunkach polsko-łużyckich, 23 III 1946, k. 13.

28. „(…) Wobdźěłam tukhwilu z wojewodu we Wrócławju mužakowski prawo – brjožny 
kompleks ewentualneho přesydlenja tamnišich Serbow a autochtonow serbskich přeněmče-
nych. Prošu diskretnje dale (Nali to započał) zwěsćić a spisać wšitkich wusydlenych 
z najbližšich wjeskow na ranjo wot Mužakowa”. List Wójćecha Kóčki z 31 I 1947 r., [w:] 
P. Pałys, Łużycka korespondencja Wójćecha Kóčki z lat 1947–1950, „Pro Lusatia. Opolskie 
Studia Łużycoznawcze” 2009, t. 8, s. 112.
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na powrót do Polski wszystkich wysiedlonych Serbołużyczan, także 
tych zniemczonych, oraz osiedlenie ich nad Nysą Łużycką. Obiecano 
przy tym przydzielenie im dobrych gospodarstw oraz wszelką możliwą 
pomoc. O zapadłych w tym względzie decyzjach powiadomiona została 
Polska Misja Wojskowa w Berlinie, a sprawą w pierwszej kolejności 
miał się zająć jej Wydział Repatriacyjny29.

Informacje o tych inicjatywach dotarły także na Łużyce. Kieru-
jący w Domowinie Żupą Wojerecy Pawoł Nalij rozpoczął nieoficjalną 
rejestrację wysiedlonych30. To właśnie po spotkaniu z nim pochodzący 
z Czerwonej Wody nauczyciel August Petřik przekazał Domowinie infor-
mację o znanych mu Serbołużyczanach, zamieszkujących przed 1945 r. 
położone w powiecie zgorzeleckim: Czerwoną Wodę (4 rodziny), Górną 
i Dolną Dłużynę (2 rodziny), Lasów (1 rodzina) oraz leżący w powiecie 
Lubań Śląski Wrociszów Dolny i Górny (1 rodzina). Jednocześnie 
nadmienił, że w lasach wokół Zgorzelca i Lubania osiedliło się sporo 
Serbołużyczan pochodzących z okolic miejscowości Lubuš i Bukojno, 
którzy przybywali do pracy w pobliskich kopalniach węgla brunatnego31. 

O szczegółach, w tym ewentualnej lokalizacji kompleksu osiedleń-
czego na początku 1947 r. rozmawiał z wojewodą Piaskowskim Wójćech 
Kóčka. Ustalono wówczas, że prawo do powrotu uzyskałyby wszystkie 
osoby serbołużyckiego pochodzenia, niezależnie od stopnia świado-
mości narodowej. W związku z powyższym Wójćech Kóčka zwrócił 
się do Domowiny o jak najszybsze sporządzenie spisu wszystkich 
wysiedlonych z wiosek położonych w pobliżu Mużakowa32. Pod koniec 
stycznia 1947 r. monitował, aby dotychczasowe ustalenia przekazać 
przewodniczącemu Domowiny Pawołowi Nedzie i zrobić wszystko, 
co możliwe, celem jak energicznego przeprowadzenia całej akcji33. 

W ocenie Wójćecha Kóčki na początku 1947 r. sprawa łużycka 
znalazła się bardzo ciężkim położeniu i wiadomym było, że w najbliż-
szym czasie nie ma co liczyć na jej satysfakcjonujące rozwiązanie. W tej 
sytuacji wrocławski uczony postulował aby rozpocząć przygotowania 
do działań długofalowych, w których baza osiedleńcza na prawym brzegu 
Nysy Łużyckiej miała odgrywać niepoślednią rolę, stając się z czasem 
jednym z filarów przyszłej serbołużyckiej polityki zagranicznej34. 

29. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 28 I 1947 r., [w:] ibidem, s. 113.
30. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 10 I 1947 r., [w:] ibidem, s. 112. 
31. SKA, sygn. D II 4. 7 D, Notatka Augusta Petřika zatytułowana: „Čekarjo zady Nyseje” 

z 5 XII 1946 r. k. 38.
32. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 10 I 1947 r., [w:] P. Pałys, op. cit., s. 112. 
33. List Wójćecha Kóčki z 31 I 1947 r., [w:] ibidem, s. 115.
34. „(…) Nimo wšoho ryzy aktualneho dźěła, a wěrju Wam, zo dźěłaće wodnjo a nocy, njezabudźće 

wo registraciji wusydlenych Serbow, dokelž jich repatrijacija a z tym zwjazany problem skručenja 
z woběju stronow Nisy łužiskeho žiwjela a wutwaŕ polit. bazy změje we přichodźe njesměrnje 
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Dla utrzymania jak najbliższego kontaktu z etnograficznie serbo-
łużyckim obszarem po drugiej stronie Nysy Łużyckiej, rejon ten miał 
zostać zlokalizowany na wysokości Mużakowa. Oprócz powracają-
cych wysiedleńców miały się tam także znaleźć gospodarstwa dla 
pewnej liczby uboższych Serbołużyczan z okolic miejscowości Wojerecy 
i Slepo. Ich obecność miała wzmocnić to środowisko pod względem 
demograficznym oraz pomóc w reserbizacji jednostek najbardziej 
zniemczonych. Powstać tam miała serbołużycka szkoła. Na stanowisko 
nauczyciela proponowano kandydaturę Jurija Šewčika. W rejonie zloka-
lizowana zostałaby także parafia ewangelicka z pastorem narodowości 
serbołużyckiej. Językiem urzędowym miał być łużycki35. 

Jednak, aby rejon mógł spełnić pokładane w  nim nadzieje 
i w przyszłości stać się surogatem serbołużyckiej państwowości, 
a zarazem swoistą bazą wypadową do działań narodowych na Łuży-
cach, sprawę osiedlenia należało przeprowadzić dokładnie i z  jak 
największym pospiechem. Dlatego Wójćech Kóčka radził, aby reje-
strację wysiedlonych oficjalnie powierzyć Pawołowi Nalijowi, a zała-
twienie w Berlinie formalności niezbędnych do przeprowadzenia 
repatriacji Pawołowi Dudźikowi36.

ćežku wahu we dalšim wuwiću našeho prašenja. Hačrunjež budźemy w najbližšim času naše 
prašenje jako statno-politiski problem maksimalistiscy forsować – tajka je naša narodna wino-
watosć w tym historiskim wokomiku, to tola smy a dyrbimy być realistiscy a dowidźeć, zo naše 
stejnišćo budźe žałostnje ćežke. Kaž wěm ze směrodajneho žórła, njemóžemy ličić na doskónčne 
rozrisanje našeho prašenja na mjezynarodnym forum w zbližacych so měsacach. Tohodla 
dyrbimy dźensa hižo přihotować so twarić hodźace pozicije a wothladajo wot centralneho 
nutřkowneho problema wobhladuju projektowanu teritorijalnu bazu z rańšeje strony Nisy za 
wažny a konkretny zdónk přichodneje našeje zwonkowneje politiki. We zwisku z tym hodźi 
so pozdźišo přihotować a přewjezć dźensa njepřewidźomne akcije. Surogat łužisko-serbskeje 
statnosće jako wupadowa baza při Nisje k ranju Mužakowa móže spjelnić swoju rolu, jeli cyłu 
wěc kutnje a kruče přewjedźemy. Njezabudźće wo tym a napiš mi prošu swoje mysle. Jowle je 
wšo přihotowane, dalše zaleži wot nas doma. Trěbny je k tomu materijal, ludźi, ludzi! Myslu, 
zo byštaj Dudźik a Nali mohłoj konkretnje, ale diskretnje wěc přewjezć (Nali – registracija, 
Dudzik repatriacija via Berlin). Sym Ći hižo jónu skrótka wo tym pisał a nadźijam so, zo sy 
list dostał”. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 26 II 1947 r., [w:] P. Pałys, op. cit., s. 116.

35. „ (…) Sym jednał we wěcy repatriaciji wšitkich wusydlenych serbow z Pólskeje (přimjezneje). 
Knježerstwo je dowoliło wšitkich, tež tych we poslednich generacijach přeněmčenych 
k ranju wot Mužakowa sydlacych, přez planowu akciju blisko Nisy zasydlić. Knjež. je 
tež misiju w Berlinje wo tym powědomiło a wšo zaleži wot nas a našeho zhromadneho 
dźěła z misiju (repatrijačne wotdźělenje), zo bychmy tu akciju přewjedli. Změje to wulki 
wuznam. Myslu, zo najlěpje wšitkich skoncentrować we Mužakowskim (k ranju Nisy) 
rejonje a dyrbimy nawjazać zwisk z etnografiskim terenom z łužiskej strony Nisy. Derje 
by było hnydom ewang. duchowneho so wě serba, sobu pósłać. Chcedźa jim jowle dać 
rjane kubleška a wšu hospodarsku pomoc. Serbska rěč ma być hamtska. Něšto khudšich 
serbscy rěčacych ze Slepjanskich a Wojerowskich stron by so mohło a dyrbjało mjez nich 
dać, zo by spěšnišo postupowało přeserbšćenje tych přeněmčenych. Wučeŕ by był trebny. 
Chcu k tomu narěčeć J[urija?]. Šewčika, kotry tu hišće sedźi (wokoło Wałbrzycha). Tajke 
centrum chcedźa potom wuwić a wutworić jako politisku prołužisku bazu. Myslu, zo 
dyrbi so z našeje strony forsownje hačrunjež wobhladniwje a po móžnosći čicho tu wěc 
přewjezć”. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 28. I 1947 r., [w:] ibidem, s. 113. 

36. List Wójćecha Kóčki do Pawoła Nedy z 26 II 1947 r., [w:] ibidem, s. 116-117.
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Kwestia serbołużyckiego rejonu osiedleńczego była jednym 
z tematów poruszanych w trakcie rozmów, prowadzonych w maju 
1947 r. w Ministerstwie Ziem Odzyskanych przez Wójćecha Kóčkę 
i Arnošta Černika. Uzyskali oni wówczas obietnicę udzielenia przesied-
leńcom pomocy materialnej37. Wobec tych deklaracji W. Kóčka w lipcu 
1947 r. ponownie apelował, aby na ile tylko jest to możliwe, Domowina 
realizację tego zamierzenia przyśpieszyła. Pośpiech był wskazany także 
z tego względu, że wówczas były jeszcze nad Nysą Łużycką wolne 
gospodarstwa rolne. Jednakże, ponieważ z każdym dniem pionierów 
tam przybywało stan ten już wkrótce mógł ulec zmianie38.

Apele te poskutkowały o tyle, że 20 lipca 1947 r. na posiedzeniu 
Prezydium Domowiny poinformowano, że polski rząd wyraził zgodę 
na powrót na prawy brzeg Nysy Łużyckiej przebywających na Dolnych 
Łużycach, głównie w okręgu mużakowskim, wysiedleńców serbo-
łużyckiego pochodzenia. Mieli oni tam wraz ze swoimi nauczycie-
lami i  pastorami otrzymać do  zagospodarowania kilka wiosek39. 
Gdy w trakcie prowadzonych przez Domowinę w 1947 r. w okolicach 
Mużakowa akcji propagandowych stwierdzono, że idea powrotu za Nysę 
Łużycką nadal cieszy się zainteresowaniem, postanowiono wreszcie 
rozpocząć oficjalną rejestrację. Zająć się tym miał skierowany specjalnie 
do sekretariatu Domowiny w Slepom pracownik. Warunkiem wpisania 
na listę była znajomość rodzimego języka. Po zakończeniu rejestracji 
i politycznej weryfikacji chętnych do powrotu, zamierzono wystąpić 
do strony polskiej w tej sprawie z konkretnymi wnioskami40. 

Rozmowy na temat możliwych form współpracy gospodarczej prze-
prowadzili w maju 1947 r. Arnošt Černik i Wójćech Kóčka. W Minister-
stwie Spraw Zagranicznych ich rozmówcą był wiceminister Stanisław 

37. M. Mieczkowska, Łużyce a polska opinia publiczna w latach 1945–1949, „Lětopis” 1993, 
zw. 1, s. 103-104.

38. SKA, sygn. D II 4. 7B, list Wójćecha Kóčki do Domowiny z 2 VII 1947 r., [w:] P. Pałys, 
op. cit., s. 129.

39. „(…) Pólski stat nam oficjelnje zdźeli, zo móža so Serbja (jedna so tu wosebje wo Mužakowski 
wokrj. A D[elni] Ł[užicu]) zaso do Pólskeje wrócić a sej tam wutwarić swoje wjeski ze swoji-
maji wučerjemi a fararjemi atd […] pólski stat serbske wobsedźeźenstwo wróćił (fabriku 
w Sagan, z prostwu, tam serbskich dźełaćerow zamiesćić)”. SKA, sygn. D II 1. 6A, Wućah 
z protokola posedźenja z dnja 20 VII 1947 předsydstwa a wubjerka Domowiny, k. 183.

40. „(…) Akcja Mužakow. W bĕhu našeje přednoškowje akcije wosebje deleka w Mužakow-
skich stronach smy spóznali, zo je tuta akcija hišče aktualna. W přichodnych mĕsacach 
přewjedźemy registraciju Serbow wusydlenych z Pólskej a rĕčacych serbscy. Tohodla smy 
za sekretarijat w Slepom hišće jeneho młodeho čłowjeka k pomocy přistajili. Tak ruče hač 
budźe registracija Serbow skónčena, a tak ruče hač budźa tući Serbja přepruhowani štož 
jich politisku zańdźenosć nastupa, přistupimy z konkretnej próstwu pólskim instancam.

Akciju Mužakow chcemy přewjesć a mamy to za jara wažne dokelž su tući ludźo, kotrož 
su swoje wobsedźenstwa w Pólskej zhubili, dosć rozhorjeni a přesydlenje do Pólskej by 
woznamjenało wĕste zarunanje škodow.” SKA, sygn. D II 4. 7B, Pismo Sekretariatu Głów-
nego Domowiny do Wójćecha Kóčki z 5 X 1947 r. 
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Leszczycki, w Ministerstwie Ziem Odzyskanych wiceministrowie 
Władysław Wolski i Józef Dubiel, w Ministerstwie Przemysłu i Handlu 
dyrektor Sobański, a we Wrocławiu wojewoda Stanisław Piaskowski. 
Wysunięta wówczas została propozycja uruchomienia przez pracu-
jących tam przed wojną serbołużyckich specjalistów fabryki maszyn 
rolniczych w Gocławiu, w powiecie żarskim. Szczegóły ustalone miały 
zostać w trakcie kolejnego przyjazdu do Polski A. Černika, któremu 
miał towarzyszyć wieloletni kierownik tych zakładów Arnošt Benada41. 
W  lipcu 1947  r. władze Domowiny optymistycznie stwierdziły, 
że władze polskie zwróciły będącą, jak to określono, w serbołużyckim 
posiadaniu, fabrykę w Żaganiu z prośbą, aby obsadzić ją serbołużyckimi 
pracownikami42. W połowie grudnia 1947 r. Polska Misja Wojskowa 
w Berlinie otrzymała z Budziszyna nazwiska i życiorysy Serbołużyczan 
gotowych uruchomić w Polsce fabrykę maszyn rolniczych. Mowa 
była wówczas o zakładzie w Jasieni w powiecie żarskim, ewentualnie 
w Legnicy43. Pomysł ten mocno popierał wojewoda S. Piaskowski, 
który zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Nie zgłosiło ono żadnych zastrzeżeń, jednocześnie prosząc jednak 
o wyrażenie opinii Ministerstwo Przemysłu i Handlu44. 

Były to propozycje tyleż ambitne, co w ówczesnej sytuacji poli-
tycznej, niemożliwe do zrealizowania. Nawiązanie tak zarysowa-
nych kontaktów gospodarczych możliwe byłoby wyłącznie za zgodą 
władz radzieckich. Tymczasem Moskwa nie była zainteresowana 
dalszym osłabianiem Niemiec, choćby poprzez zbyt daleko idącą 
emancypację serbołużyckiego ruchu narodowego45. W tej sytuacji 
władze polskie mogły Serbołużyczanom udzielić wsparcia material-
nego jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Podobnie rzecz się 
miała z pozostałymi elementami zagadnienia łużyckiego. Zawarcie 
w listopadzie 1947 r. porozumienia pomiędzy Domowiną a Socjali-
styczną Partią Jedności (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) 
w sprawie statusu mniejszości serbołużyckiej, uznane zostało przez 
polską dyplomację za wygodny pretekst do ostatecznego wycofania się 
z zagadnienia łużyckiego. Z upływem czasu również Domowina z coraz 

41. SKA, sygn. D II 6. 6C, Pismo Domowiny do Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie z 28 VIII 
1947 r., k. 54.

42. SKA, sygn. D II 1. 6A, Wućah z protokola posedźenja z dnja 20 VII 1947 předsydstwa 
a wubjerka Domowiny, k. 183.

43. SKA, sygn. D II 4. 7D, Pismo Głównego Sekretariatu Domowiny do Polskiej Misji Wojskowej 
w Berlinie z 15 XII 1947 r., k. 72.

44. AAN, MZO, sygn. 501, Pismo naczelnik wydziału środkowo-europejskiego MSZ Marii 
Wiernej do wiceministra przemysłu i handlu Eugeniusza Szyra z 16 III 1948 r., k. 64.

45. Szerzej na temat stosunku władz radzieckich do serbołużyckiego ruchu narodowego patrz: 
A.S. Pronjewič, Stejišćo ZSSR při rozrisanju serbskeho narodneho prašenja po 2 swĕtowej 
wójnje, „Rozhlad” 1995, čo. 7/8, s. 272-279.
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mniejszym entuzjazmem odnosiła się do pomysłów zakładających 
wysyłanie Serbołużyczan do sąsiednich państw słowiańskich. Wręcz 
odwrotnie, w sytuacji zalewu Łużyc przez masy niemieckich ucieki-
nierów i wysiedleńców z Polski i Czechosłowacji robiono wszystko, 
aby żywioł serbołużycki liczebnie tam wzmocnić, m.in. wzywając 
do powrotu do ojczyzny Serbołużyczan pracujących w północnych 
Czechach. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych skwapliwie, więc 
przyjęto propozycję Naczelnika Wydziału Środkowo – Europejskiego 
Marii Wiernej z 21 listopada 1947 r., aby za podstawę polskiego stano-
wiska w tej kwestii przyjąć warunki tej umowy. Uzasadniając ten 
krok Wierna pisała na początku lutego 1948 r. do ambasady polskiej 
w Pradze: „W aktualnej sytuacji, kiedy sprawa jedności Niemiec 
wysuwa się na czoło zagadnień niemieckich i nabiera znaczenia 
konsolidującego elementy demokratyczne w Niemczech, wszelkie 
tendencje odśrodkowe, choćby uzasadnione względami historycznymi, 
mogą tylko wyjść sprawie demokratyzacji Niemiec na złe. Dlatego 
też interesy obozu demokratycznego w Niemczech, którego jedność 
leży w interesie Polski, uzasadniają w dostatecznej mierze słuszność 
przedstawionego stanowiska, mogącego służyć, jako podstawa poli-
tyki polskiej w stosunku do problemu łużyckiego”46. Przyjęcie przez 
Landtag Saksonii 23 marca 1948 r. ustawy o zagwarantowaniu praw 
ludności serbołużyckiej uznane zostało przez M. Wierną za fina-
lizację sprawy łużyckiej. Tym samym, jak pisał Tadeusz Marczak: 
„Sprawa łużycka złożona więc została na ołtarzu zasady internacjona-
lizmu proletariackiego, która właśnie w 1948 r. została wprowadzona 
do doktryny i praktyki zagranicznej Warszawy”47.

46. W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 
1945–1947, Londyn 1990, s. 319-320.

47. T. Marczak, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1950, 
Wrocław 1995, s. 197.
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Przed dwunastu laty w  czerwcu 2004  r. w  Jauernick-Buschbach 
w pobliży Zgorzelca odbyła się konferencja poświęcona śląskim miej-
scom pamięci. W przeciwieństwie do ówczesnych rozważań obecnie 
chciałbym zastanowić się nad sprawą pamięci historycznej o Żydach, 
czyli kto i co pamiętał o Żydach na przestrzeni dziejów. Niejako w nawią-
zaniu do tego dawniejszego spotkania, gdy interesowały mnie miejsca 
i artefakty w ogóle związane z dziejami pobytu Żydów na Śląsku, 
obecnie chciałbym zastanowić się nad tym, jak owa pamięć się prze-
kładała – a niekiedy przekłada – na materialne ślady owej obecności.

Wówczas pisałem, że „dzieje śląskich Żydów ciągle należą do dezy-
deratów historii zarówno Żydów jak i całej prowincji. Dzieje się tak 
pomimo podjęcia tego tematu badawczego już przez wielu historyków 
i powstania znaczących prac przyczynkarskich, monografii poświęco-
nych poszczególnym gminom, po próby syntezy dziejów tej społecz-
ności w odniesieniu do części Śląska”1. To zdanie mimo ukazania się 
kilku kolejnych i bez wątpienia ważnych pozycjach nadal nie straciło 
swojej aktualności2. Na pełną syntezę dziejów Żydów na Śląsku musimy 
niestety jakiś czas poczekać. Ostatnio o krokach zmierzających w tym 
kierunku słyszymy z prężnie działającej wrocławskiej judaistyki.

1. L. Ziątkowski, Erinnerungsorte der schlesischen Juden, [w:] Schlesische Erinnerungsorte; 
Gedächtnis und Identität eier mitteleuropäischen Region, (wyd.) M. Czpliński, H.J. Hahn, 
T. Weger, Gorlitz 2005, s. 78-93 – tu też w przypisach 1 i 2 wykaz najważniejszej literatury 
polskiej i niemieckiej odnoszącej się do tego tematu, a powstałej w końcowych dziesięcio-
leciach XX i na pocz. XXI w.

2. Wspomnieć należy przede wszystkim o specjalnym tomie poświęconym badaniom nad 
śląskim Żydami, który pierwotnie miał być częścią znanej serii wydawniczej Leo Baeck-
-Institut, ostatecznie jednak ukazał się jako t. 44 Hamburger Beiträge zur Geschichte der 
deutsche Juden pt.: Jüdisches Leben zwischen Ost Und West. Neue Beiträge zur jüdischen 
Geschichte in Schlesien, wyd. A. Brämer, A. Herzig, K. Ruchniewicz, Göttingen 2014; oprócz 
tego tomu wspomnieć należy kilka wydań pamiętników Żydów związanych ze Śląskiem, 
przede wszystkim w serii wydawanej przez wydawnictwo „Via Nova”; pewnym podsumo-
wania wiedzy o górnośląskich Żydach stanowi bez wątpienia książka Żydzi na Górnym Śląsku 
w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska-Wójcik i D. Keller, Rybnik-Katowice 2012.

Pamięć historyczna o żydowskiej ludności 
Dolnego Śląska
Leszek Ziątkowski 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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Tematyka pamięci o  społeczności żydowskiej na  konferencji 
poświęconej „Krajobrazowi osadniczemu Dolnego Śląska” wydaje 
się ciekawa z kilku powodów. Przede wszystkim pomysłodawcy tego 
spotkania zwracają uwagę na fakt, że na ziemiach tych po II wojnie 
światowej nastąpiło „przymusowe wysiedlenie niemal całej, zamiesz-
kującej tu od wieków, ludności niemieckiej. W jej miejsce pojawiła się 
bardzo barwna mozaika polskich osadników” oraz „osiedlano również, 
przymusowo (…) Ukraińców i Łemków. Z czasem pojawili się tu Żydzi, 
Romowie, a nawet uchodźcy z pogrążonej wojną domową Grecji (…). 
Siłą rzeczy musiało nastąpić więc zderzenie wielu kultur i tożsamości”3 
Dla mnie interesującym okazały się doświadczenia na dokładnie tym 
samym polu, jakim podlegała społeczność żydowska na przestrzeni 
wieków, ale też jak z tego typu problemami radziła sobie społeczność 
większościowa przy zachowaniu ciągłości osadniczej i kulturowej przed 
1945 r. i w sytuacji zerwania tej ciągłości po tym roku.

Przy rozważaniach na ten temat niezbędna wydaje się krótka 
charakterystyka dawniejszej historiografii Żydów oraz o Żydach, gdyż 
w przypadku tej mniejszości mamy do czynienia z wielokrotnym 
zrywaniem ciągłości kulturowej i osadniczej w wyniku kolejnych 
pogromów, wygnań i powrotów. Słowo pisane stało się zatem podsta-
wowym nośnikiem pamięci historycznej. „Historiografia żydowska” 
w odniesieniu do Śląska narodziła się praktycznie w XIX w. i podobnie 
jak ogólnoniemiecka narracja o dziejach Żydów została zdominowana 
przez specyficzne myślenie Heinricha Grätza. Kanwą dziejów i nicią 
przewodnią w jego monumentalnej „Historii Żydów”, stały się prze-
śladowania i cierpienia. Warto przy tym pamiętać, że dla współczes-
nych Grätzowi dziewiętnastowiecznych historiografów niemieckich, 
jak np. Leopod von Ranke czy Gustav Droysen, nicią przewodnią 
dziejów powszechnych była przede wszystkim historia polityczna. 
Ta inna, specyficzna interpretacja dokonana przez Heinricha Grätza 
spowodowała, że w tradycyjnej perspektywie historiografii Żydzi 
pojawiają się często jako obiekt, przedmiot działań, rzadziej zaś jako 
podmiot wpływający na procesy historyczne. Współcześni autorzy 
(przynajmniej jakaś ich część) usiłują rozszerzyć perspektywy i więcej 
uwagi poświęcają np. historii „wewnątrz-żydowskiej”. Uwagę badaczy 
przyciągają przede wszystkim formy tworzenia i kształtowania społecz-
ności żydowskiej, takie jak: organizacje, związki, szkolnictwo, prasa, 
kontakty prywatne i gospodarcze, wreszcie żydowska religia i religij-
ność. Wszystkie te cechy stanowią o „żydowskiej tożsamości”. Z drugiej 
strony jednak historycy nie zapominają o fakcie, że Żydzi uczestniczyli 

3. Fragmenty zaczerpnięto z zaproszenia na konferencję pt. „Bolesławianie – nie przybyli 
znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” dat. Wrocław 20 I 2016 r.
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w procesach będących integralną częścią przemian charakterystycz-
nych dla ogółu mieszkańców prowincji, a szczególnie tutejszych miast. 
Miast, które były i są konglomeratem różnych wyznań i kultur. I dopiero 
taka perspektywa pozwalała unikać niebezpieczeństwa badania historii 
Żydów „samych w sobie i dla siebie”, co może prowadzić do pewnej 
jednostronności (podobnie jak badania z perspektywy i przez pryzmat 
„prześladowań”) do „historiograficznej gettoizacji”.

Wspomniane powyżej ogólne uwarunkowania wpłynęły w sposób 
zasadniczy na historyczną świadomość i zakres pamięci historycznej 
o pobycie Żydów na Śląsku. Zasadniczym „decydentem” okazuje 
się „brak ciągłości”, który powodował (i powoduje nadal) zanikanie 
„naturalnej” świadomość miejsc i pamięć historycznych. Dzisiaj jest 
ona kreowana przez narrację historyków (ich opracowania). Przy tym 
okazuje się, że również w przeszłości działo się niemal dokładnie tak 
samo. Dlatego też tak istotne wydają się postawy historiograficzne 
zarysowane powyżej. Najbardziej zdumiewa, że grätzowski „cień 
historiografii martyrologicznej” zdominował odtwarzaną współ-
cześnie „żydowską topografię pamięci”. Niezwykle trudno jest obecnie 
odnaleźć takie miejsca związane z historią Żydów śląskich, które nie 
byłyby naznaczone „cierpieniami i martyrologią” tego narodu. Świa-
dectwami historycznej bytności Żydów na Śląsku są dzisiaj najczęś-
ciej takie obiekty i fakty historyczne, które same w sobie wydają się 
stanowić wzorcowy element proponowanej przez Heinricha Grätza 
„martyrologicznej wizji dziejów Żydów”. Są to przede wszystkim 
cmentarze, kamienie nagrobne, miejsca gdzie dawniej wznosiły się 
budowle związane z historią Żydów, ale które w wyniku katastrof 
dziejowych dzisiaj już nie istnieją.

Ramy czasowe dziejów Żydów wskazywane przez historyków mają 
w większości przypadków płynny charakter. Poszczególne epoki przeni-
kają się i jedynie pozornie wyznacza się konkretne daty, jako „kamienie 
graniczne”. Tak jest przykładowo z przyjętą na pocz. XXI w. datą 1203 r. 
jako symboliczną dla początków gminy żydowskiej we Wrocławiu (data 
na najstarszej zachowanej, wrocławskiej macewie). Podobnie wygląda 
sprawa z innymi datami: 1453 r. (pobyt na Śląsku Jana Capistrano 
i procesy o zbezczeszczenie Hostii), lata 1741–1744 (początek panowania 
pruskiego), 1812 r. (edykt emancypacyjny), 1933 r. (przejęcie władzy 
w Niemczech przez Hitlera); przełom 1942/43 r. (ostatnie transporty 
Żydów z Wrocławia do obozów zagłady i koncentracyjnych); 1945 r. 
(odrodzenie gminy pod polską administracją). Praktycznie wszystkie 
z powyższych dat wywodzą się z zewnętrznych, a nie wewnętrznych 
przemian społeczeństwa żydowskiego. Pokazuje to dobitnie, jak dalece 
historiografia i cała narracja o Żydach na Śląsku ukierunkowana została 
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na punkt widzenia społeczności większościowej. Przez ponad osiemset 
lat historii Żydów na Śląsku jedynie kilkukrotnie sami Żydzi usiło-
wali akcentować swoje dzieje i budować własną tożsamość i pamięć 
historyczną. Raz w okresie narastającego antysemityzmu pod koniec 
republiki weimarskiej i prześladowań nazistowskich, po raz drugi 
w chwili odbudowywania tożsamości po katastrofalnym załamaniu 
życia wspólnotowego w ostatnich dziesięcioleciach XX w.

Materialne ślady pobytu na Śląsku Żydów w najwcześniejszym, 
średniowiecznym okresie, podobnie jak i źródła pisane na ten temat 
są bardzo nieliczne. Symbolem „starożytności” pobytu a tym samym 
dowodem na swoistą rodzimość, wyznacznikiem praw do mieszkania, 
pracy – jednym słowem praw do obecności – stały się zachowane 
kamienne macewy. Wśród nich oczywiście specjalną rolę odegrała 
płyta nagrobna z 1203 r. Dawida syna Sar Szaloma. Kamień został odko-
pany w 1917 r. w pobliżu wrocławskiej katedry. Jeszcze przed II wojną 
światową zyskała sporą sławę i była wzmiankowana w bardzo licznych 
opracowaniach historyków. Pierwotnie umieszczono ją na cmen-
tarzu przy ul. Ślężnej. Dowodem znaczenia tej macewy dla dziejów 
społeczności mozaistycznej było jej przeniesienie w 1929 r. do tworzo-
nego wówczas Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu (w budynku 
dawnego sierocińca żydowskiego przy obecnej ul. Grabiszyńskiej). 
Później w miarę narastania trudności w funkcjonowaniu instytucji 
żydowskich w nieznanych bliżej okolicznościach, prawdopodobnie 
w tajemnicy przed władzami, jeszcze pod koniec lat 30. lub na pocz. 
lat 40. XX w. macewa powróciła szczęśliwie na miejsce przy murze 
cmentarza. To pozwoliło jej przetrwać tragiczny okres reżimu hitlerow-
skiego i trudne lata powojenne, do momentu gdy cmentarzem zaczął 
się opiekować obecny dyrektor Muzeum Miejskiego M. Łagiewski. 
Swoistym nawiązaniem do koncepcji akcentowania tego artefaktu, 
jako swoistego symbolu i kamienia węgielnego gminy stały się kolejne 
przenosiny oryginalnej macewy na dziedziniec Muzeum Miejskiego 
we wrocławskim arsenale4. W świadomości historycznej stanowi ona 
niezwykle ważny dowód na wczesny napływ Żydów na teren Śląska 
oraz zdobycie przez nich nie tylko znacznego majątku, ale również 
szerokich uprawnień. Widzi się w tym kamieniu wyraz funkcjonowania 
we Wrocławiu gminy, cmentarza, a nawet synagogi, czego najdobit-
niejszym przykładem stały się obchody Jubileuszu 800-lecia Gminy 
Żydowskiej organizowane przy wsparciu władz miejskich w 2004 r. 

4. Szersze informacje na temat tego kamienia nagrobnego wraz z niemal pełną literaturą 
odnoszącą się do tego obiektu patrz: M. Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku 
XIII–XVIII wieku. Wrocław 1996, s. 167-170. Wiadomość o obecnym miejscu przecho-
wywania M. Łagiewski, Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu, Wrocław [2004], s. 4.
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Zdecydowanie najbardziej znanym elementem w pamięci histo-
rycznej o średniowiecznych losach Żydów pozostają prześladowania 
i pogromy mające miejsce w miastach po ich lokacji na tzw. prawie 
niemieckim. Żydzi traktowani byli jako odrębny stan, lub jako element 
wydzielony, istniejący obok systemu i doń nieprzystający. Nie czas 
i miejsce na analizowanie przyczyn tego zjawiska, na trwałe wrosłego 
w dzieje społeczności żydowskiej na Śląsku. Jego efektem był jednak 
nieuchronny konflikt ekonomiczny i jurysdykcyjny, a z tego w przy-
szłości wyniknęły prześladowania i zakaz pobytu Żydów w poszcze-
gólnych miastach, niektórych śląskich księstwach, a nawet próby 
wprowadzenia przywileju de Judaeis non tolerandis w odniesieniu 
do całej dzielnicy. 

W okresie tym najbardziej widomym znakiem zamieszkiwania 
Żydów w poszczególnych miastach było istnienie zwartego osadni-
ctwa, co niekoniecznie musiało oznaczać powstawanie wydzielonych 
żydowskich osad – gett. Najczęściej przekładało się to na nazewni-
ctwo – powstawały ulice: Żydowskie, Rabinackie itd. Znamienne 
jednak, że te powstałe w średniowieczu nazwy ulic dotrwały wprawdzie 
do początków czasów nowożytnych, nawet kilkadziesiąt lat dłużej niż 
społeczność żydowska w tych miejscowościach, ale i one z biegiem 
czasu zanikły. W wiekach XIX i XX na terenach „starówek” większych 
miast śląskich zupełnie nie występują takie nazwy ulic, jak „Żydowska” 
czy „Rabinacka”. Należy więc skonstatować, że jeden z bardziej widocz-
nych elementów świadomości historycznej miejsca – nazwa topogra-
ficzna, na terenie Śląska zatracił zwoje znaczenie.

Do trwałych elementów świadomości historycznej o średnio-
wiecznej egzystencji śląskich Żydów niezaprzeczalnie należy jednak 
zaliczyć pamięć o pogromach, jakie miały miejsce na tych ziemiach. 
Obraz prześladowań Żydów utrwalali kronikarze i historycy od czasów 
nowożytnych. Wzmianki o tym odnajdujemy m.in. w znanej wrocław-
skiej kronice Petera Eschenloera, jakkolwiek nie były one precyzyjne5. 
Do najbardziej znanych i utrwalonych w historiografiach pogromów 
należą wydarzenia związane z pobytem na Śląsku Johanna Capi-
strano i rozbudzeniu przez niego nastrojów antysemickich. W efekcie 
doprowadziło to do oskarżeń o zbezczeszczenie Hostii, procesów 
sądowych, skazania licznych przedstawicieli kilku śląskich gmin. 
W 1453 r. na pl. Solnym we Wrocławiu spalono 41 członków miej-
scowej społeczności żydowskiej, zaś pozostałych 318 wygnano z miasta. 
Dwa lata później król Władysław Jagiellończyk wydał dla magistratu 
Wrocławia przywilej de Judaeis non tolerandis zakazujący Żydom 

5. P. Eschenloer, Geschichte der Stadt Breslau, Münster 2003. 
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przebywania na terenie podległym jurysdykcji miejskiej. Podobne 
przywileje otrzymały dalsze miasta takie jak: Zgorzelec, Legnica, Nysa, 
Opawa, Racibórz, Ząbkowice, Głubczyce, Głogówek czy Koźle. Wydaje 
się jednak, że sława tych wydarzeń jest wynikiem nie tylko okropności 
popełnionej wówczas zbrodni, lecz również późniejszych, nie związa-
nych już z Żydami wydarzeń. Do przypominania o tych wypadkach 
często skłaniała późniejszych badaczy osoba uczestniczącego w nich 
Johanna Capistrano, mnicha franciszkańskiego, propagatora założenia 
w mieście klasztoru bernardynów. Ponieważ ten zakon uznawany był 
przez protestantów za ostoję walczącego z herezją katolicyzmu, przy-
pominanie opisanych wydarzeń można częściowo uznać za element 
luterańskiej „propagandy” skierowanej przeciwko Kościołowi katoli-
ckiemu. O sile tego właśnie wydarzenia, jako elementu trwania pamięci 
zbiorowej nawiązuje współczesna rzeźba umieszczona na pl. Solnym 
w 1966 r. autorstwa Adama Wyspiańskiego. Kształt i złocone zakoń-
czenie iglicy nawiązują do płonącego tu stosu.

Odrodzenie życia żydowskiego na Śląsku nastąpiło w czasach 
„absolutyzmu”. Zaczęły się wówczas pojawiać przywileje dla poszcze-
gólnych rodzin żydowskich, czy miejscowości, które stosunkowo 
szybko dokonały wyłomu w szczelnej, zdawałoby się, barykadzie 
zbudowanej z „niechęci do Żydów. W 1591 r. (9 listopada) wydano 
przywilej zezwalający – z powodu ważnych czynników ekonomicz-
nych – na istnienie gminy żydowskiej w Białej Prudnickiej. Natomiast 
w 1598 r. (30 sierpnia) cesarz wydał przywilej dla rodziny Żyda Israela 
Bendicta na mieszkanie i prowadzenie działalności handlowej w stolicy 
księstwa głogowskiego. Przywilej ten był zresztą kilkakrotnie odna-
wiany, a w 1743 r. potwierdził go nowy pan Śląska Fryderyk II.

Wspomniane gminy w Głogowie oraz w Białej Prudnickiej odegrały 
bez wątpienia olbrzymią rolę w utrzymaniu ciągłości osadnictwa 
mozaistycznego w prowincji i utrwaliły się w świadomości zarówno 
Żydów, jak i historyków. Materialnie jednak niewiele zachowało się 
z ich dawnej świetności. Głogów w 1945 r. został niemal zupełnie 
zniszczony podczas długotrwałego oblężenia. Nie przetrwały tam 
żadne namacalne ślady obecności Żydów. Dopiero w 1995 r. w miejscu, 
gdzie do 10 listopada 1938 r. została spalona podczas „nocy kryszta-
łowej” synagoga, umieszczono pamiątkową tablicę i odtworzono zarys 
fundamentów bożnicy. To i tak znacznie więcej aniżeli to, co pozo-
stało z niegdyś tak bujnie rozkwitającej gminy w Białej Prudnickiej. 
Do naszych czasów dotrwał tam jedynie dawny cmentarz. Pomimo 
ustawicznie podejmowanych wysiłków stan jego nadal pozostawia wiele 
do życzenia, jakkolwiek udało się ustawić ponownie wiele przewró-
conych, często znajdowanych poza terenem kirkutu macew (niektóre 
nawet ustawiono na dawnych miejscach). Studenckie obozy naukowe 
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przez wiele lat prowadzone przez zmarłego w zeszłym roku prof. 
Jerzego Woronczaka zdołały jednak zinwentaryzować niemal wszystkie 
zachowane inskrypcje nagrobne.

W 1667 r. (12 czerwca) hrabia von Dyhrn założyciel niewiel-
kiego miasteczka położonego na północny-zachód od Wrocławia 
otrzymał przywilej cesarski na drukarnię żydowską. Powstała nowa, 
maleńka gmina mozaistyczna, która zasłynęła w Niemczech i Polsce. 
Tu wydano pierwszą niemieckojęzyczną żydowską gazetę. Tutaj druko-
wano na potrzeby całego regionu druki hebrajskie i żydowskie. Gmina 
była biedna i chyba to zdecydowało, że kolejny właściciel ordynacji 
dolnobrzeskiej hrabia von Hoym – jeden z czołowych polityków epoki 
fryderycjańskiej – stał się gorącym orędownikiem zmian w poło-
żeniu ludności żydowskiej. Zmian, które powinny dać im możliwości 
awansu ekonomicznego i społecznego. Postawa Hoyma z pewnością 
była przyczynkiem do awansu Wrocławia i Śląska do roli centrów 
niemieckiej Haskali – Oświecenia. Niestety do czasów obecnych 
dotrwało niewiele materialnych śladów istnienia gminy, która zresztą 
zamarła jeszcze w końcu XIX w. Pozostał budynek dawnej synagogi 
przebudowany w początkach XX w. na remizę strażacką. Nie ma 
natomiast śladu po wspaniałym cmentarzu, ulokowanym w centrum 
sławnego kompleksu parkowego i stanowiący jeden z podstawowych 
elementów jego nowatorskiego programu ideologicznego. Wokół 
tego cmentarza oraz mauzoleum grobowego Hoyma rozciągała się 
tzw. „strefa zadumy”, a budynek drukarni żydowskiej był jednym 
z elementów „strefy pracy”6.

Jeśli przyszłoby nam krótko scharakteryzować wiek XIX w historii 
Śląska, to z całą pewnością obok gwałtownej ekspansji ekonomicznej, 
rozbudowy miast wraz z ich infrastrukturą mieszkaniową i techniczną, 
jednym z podstawowych wyznaczników rozwoju w owym stuleciu był 
awans ludności żydowskiej. Początkowo obserwujemy znaczny wzrost 
potencjału demograficznego Żydów, z biegiem czasu następuje również 
wzrost znaczenia ekonomicznego tej mniejszości. Z pewnym opóźnie-
niem stawał się zauważalny coraz znaczniejszy udział Żydów w życiu 
politycznym, kulturalno-intelektualnym czy wreszcie towarzyskim. 
Ekspansja demograficzna oraz nowo uzyskane prawo do swobodnego 
wyboru miejsca zamieszkania (1812 r.) spowodowały powstanie wielu 
nowych gmin. Liczne dawne ośrodki żydowskiego osadnictwa takie 
jak Biała Prudnicka, Brzeg Dolny, Psie Pole powoli zaczęły pustoszeć, 
by na początku XX w. ulec samolikwidacji. Ale w to miejsce wyrosły 
nowe znaczące skupiska ludności mozaistycznej: Zgorzelec, Legnica, 

6. E. Kaszuba, L. Ziątkowski, Historia Brzegu Dolnego, Brzeg Dolny 1998, s. 78, 82-85, 87-88.
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Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Zielona Góra, także Bolesławiec 
i szereg górnośląskich: Katowice, Gliwice, Bytom czy Chorzów. 

Materialnym wyrazem tych zmian było powstanie szeregu 
budynków służących celom religijnym, społecznym oraz kulturalnym. 
Wzniesiono monumentalne synagogi, które w niektórych przypad-
kach były dziełem dobrych architektów i wpisywały się znacząco 
w urbanistykę miast. Niestety większość z tych największych i najcie-
kawszych, ale także małych, prowincjonalnych bożnic uległa znisz-
czeniu w 1938 r., podczas ogólnoniemieckiego pogromu Żydów. Inne 
unicestwiły działania wojenne lat 1939–1945. Szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności do dzisiaj przetrwało jedno z najwybitniejszych dzieł 
architektonicznych tego typu – synagoga „Pod Białym Bocianem” we 
Wrocławiu. Budowlę wzniesiono według projektu znanego architekta 
śląskiego Karla Friedricha Langhansa. Wystrój wnętrza powierzono 
malarzowi żydowskiemu Raphaelowi Biow i  jego synowi. W dniu 
10 kwietnia 1829 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie synagogi7. 
Architektoniczna forma świątyni była (i jest do dzisiaj) przykładem 
nienagannego neoklasycyzmu. Przy dekoracji wnętrza podjęto udaną 
próbę wypracowania nowych, subtelnych detali nawiązujących 
do żydowskiej tradycji i kultury, czego przykład stanowią głowice 
kolumn z elementami kwiatu lotosu. Dla społeczności chrześcijań-
skiej ta wyrafinowana forma miała być sygnałem znamionującym 
postępującą integrację i społeczne aspiracje pruskich Żydów, równo-
uprawnionych przed zaledwie kilkunastoma laty.

Innym przykładem społecznej i kulturowej integracji jest zacho-
wany do dzisiaj wrocławski cmentarz przy ul. Ślężnej. To chyba najbar-
dziej znane i najczęściej odwiedzane miejsce związane z dziejami 
ludności mozaistycznej na Śląsku. Nekropola ta przemawia i utrwala 
świadomość historyczną w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony 
jest miejscem pochówku osobistości zasłużonych nie tylko dla miej-
scowej gminy, ale też w dużo szerszym wymiarze, często zajmujących 
poczesne miejsce w historii ogólnej. Z drugiej strony sama forma rzeźby 
sepulkralnej, z jaką mamy do czynienia na tym cmentarzu, bogactwo 
i różnorodność stosowanych środków rzeźbiarskich stanowią histo-
ryczny dowód daleko idącej integracji kulturowej Żydów. Przykład 
to o tyle znamienny, że dzisiaj cmentarze stanowią największą chyba 

7. J.K. Kos, Synagoga pod Białym Bocianem, Wrocław 2002; por. też starsze, niedruko-
wane opracowanie tegoż autora Jerzy K. Kos, Synagoga Pod Białym Bocianem, maszy-
nopis w Biurze Studiów i Dokumentacji Zabytków przy Konserwatorze Zabytków miasta 
Wrocławia.; Synagoge-Ordnung der Gesellschaft der Brüder zu Breslau. b.m. wyd., 1829; 
R.J. Fürstenthal, Die Tempelweihe. Eine Oratorium zu der am 10. April dieses Jahres zu 
feiernden Einweiung der Hisigen Neuen Synagoge., Breslau 1829; „Neu-Einweihung der 
älteren Neuen Synagoge” zu Breslau, [w:] „Schlesische Provinzialblätter”, Jg 78/ N.F.13, 
1874, s. 252-253.
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grupę istniejących dowodów kultury materialnej. Większość jednak 
kirkutów zachowała się w bardzo złym stanie, a nieliczne uległy nawet 
całkowitej destrukcji. Do lepiej zachowanych należą, obok dwóch 
cmentarzy wrocławskich, kirkut w Legnicy oraz Katowicach.

Osobną grupę miejsc, które funkcjonują w świadomości społe-
czeństwa, jako związane z dziejami tutejszych Żydów stanowią miejsca 
przypominające o tragedii holocaustu. Ich liczba jest wyjątkowo duża, 
co wynika na pewno z ogromu i niewyobrażalności dokonanej zbrodni. 
Pamiętajmy jednak, że wystawianie pomników i płyt upamiętniających 
tamte wydarzenia traktowane było przez władze PRL-u jako swoista 
manifestacja aktualnych celów politycznych. W ten sposób propagan-
dowo podsycano nienawiść do faszyzmu niemieckiego, utożsamianego 
przez reżim komunistyczny z „rewizjonistami zachodnioniemieckimi”. 
Dlatego znaczna część owych tablic, kamieni z napisami, obelisków 
wystawiona została w latach 50. i 60. Ważnym elementem podtrzy-
mującym pamięć o tych wydarzeniach są także muzea zlokalizowane 
przy dawnych obozach koncentracyjnych przede wszystkim przy 
obozie w Gross Rosen (Rogoźnicy) oraz niektórych jego filiach takich 
jak np. podobozy w Brzegu Dolnym (Dyhernfuth I i II) przy fabryce 
chemicznej „Anorgana”. 

Więźniarki i więźniowie obozów stanowili na Śląsku podstawową 
grupę nowych osadników narodowości żydowskiej w pierwszych 
miesiącach po upadku III Rzeszy. Dołączali do nich Żydzi napły-
wający z terenów Rosji oraz ci nieliczni, którym udało się przeżyć 
okres niemieckiej okupacji w ukryciu. Powstawała nowa i w porów-
naniu z okresem przedhitlerowskim demograficznie znacznie większa 
diaspora żydowska. Okazało się jednak, że był to rozkwit nietrwały. 
Nie powiodły się pomysły założenia autonomicznego żydowskiego 
okręgu w okolicach Dzierżoniowa. Większość nowo przybyłych źle 
się czuło w obcym kulturowo miejscu, a na dodatek traumatyczne 
przeżycia wojenne sprawiały, że poczucie niepewności, brak stabilizacji 
i brak bezpieczeństwa skłaniały większość z nich do emigracji. Niemniej 
jednak pozostała pamięć o kilku miejscach związanych z powojennymi 
dziejami Żydów. Jest to bożnica w Dzierżoniowie oraz tamtejszy cmen-
tarz. Wprawdzie zostały one wzniesione jeszcze w XIX w. i służyły 
niemieckiej społeczności mozaistycznej, ale dziś postrzegane są jako 
centrum życia religijnego po II wojnie światowej. To tu właśnie urzę-
dował rabin, a niemal połowa mieszkańców miasteczka uczęszczała 
na modlitwy, tu też grzebano Żydów – wolnych, ale wycieńczonych 
wielomiesięcznym pobytem w obozach, którzy stawali się ofiarami 
holocaustu już po upadku swoich katów.

Drugim miejscem funkcjonującym w pamięci współczesnych, 
a będącym dowodem kulturalnego odrodzenia społeczności żydowskiej 
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jest dawny Teatr Żydowski we Wrocławiu. Był znany i ceniony w całej 
Polsce. Przeniesiono go do Warszawy, ale budynek został odebrany 
Żydom dopiero w wyniku wydarzeń 1968 r. i antysemickiej nagonki 
inspirowanej przez PZPR. Stał się symbolicznym miejscem powojennego 
„zniknięcia” Żydów z terenów Śląska. Mimo to jednak jeszcze dzisiaj 
większość wrocławian nazywa Teatr Kameralny „teatrem żydowskim”. 

W 2003 r. władze wrocławskiej gminy żydowskiej zorganizowały 
obchody 800-lecia istnienia tutejszej gminy. Za symboliczną datę 
początkową przyjęto datę wyrytą na najstarszej zachowanej macewie 
(por. wyżej). Wydarzenie to ma podwójny sens. Z jednej strony pokazuje 
wielowiekowość tradycji koegzystencji Żydów i chrześcijan na Śląsku, 
z drugiej jednak jest to próba budowania świadomości historycznej 
obecności Żydów, co wydaje się koniecznym, gdyż powyższy przegląd 
„miejsc pamięci Żydów śląskich” w sposób dobitny pokazał jakże 
niewiele z tego wielowiekowego dziedzictwa dotrwało do naszych 
czasów. Żydzi na Śląsku żyli, pracowali, umierali. Budowali domy, 
świątynie, szkoły, cmentarze. Dzisiaj natomiast brakuje niemal zupełnie 
materialnych dowodów ich egzystencji. 
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Referendum Ludowe1 w 1946 r. oraz wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego w 1947 r.

„Zagadnienie Ziem Zachodnich jest w  pełni doceniane. Na tym 
problemie można wyróść lub się skompromitować”2 – tymi słowami 
Władysław Gomułka scharakteryzował krótko to, jak poważnie Polska 
Partia Robotnicza (PPR) podchodziła do kwestii przyłączenia oraz 
zagospodarowania obszarów, które w wyniku postanowień Wielkiej 
Trójki stały się częścią państwa polskiego po II wojnie światowej. Tereny 
Pomorza, Warmii i Mazur, ziemi lubuskiej oraz Śląska, otwierały przed 
władzą komunistyczną możliwość pełniejszego i szybszego „przebudo-
wania” ich na komunistyczną modłę aniżeli miało to miejsce w przy-
padku obszarów, które przed wojną wchodziły w skład Polski. Miało 
na to wpływ zerwanie kulturowej i historycznej ciągłości osadnictwa 
na terytoriach przejętych przez państwo polskie od pokonanych przez 
aliantów Niemiec. W miejsce systematycznie wysiedlanych Niemców 
napływała ludność polska z Polski centralnej oraz Polacy opuszczający 
zajęte przez Związek Sowiecki Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej. 
Komuniści próbowali wykorzystać szansę, jaką stanowiła dla nich 
zmiana granic państwa polskiego. Zadanie zespolenia gospodarczego 
i administracyjnego tzw. Ziem Odzyskanych z resztą kraju mogło 
udowodnić nieprzekonanym, iż nowa władza jest w stanie rządzić 
efektywnie, a dodatkowo jest ona depozytariuszem sojuszu ze Związ-
kiem Sowieckim, który gwarantuje nienaruszalność zachodnich granic 

1. W literaturze zamiennie stosowana jest także nazwa „Głosowanie Ludowe”.
2. H. Mordawski, Ziemie Odzyskane 1945–1956, Brzezia Łąka 2015, s. 179.

Działalność propagandowa Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej 
we Wrocławiu podczas Referendum 
Ludowego w 1946 r. oraz wyborów 
do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.
Kamil Frączkiewicz
doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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Polski. Pomimo poważnych zniszczeń wojennych, systematycznego 
szabru oraz rabunków przeprowadzanych przez Armię Czerwoną, 
potencjał ekonomiczny Ziem Zachodnich był znaczny i przedstawiał 
istotną wartość w kontekście powojennej odbudowy całego kraju.

Komunistom zależało na tym, ażeby ich rządy zdobyły jak najszerszą 
społeczną legitymację. Polska Partia Robotnicza zdobyła bowiem 
dominującą pozycję w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej 
(TRJN) przede wszystkim bazując na poparciu Związku Sowieckiego. 
Komuniści sprawowali faktyczną władzę w kraju pomimo tego, że rząd 
miał formalnie koalicyjny charakter3. Ich dominująca pozycja oparta 
była również na tym, iż opanowali oni resorty siłowe: Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki 
temu byli oni w stanie prowadzić politykę narastających represji wobec 
środowisk opozycyjnych i paraliżować opór swoich koalicjantów. Będąc 
świadomymi znaczenia Ziem Zachodnich oraz Północnych, komuniści 
utworzyli Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na którego czele stanął 
wicepremier i I sekretarz KC PPR Władysław Gomułka4. Dzięki temu 
partia komunistyczna zapewniła sobie bezpośrednią władzę nad 1/3 
terytorium ówczesnej Polski. Gomułka słusznie zauważył, że nowe 
ziemie mają znaczenie „wiążących naród z systemem”5. 

Jednymi z najważniejszych wydarzeń w historii powojennej Polski 
i  „kamieniami milowymi” w  budowie ustroju komunistycznego 
w Polsce były Referendum Ludowe z 1946 r. oraz wybory do Sejmu 
Ustawodawczego z 1947 r. Władza szafując hasłami o demokra-
tycznym charakterze powojennej Polski i oficjalnie zobowiązana 
wobec aliantów do przestrzegania standardów demokracji, musiała 
prowadzić politykę, która umiejętnie imitowałaby przestrzeganie zasad 
funkcjonowania demokratycznego państwa prawa takich, jak prze-
prowadzanie wolnych wyborów. Pomysł przeprowadzenia referendum 
w 1946 r. był konsekwencją tego, iż nie udało się zrealizować pomysłu 
przeprowadzenia w  tym czasie wyborów. Jak wskazuje Czesław 
Osękowski – w 1945 r. ideę wolnych i demokratycznych wyborów 
popierały wszystkie legalnie działające wówczas siły polityczne. Na 
przeszkodzie do ich zrealizowania stała jednak postawa PPR. Komu-
niści zdawali sobie bowiem sprawę, że ich społeczne poparcie plasuje 
się na tak niskim poziomie, iż nie mogą oni polegać na mechanizmach 

3. W jego skład wchodzili także przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz 
w początkowym okresie Stronnictwa Pracy. Zob. A. Gella, Zagłada Drugiej Rzeczypospolitej 
1945–1947, Warszawa 1998. 

4. Ibidem, s. 180-183.
5. K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990, s. 147.
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demokratycznych jeżeli chcą zapewnić sobie korzystny wynik. Poucza-
jący był dla nich przykład Węgier, gdzie partia komunistyczna zgodziła 
się na przeprowadzenie demokratycznych wyborów i je przegrała6. Nie 
chcąc powtórzyć tego błędu, polscy komuniści rozpoczęli zakulisowe 
rozgrywki, które miały na celu rozbicie jedności opozycji oraz zyskanie 
na czasie. PPR zaproponowała innym partiom wspólny start w ramach 
tzw. Bloku Demokratycznego, który miał być wyrazem narodowej 
jedności w powojennej odbudowie kraju. W skład owej koalicji weszły 
obok PPR: Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Stronnictwo Demokra-
tyczne (SD) oraz Stronnictwo Ludowe (SL). PPS, która nadal posiadała 
niezależność względem PPR-u, nie była zachwycona perspektywą 
uczestnictwa w „Bloku” z racji na fakt, iż w sytuacji podporządko-
wania SL i SD komunistom, socjaliści byliby w bloku wyborczym 
„młodszymi partnerami”, bez realnego wpływu na kampanię7. Poza 
Blokiem Demokratycznym pozostało Polskie Stronnictwo Ludowe 
(PSL) oraz Stronnictwo Pracy (SP).

Nieprzejednana postawa PSL, który odrzucił propozycję uczest-
nictwa w Bloku Demokratycznym sprawiła, iż komuniści nie zdecy-
dowali się na przeprowadzenie wyborów. Uznali, że najlepszą formą 
konfrontacji z ludowcami będzie przeprowadzenie referendum, które 
stanie się plebiscytem poparcia ich polityki. Na paradoks zakrawa 
fakt, że pomysł przeprowadzenia referendum narodził się w szere-
gach PSL. Komuniści podchwycili tę idę i postanowili ją dostosować 
do swoich bieżących działań. Roman Zambrowski ujął to w następu-
jący sposób: „(…) może być pozytywnym etapem w walce wyborczej 
(…) gdyż daje możliwość (…) dojścia do głosu wspólnie z PPS i PPR 
również szerokich mas bezpartyjnych i PSL-owskich, czyli pewnego 
rozszczepienia PSL”8. Ostatecznie ułożono trzy pytania: 

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?
2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospo-

darczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodo-
wienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowa-
niem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?

3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego 
na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Blok Demokratyczny, któremu przewodziła PPR namawiał 
w kampanii referendalnej do głosowania „3 × tak”. Referendum odbyło 

6. J. Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władzy, Warszawa 2000, s. 63.
7. Cz. Osękowski, Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000, s. 11-13.
8. Idem, Dokumenty do dziejów PRL. Referendum z 30 czerwca 1946 r., Warszawa 1993, s. 9.
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się 30 czerwca 1946 r. W dniu głosowania oraz w poprzedzającej go 
kampanii władza uciekała się do stosowania przemocy oraz fałszerstw, 
które miały zapewnić jej korzystny rezultat. Dzięki machinacjom 
można było ogłosić oficjalne wyniki referendum, które miały być 
dowodem wielkiego sukcesu władzy. Otóż na pytanie pierwsze miało 
paść 68,2% odpowiedzi „tak”, na drugie 77,3%, a na ostatnie 91,4%9. 
W rzeczywistości wyniki były znacznie gorsze. Zniesienie Senatu 
poparło 26,9% głosujących, reformy gospodarcze 42%, a  granicę 
na Odrze i Nysie 66,9%10. 

 Kolejnym posunięciem władzy były wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego, które odbyły się 19 stycznia 1947 r. Nowo wybrany parlament miał 
się zająć projektem nowej konstytucji, która dawałaby prawne umoco-
wanie komunistycznemu ustrojowi. Podobnie jak w przypadku Refe-
rendum Ludowego, również kampanię wyborczą komuniści starali się 
wykorzystać do uderzenia w największą siłę opozycyjną – PSL. W tym 
celu powtórzono manewr z utworzeniem Bloku Demokratycznego. 
Ludowcy znaleźli się poza „Blokiem” i zostali poddani jeszcze większym 
represjom ze strony organów bezpieczeństwa. Zintensyfikowano prze-
ciwko nim propagandę, która przedstawiała PSL jako partię zdrajców 
i kolaborantów. Sytuację podczas kampanii dobrze oddaje opis dnia 
samego głosowania autorstwa Andrzeja Paczkowskiego: „(…) znaczne 
połacie kraju, zwłaszcza wieś, żyły w atmosferze terroru fizycznego 
i propagandowego. Zorganizowane uprzednio komitety urządzały 
zbiorowe marsze do lokali wyborczych w miastach i przejazdy kolumn 
wozów na wsi. Głosujący zbiorowo mieli pierwszeństwo, a «indywi-
dualni» stawali w długich kolejkach. Wyrywano kartki z numerami 
list PSL, a wtykano «blokowe», wszędzie pełno było wojska, milicji, 
ubeków i ormowców.”11. Istotną rolę odegrały Ziemie Odzyskane. 
Komuniści uznawali je za swój bastion. Wierząc w szerokie poparcie ich 
mieszkańców postanowili zmienić ordynację wyborczą tak, aby promo-
wała właśnie kandydatów z tych części Polski. Ziemiom Zachodnim 
i Północnym przyznano 100 miejsc w 444-osobowym parlamencie. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której jeden mandat na tych terenach 
przypadał na 35 tys. wyborców. Dla porównania w Warszawie oraz 
w Łodzi na 50 tys., a na pozostałych obszarach kraju na 70 tys.12.

Według oficjalnych danych w  wyborach wzięło udział 89,9% 
uprawnionych do głosowania. „Blok” miał zdobyć 80,1% głosów, 
a PSL tylko 10,3%. Pozostałe niecałe 10% miało przypaść SP, PSL 

9. K. Kersten, Narodziny…, s. 248.
10. Cz. Osękowski, Referendum 30 czerwca…, s. 144.
11. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 132.
12. Cz. Osękowski, Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 r. w Polsce, Poznań 2000, s. 38.
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„Nowe Wyzwolenie”13 oraz innym listom. Na 444 posłów 116 pocho-
dziło z PPS, 114 z PPR, 109 z SL, 41 z SD, 27 z PSL, 15 z SP, 7 z PSL 
„Nowe Wyzwolenie”, 5 z koncesjonowanych środowisk katolickich, 
a 10 posłów nie wywodziło się z żadnego ugrupowania14. 

W  obu kampaniach  – referendalnej i  wyborczej, szczególne 
znaczenie miał Dolny Śląsk. Na obszarze tym ze strony komunistów 
oba przedsięwzięcia koordynował Komitet Wojewódzki Polskiej Partii 
Robotniczej (KW PPR). W początkowym okresie KW PPR rezydował 
w Legnicy, co było związane z wojennymi zniszczeniami Wrocławia. 
Pod datą 15 lipca 1945 r. sporządzono pierwszą odprawę KW15. Rychło 
Komitet Wojewódzki „przeprowadził” się do Wrocławia cały czas 
rozbudowując aparat partyjny w regionie dolnośląskim. Od początku 
swojego istnienia KW PPR prowadził szeroko zakrojoną akcję propa-
gandową. Jednostką w sposób szczególny odpowiedzialną za agitację 
polityczną był Wydział Propagandy (WP). Jego intensywna rozbudowa 
nastąpiła jednak w roku 1947, w okresie po Referendum Ludowym oraz 
wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Zanim doszło do wzmocnienia 
jego struktury, dzięki czemu mógł on pracować intensywniej i efek-
tywniej, działalność propagandowa była prowadzona także przez inne 
jednostki KW PPR, jak np. Wydział Organizacyjny czy Sekretariat. 

Referendum Ludowe oraz wybory do Sejmu Ustawodawczego 
były pierwszymi tak spektakularnymi „sprawdzianami” sprawności 
organizacyjnej dolnośląskiej PPR związanymi z powojennym marszem 
komunistów do władzy w Polsce.

Działalność propagandowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Partii Robotniczej we Wrocławiu podczas Referendum Ludowego 
w 1946 r.

Referendum było ogromnym jak na skalę powojennej Polski zabiegiem 
logistycznym. Z racji jego ogromnej wagi, władze PPR-u dołożyły 
wszelkich starań, aby kampania w skali całego kraju była prowadzona 
z rozmachem i nabrała totalnego charakteru. Komuniści chcieli, aby we 
wszystkich regionach prowadzono skoordynowane działania. Centrala 
wydawała odpowiednie instrukcje i dyspozycje, które miały być wyko-
nywane na obszarze całego kraju. W celu zsynchronizowania pracy 

13. Partia powstała w wyniku rozłamu w łonie PSL w czerwcu 1946 r. PSL „Nowe Wyzwo-
lenie” zjednoczyło się jesienią 1947 r. z SL. za: R. Turkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe 
w obronie demokracji 1945–1949, Warszawa 1992.

14. A.L. Sowa, Historia polityczna Polski1944–1991, Kraków 2011, s. 94.
15. Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej APWr), Komitet Wojewódzki PPR we Wroc-

ławiu (dalej KW PPR, Wydział Organizacyjny [WO]), sygn. 649/67, Protokoły Odpraw 
w Komitecie Wojewódzkim PPR, k. 1.
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oraz zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji, zbudowano 
odpowiednie kanały komunikacyjne. W dokumentach Komitetu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu znajdują się szczegółowe instrukcje przysłane 
z Komitetu Centralnego:

„A. Łączność KC z Komitetami Wojewódzkimi
Dla nawiązania systematycznej łączności z terenem w dniach 

28 czerwca godz. 6 rano do dnia 4 lipca godzina 1 nad ranem Komitet 
Centralny ustala na ten okres następujący porządek komunikowania 
się z województwami:

1. Wojewódzkie Komitety PPR podają raporty Komitetowi 
Centralnemu za pośrednictwem dwóch aparatów W CZ. tow. 
Zambrowskiego i tow. Mazura – nie mniej jak 3 razy na dobę.

2. Warszawa – miasto i Wojewódzki Komitet Warszawski komu-
nikuje się z KC drogą raportów osobistych, bez pośredni-
ctwa telefonu. Meldunki należy składać do KC 3 razy dziennie 
w Wydziale Organizacyjnym.

3. Wojewódzkie Komitety PPR zarządzą na  okres od  dnia 
28 czerwca godz. 6 rano do dnia 4 lipca godz. 1 nad ranem 
nieprzerwane dyżury przy telefonach w składzie każdocześnie 
co najmniej dwóch towarzyszy. 

B. Treść raportów
Dla ułatwienia zbierania danych o przebiegu głosowania ludowego 

ustala się następujące sformułowanie pytań i ich kolejność:
1. Dzień i godzina raportu
2. Frekwencja:

a) Jaki procent bierze udział w  głosowaniu w  stosunku 
do uprawnionych

b) Celem uzyskania obrazu powiatu – podać liczby głosują-
cych i przypuszczalny ich efekt z kilku obwodów (najlepiej 
najlepsze i najgorsze obwody), wsi i miast

3. Nastroje w miastach:
a) demonstracyjne głosowanie czystymi kartkami
b) głosowanie „nie”
c) charakterystyczne wypowiedzi i uwagi przy głosowaniu

(…)

C. Łączność z terenem
1. Komitety Wojewódzkie nawiążą łączność telefoniczną, moto-

cyklową, samochodową i rowerową w terenie z Komitetami 
Powiatowymi.
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2. Komitetom Powiatowym należy wskazać nie jeden, lecz kilka 
numerów telefonów w Komitecie Wojewódzkim.

3. Mobilizowane środki lokomocji powinny stale kursować 
między powiatem a terenem komisji obwodowych – a łącz-
ność ta winna być utrzymana przez instruktorów.

4. Nadto Komitety PPR winny utrzymać ścisłą łączność ze szta-
bami bezpieczeństwa wykorzystując ich łączność tak z Woje-
wództwem, jak i z terenem.(…)”16.

Lektura fragmentów dokumentów pokazuje hierarchiczny cha rak ter 
struktur PPR na szczycie, których stał Komitet Cen tral ny (KC). Odno-
siło się to tak do bieżącej działalności Komitetów Wojewódzkich PPR 
w całym kraju, jak i do konkretnych wydarzeń i wyzwań organizacyj-
nych jakie niosły one ze sobą dla partii komunistycznej. Owa hierar-
chiczność sprawiała, że to Komitet Centralny ustalał, jak ma wyglądać 
organizacja referendum, a  komitety stojące niżej na  „partyjnej 
drabinie”, były pozbawione choćby autonomii. Wart podkreślenia 
jest fakt, iż starano się za wszelką cenę utrzymać nie tylko łączność 
w sensie pionowym (pomiędzy KC a komitetami wojewódzkimi 
i powiatowymi), ale także zminimalizować jakiekolwiek ryzyko 
utracenia płynności przepływu informacji poprzez uruchomienie 
sieci połączeń kurierskich. Kolejną kwestią jest potwierdzenie tezy, 
iż komuniści traktowali Referendum Ludowe jako plebiscyt doty-
czący ich popularności w społeczeństwie. Stąd chęć poznania (natu-
ralnie na wewnętrzny użytek PPR) rzeczywistych nastrojów, panu-
jących wśród obywateli. W tym właśnie celu wymagano od komisji 
wyborczych dostarczenia szczegółowych raportów obejmujących 
nie tylko same wyniki głosowania, ale również atmosferę panującą 
w lokalach wyborczych. 

 „Warszawa” dawała instrukcje nie tylko dotyczące łączności, 
dotyczyły one również pracy agitatorów. Wytyczne nie pozostawiały 
cienia wątpliwości: (…) należy tak rozstawić organizacje partyjne, aby 
ani jeden mieszkaniec nie znalazł się poza zasięgiem agitacji przed 
Głosowaniem Ludowym17. W celu efektywnego przeprowadzenia 
agitacji nakazywano zaktywizować wszystkich członków miejscowej 
komórki PPR. W związku z tym wszyscy członkowie partii mieli 
zapoznać się z Ustawą o Głosowaniu Ludowym. W każdym obwo-
dzie miały powstać specjalne Komitety PPR Obwodu Głosowania, 
które miały kierować akcją propagandową. Komitety miały otrzymać 

16. APWr, KW PPR, Sekretariat (dalej S), sygn. 649/39, Instrukcja KC dla wojewódzkich 
i powiatowych komitetów PPR w sprawie głosowania ludowego z 26 czerwca 1946 r., k. 1-2.

17. Ibidem, Instrukcja KC PPR w sprawie tworzenia sieci agitatorów z maja 1946 r., k. 6.
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specjalne pełnomocnictwa oraz dokonać podziału członków partii 
na grupy agitatorów, a także przygotować odpowiednie plany dzia-
łania, według których miała być przeprowadzona akcja w obwodzie. 
Z racji tego, że głosowanie miało być także elementem walki przeciwko 
nadal silnym wpływom PSL-u, zalecano szczególne zaangażowanie 
się w akcję na wsi. To tam bowiem miał się rozegrać według partyjnej 
centrali główny „teatr” walki ideologicznej: „Komitety Wojewódzkie 
i Powiatowe winny na okres miesięczny (od 2. VI – 2. VII) skierować 
do wszystkich wiejskich obwodów Głosowania Ludowego najbardziej 
politycznie wyrobionych towarzyszy”18.

Od agitatorów partyjnych wymagano nawiązania bliskiego 
kontaktu z miejscową ludnością. Mieli jej być dobrze znani i sami 
poznać osobiście osoby, pośród których mieli pracować. Obok cierp-
liwej, słownej perswazji obejmującej tak odwoływanie się do obywatel-
skiego obowiązku uczestnictwa w głosowaniach, jak i popularyzację 
komunistycznego punktu widzenia w sprawie odpowiedzi na referen-
dalne pytania, zalecano również szeroki kolportaż wszelkiego rodzaju 
materiałów drukowanych. Agitatorzy mieli organizować również 
pogadanki dotyczące referendum, a w razie potrzeby odbywać indy-
widualne rozmowy z obywatelami19. Komitety Głosowania miały 
powstać również w urzędach oraz w fabrykach. Sugerowano także ścisłą 
współpracę z agitatorami partii „Bloku”20. Miało to za zadanie jeszcze 
skuteczniejsze „oplecenie” propagandową siecią całego społeczeństwa. 
Chodziło o uczynienie przekazu propagandowego częścią codzien-
ności. Dzięki temu można było zwielokrotnić jego częstotliwość.

Szczególnie istotna, była naturalnie współpraca, dwóch najwięk-
szych partii Bloku Demokratycznego – PPR i PPS. Kampania referen-
dalna miała być ważnym etapem na drodze do zjednoczenia „brater-
skich” partii lewicowych. Dbano o to, ażeby zbudować silne wrażenie 
rzeczywistej bliskości obu sił. W tym celu kampania PPS i PPR miała 
być dobrze widoczna. Wspólne Komitety Obywatelskie miały swoim 
zasięgiem obejmować wszystkie grupy społeczne i organizować jak 
największą ilość wieców. Wojewódzkie władze PPS i PPR tworzyły 
wspólne pisma skierowane do komitetów powiatowych obu partii, które 
miały być namacalnym dowodem wspólnoty idei i działania lewicy. 

Skoro organizacja kampanii referendalnej była sterowana „odgórnie”, 
to nie mogło istnieć odstępstwo jeśli idzie o treści samej agitacji. 
W piśmie KW PPR do komitetów miejskich i powiatowych z wczes-
nego okresu kampanii (kwiecień 1946 r.), czytamy m.in.: „Referendum 

18. Ibidem, s. 7.
19. Ibidem.
20. APWr, KW PPR, S, sygn. 649/39, Instrukcja w sprawie agitacji, k. 13.
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ludowe na Ziemiach Odzyskanych nabiera szczególnego znaczenia. 
Wykaże ono, że ziemie te są już ściśle związane z Macierzą, wykaże 
wolę całego narodu polskiego wzięcia udziału w dalszej repolonizacji 
tych ziem, odbudowie zniszczeń i podniesieniu ich poziomu gospodar-
czego i kulturalnego. Dlatego też Komitet Wojewódzki Polskiej Partii 
Robotniczej w imieniu Wojewódzkiej Komisji Porozumiewawczej 
Stronnictw Demokratycznych poleca rozwinięcie szerokiej, masowej 
akcji popularyzującej głosowanie ludowe. Pod hasłem: „Referendum 
stanie się klęską reakcji” należy organizować wiece i masówki we 
wszystkich ośrodkach fabrycznych i miejskich. Należy również szcze-
gólnie szeroko rozwinąć akcję na wsi wśród chłopów. W akcji tej 
należy podkreślić zgodność stanowisk WSZYSTKICH STRONNICTW 
W SPRAWIE GŁOSOWANIA LUDOWEGO. Masową tę akcję należy 
objąć ogół całego społeczeństwa polskiego na terenie całego woje-
wództwa. Wiece organizujemy wespół ze wszystkimi stronnictwami 
bloku demokratycznego – z inicjatywy PPR i PPS”21.

Zgodnie z  sowieckimi wzorcami próbowano aktywizować 
do uczestnictwa w propagandowych wiecach jak największą grupę 
obywateli. Tym sposobem świadomie lub nie, tysiące ludzi stało się 
agitatorami. To czy uczestniczyli oni w tego typu imprezach chętnie, 
czy też nie, miało drugorzędne znaczenie. Najważniejsze było zaprzęg-
nięcie ich w tryby machiny ideologicznej. Szczególnie istotne było 
wobec tego znalezienie odpowiednich autorytetów (najlepiej mających 
opinię niezależnych) oraz wciągnięcie do współpracy przy agitacji także 
różnych organizacji społecznych. Wspomniane wcześniej Komitety 
Obywatelskie grupowały szerokie spektrum organizacji. Pomagało 
to uwiarygodnić tezę o tym, że poparcie dla linii rządu jest powszechne 
i skupia różne środowiska. W skład prezydium Wojewódzkiego Komi-
tetu Obywatelskiego we Wrocławiu wchodzili: wojewoda (wywo-
dzący się z PPS) – Stanisław Piaskowski, dowódca 4 Śląskiego Okręgu 
Wojskowego – gen. Stanisław Popławski, rektor UWr – Stanisław 
Kulczyński, a także szefowie Związków Zawodowych oraz Woje-
wódzkiej Rady Narodowej – Ziółkowski i Badrakula22. Imponująco 
przedstawiała się lista organizacji, które zgłosiły swój akces do Woje-
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego. Wśród 18 organizacji znajdowały 
się m.in.: Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Związek Osad-
ników Wojskowych, Wojewódzki Zarząd Zrzeszenia Kupców, Zarząd 

21. APWr, KW PPR we Wrocławiu, Instrukcje KC i Generalnego Komisarza w Sprawie Refe-
rendum, sygn. 649/39, Pismo KW PPR we Wrocławiu do komitetów miejskich i powiatowych 
w sprawie kampanii referendalnej z 13 IV 1946 r., k. 31.

22. Ibidem, Sprawozdanie Obywatelskiego Komitetu Głosowania Ludowego na Dolnym Śląsku, 
k. 164.
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Okręgowy Ligi Morskiej, Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet23. Obecność tak zróżnicowanych 
środowisk, często niezwiązanych na pierwszy rzut oka z polityką 
w Komitecie, dodawało mu nie tylko otoczki pluralizmu poglądów 
w jego szeregach, ale miało także znaczenie finansowe. Kampania 
wymagała dużych nakładów pieniężnych, których pozyskanie w sytu-
acji biednego i wyniszczonego wojną kraju nie było zadaniem łatwym. 
W tym samym sprawozdaniu Komitet „chwalił” się wydaniem m.in. 
710 tys. ulotek, 200 tys. „listów do gospodarzy”, 132 tys. różnego rodzaju 
plakatów. Dodatkowo organizował wiece w gminach. Do niewątpliwego 
sukcesu należy zaliczyć wciągnięcie do akcji agitacyjnej niektórych 
księży. Można założyć, że byłoby to niemożliwe, gdyby o wsparcie 
podczas kampanii zwróciła się do nich bezpośrednio sama PPR24. 
W rozliczeniu finansowym z sierpnia 1946 r., Komitet wykazał 2 mln 
złotych wpływów. Najwięcej – 1 mln złotych – otrzymał od Między-
partyjnego Komitetu Centralnego. Pokazuje to dobrze wpływ czynnika 
politycznego na jego funkcjonowanie. Wydatki miały wynieść prawie 
2 mln złotych. Obejmowały one m.in. przekazy na zakup benzyny, 
funkcjonowanie powiatowych komitetów obywatelskich, szkolenie 
instruktorów, czy opłacenie drukarni25. Wojewódzki Komitet Obywa-
telski mógł osiągnąć na tym polu sukces właśnie z racji symulowania 
przezeń reprezentacyjnego dla różnych grup i organizacji środowiska. 
O tym, iż suma sumarum najwięcej do powiedzenia w jego szeregach 
mieli komuniści, świadczy skład Komitetu Wykonawczego. Zasiadało 
w nim 2 członków PPR, 2 PPS i jeden SL26. 

Warunkiem powodzenia kampanii referendalnej była spójność 
przekazu. Treści, jakie przekazywano za pośrednictwem prasy, podczas 
spotkań z agitatorami, wieców itd., miały układać się w logiczną, 
przekonującą dla odbiorców całość. Zdawano sobie doskonale sprawę, 
że sytuacja w jakiej obecnie znajduje się Polska (a przez to samo zagad-
nienie referendum), wymaga wpisania w szerszy kontekst narracyjny. 
Referendum było konsekwencją pewnego ciągu wydarzeń, który nale-
żało odpowiednio przedstawić. Punktem centralnym owej opowieści 
była II wojna światowa oraz okres międzywojnia. Odpowiedniemu 
zbudowaniu narracji pomagały odgórne wytyczne, które wskazywały 
w jaki sposób należy „odmalować” drogę do współczesnej Polski. 

23. Ibidem. 
24. Ibidem, k. 165.
25. APWr, KW PPR, S, we Wrocławiu, Instrukcje KC i Generalnego Komisarza w Sprawie 

Referendum, sygn. 649/39, Rozliczenie finansowe Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu 
Głosowania Ludowego z 3 sierpnia 1946 r., k. 168.

26. Ibidem, Sprawozdanie Obywatelskiego Komitetu Głosowania Ludowego na Dolnym Śląsku, 
k. 164.
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Integralną częścią kampanii referendalnej była prasa. Miała ona szcze-
gólnie istotne znaczenie z racji tego, że była wówczas głównym medium, 
docierającym do najszerszej grupy odbiorców. Czytelnicy zaś trakto-
wali ją często jako niezawodne i rzetelne źródło informacji. Prasa była 
głównym „oknem na świat” milionów ludzi. W związku z tym należało 
ów „widok” w odpowiedni sposób „urządzić”. Prasa doskonale nada-
wała się np. do atakowania wszelkiej maści przeciwników. Oficjalny 
organ prasowy KW we Wrocławiu – „Trybuna Dolnośląska”, niemal 
w każdym swoim wydaniu uderzał w PSL. Już w okresie poprzedza-
jącym referendum na jej łamach rozgorzała kampania agitacyjna mająca 
zachęcić do głosowania „3 × tak” połączona z napastliwymi atakami 
na Polskie Stronnictwo Ludowe. W kwietniu 1946 r., na  łamach 
„Trybuny Dolnośląskiej” rozpoczęto agitację w sprawie głosowania. 
Na Dolnym Śląsku szczególne znaczenie miała kwestia pytania doty-
czącego granicy na Nysie Łużyckiej oraz Odrze. Dla mieszkańców 
regionu sytuacja była w tym wypadku „zerojedynkowa”. Postulat, który 
miało realizować pytanie nr 3 należało wobec tego jak najmocniej 
związać z postawą PPR. To komuniści mieli być gwarantem zacho-
wania nowego stanu posiadania państwa polskiego, ponieważ to oni 
stali na straży strategicznego sojuszu z ZSRS. Na korzyść propagandy 
komunistycznej działały same mocarstwa zachodnie. Stale pogar-
szające się stosunki na linii Moskwa – Waszyngton i Londyn oraz 
otwarte wypowiedzi zachodnich liderów kwestionujące zachodnią 
granicę Polski, uwiarygodniały tezy komunistów o zagrożeniu dla Ziem 
Zachodnich: „(…) Na Dolnym Śląsku szczególnie ważnym jest wyraźne 
określenie całego społeczeństwa wobec całego świata, że granice nasze 
na Odrze nierozerwalnie związane są z wolą naszego całego narodu 
i że nie ma w tej sprawie żadnych różnic i odchyleń. Na Dolnym Śląsku 
szczególnie ważne jest oświadczenie całego społeczeństwa wobec 
wielkich przyjaciół Niemców na zachodzie, że naród polski nie chce 
i nie będzie razem z Niemcami żyć na jednej ziemi. Stanowisko społe-
czeństwa na ziemiach odzyskanych, na Dolnym Śląsku jest specjalnie 
ważkie i o wysokim ciężarze gatunkowym”27.

Pytanie dotyczące granic nadawało się jak żadne inne do ukazania 
referendum jako sprawy istotnej dla międzynarodowej pozycji Polski. 
Ze wszystkich trzech kwestii jakie poruszało referendum, to właśnie 
pytanie nr 3 było w przeciwieństwie do pozostałych dwóch najbardziej 
konkretne. Pytanie dotyczące reform gospodarczych pozostawiało 
szerokie pole do interpretacji z racji swojej niejasnej treści. Z kolei 
sprawa zniesienia Senatu była dla większości społeczeństwa abstrakcyjna 

27. Na Dolnym Śląsku jednomyślność, „Trybuna Dolnośląska”, 11 IV 1946 r., s. 1.
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i kwestie ustrojowe nie były dla niego zbyt jasne. Kwestię granicy zachod-
niej przedstawiano na łamach „Trybuny Dolnośląskiej” jako sprawę 
o znaczeniu globalnym, będącą fundamentem światowego pokoju. 

Jak napisano wcześniej, partyjna prasa szczególnie dużo miejsca 
poświęcała atakom na PSL. Ludowcom zarzucano brak lojalności wobec 
państwa polskiego, egoizm oraz brak gotowości do kompromisu, który 
miał się przejawiać w odrzuceniu propozycji uczestnictwa w Bloku 
Demokratycznym. Naturalnie prasa przemilczała fakt, iż PSL (cieszący 
się największym poparciem społecznym), przyjmując propozycję PPR 
skazałby się na stopniowe wchłanianie przez partię komunistyczną 
oraz marginalizację podobną do tej, jaka była udziałem Polskiej Partii 
Socjalistycznej, która weszła w skład Bloku Demokratycznego.

PPR pragnęła przyciągnąć do urn jak największą liczbę głosujących. 
W tym celu namawiano do uczestnictwa w Referendum i relacjo-
nowano pracę aktywistów PPR i PPS, a także drukowano rezolucje 
dotyczące głosowania, które miały wyjaśniać sens jego przeprowa-
dzenia i niebagatelne znaczenie28. W związku z rozpoczęciem inten-
sywnej akcji agitacyjnej na łamach „Trybuny Dolnośląskiej”, starano 
się oswoić czytelników z sytuacją, gdy spotkają się z agitatorami i staną 
się obiektem ich działań.

Podczas kampanii referendalnej oraz w dniu samego głosowania 
w sukurs komunistycznej propagandzie przyszedł aparat bezpieczeń-
stwa. Aktywiści PSL byli bici i zastraszani, wzrosła ilość aresztowań 
członków partii Mikołajczyka. Plakaty i  inne materiały propagan-
dowe ludowców były niszczone. Osłonę głosowaniu zapewniała MO, 
ORMO i WP. Obszar Dolnego Śląska został podzielony na 3 strefy 
bezpieczeństwa29. Jeśli chodzi o same fałszerstwa w komisjach wybor-
czych, to były one prowadzone z „chirurgiczną precyzją”. Jak pisze 
Jan Ryszard Sielezin: „Tylko bystry obserwator mógł dostrzec niepra-
widłowości w pracach komisji, odnotować przejawy ograniczonej 
agitacji ze strony PSL lub interwencje sił porządkowych”30. Należy 
odnotować, iż kampania partii opozycyjnych – PSL oraz SP, budziła 
żywe zainteresowanie KW PPR. W dokumentach obejmujących raporty 
z głosowania znajdują się bowiem ulotki PSL i SP oraz podziemia 
niepodległościowego. O ile jednak co do materiałów partyjnych nie 
ma wątpliwości iż są autentyczne, o tyle w przypadku Komunikatu nr 1 
Naczelnego Dowództwa Armii Podziemnej wątpliwości takie istnieją31. 

28. Wspólna akcja propagandowa PPR i PPS w sprawie referendum, ibidem, 25 V 1946 r., s. 5.
29. J.R. Sielezin, Polskie Stronnictwo Ludowe na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949, Wrocław 

2000, s. 149-151.
30. Ibidem.
31. APWr, KW PPR, S, sygn. 649/39, Komunikat nr 1 Naczelnego Dowództwa Armii Podziemnej, k. 7.
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Owe ulotki miały być materiałem poglądowym dla komunistycznych 
aktywistów, którzy po zapoznaniu się z nimi mieli mieć ułatwione 
zadanie kontrargumentowania treści w nich się znajdujących. 

W atmosferze intensywnej nagonki propagandowej, fałszerstw 
wyborczych i użycia przemocy oficjalne wyniki referendum na Dolnym 
Śląsku były manifestacją potęgi obozu władzy. 2 lipca „Trybuna Dolno-
śląska” donosiła z zachwytem, że w głosowaniu w regionie wzięło udział 
90% uprawnionych32. „Trybuna” napawała się także przegraną PSL: 
„Chcieliście panowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego wojny z demo-
kracją na Dolnym Śląsku? Macie ją i zbierajcie jej owoce. Z górą 96% 
wyborców głosowało trzykrotnie na „tak”. W worku 3-procentowym 
„nie” serdecznie współżyją i współpracują peeselowcy i volksdeutsche, 
eneszeteowcy i agenci obcego kapitału, byli obszarnicy i kołtuni miejscy, 
szabrownicy i zaplute karły nielegalnej reakcji – wszystko to, czego 
się Naród Polski brzydzi od czego ze wstrętem się odwraca i z czego 
niczem z robactwa potrafi się otrząsnąć. Przyjdzie nam worek u góry 
zawiązać i wrzucić do Odry”33.

Powyższy fragment artykułu A. Tokarskiego jest wyjątkowo bru tal ny 
i prymitywnie skonstruowany, nawet jak na standardy par tyj nej propa-
gandy. Jest to skrajny przykład próby obudzenia nienawiści grającej 
na najniższych ludzkich instynktach i odwołującej się do odczłowie-
czenia wroga i porównaniu go do „robactwa”. Pokazuje on jednak 
bardzo ważną rzecz – otóż dowodzi, iż referendum było jedynie etapem 
w dalszej walce przeciwko PSL. Nie rozważano ani przez moment 
„zwolnienia tempa” w myśl zasady głoszącej, że: „przeciwnika należy 
nie tylko pokonać, ale i zniszczyć”.

Obóz władzy głosił iż opcja „3 × tak” zdobyła w województwie 
wrocławskim 96% poparcie. W rzeczywistości wyniki kształtowały 
się inaczej. Za zniesieniem senatu opowiedziało się 45% głosują-
cych, reformy gospodarcze poparło 55%, a granicę na Odrze i Nysie 
Łużyckiej – 75%34. W protokole Wydziału Propagandy KW PPR we 
Wrocławiu sporządzonym po  referendum podsumowano głoso-
wanie. Zwrócono uwagę m.in. na małe poparcie dla „3 × tak” wśród 
ludności przybyłej zza Buga. Nawet wśród sympatyków PPR wywo-
dzących się z tej grupy powszechne miało być przekonanie o rychłym 
powrocie Kresów Wschodnich do Polski35. W zasadzie w dokumencie 
oceniano negatywnie stosunek większości przedstawicieli różnych 

32. Naród wypowiedział swoją wolę, „Trybuna Dolnośląska”, 2 VII 1946 r., s. 1.
33. Pogrom PSL w Głosowaniu Ludowym na Dolnym Śląsku, ibidem, 9 VII 1946 r., s. 1.
34. Cz. Osękowski, Referendum 30 czerwca…, s. 144.
35. APWr, KW PPR, Wydział Propagandy (dalej WP), sygn. 649/172, Raport o sytuacji poli-

tycznej po referendum ludowym z 1946 r., k. 15.
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grup społecznych i środowisk do PPR. Nieprzychylni mieli więc być 
wobec partii komunistycznej: drobnomieszczanie, inteligencja, chłopi, 
wrocławscy tramwajarze. Także klasa robotnicza nie pałała do nowej 
władzy sympatią. Częściowo próbowano tłumaczyć małe poparcie dla 
polityki PPR przeniknięciem na Dolny Śląsk licznej grupy pospolitych 
przestępców z centralnej Polski, którzy mieli wywierać negatywny 
wpływ na resztę ludności, ale wyjaśnienia te należy raczej uznać za 
naciągane. Stwierdzano za to, że największym poparciem władza cieszy 
się wśród przybyszów z Polski centralnej, którzy w przeciwieństwie 
do „Zaburzniaków”, nie mają negatywnych doświadczeń związanych 
z utratą swoich „małych ojczyzn”. Oczywiście ogromny wpływ na świa-
domość polityczną mieszkańców regionu miała mieć także działal-
ność „reakcji”, PSL oraz kleru36. Raport podsumowano: „Reasumując 
należy stwierdzić, że referendum wykazało, iż nastroje poważnej części 
społeczeństwa są dolnośląskiego są nieprzychylne Rządowi Jedności 
Narodowej, że nawet tak ogromna praca bloku demokratycznego przy 
braku poważniejszej przeciwakcji przeciwnika, nie zdołała przyciągnąć 
na nasze pozycje więcej niż [brak liczby] % głosów. O tym, że o takim 
wyniku zdecydowały nastroje, a nie zorganizowana akcja przeciwnika 
świadczy to, że w tych powiatach gdzie nie ma PSL lub też podziemnej 
reakcji, wyniki Głosowania Ludowego nie były lepsze niż przeciętne37.

Bardzo symptomatyczny był za to wyciągnięty z owych wydarzeń 
w kontekście zbliżających się wyborów do Sejmu Ustawodawczego 
wniosek: „Byłoby rzeczą najbardziej wskazaną unieważnienie listy 
reakcyjnej na Dolnym Śląsku (…). Motywując to tym, że na Dolnym 
Śląsku lista reakcyjna uzyska bezwzględny sukces, zaś w przypadku 
unieważnienia jej nie należy oczekiwać terrorystycznych wystąpień 
w większym zakresie”38.

Działalność propagandowa Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Partii Robotniczej we Wrocławiu podczas wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego w 1947 r.

Komuniści uznali wyniki referendum za swój wielki sukces, choć 
zdali sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości nadal nie mogą liczyć 
na poparcie większości Polaków. Zwycięstwo zapewniły im fałszerstwa 
i przemoc stosowana wobec przeciwników. Głosowanie z 30 czerwca 
1946 r. miało niebagatelne znaczenie jeśli chodzi o „lekcję wygrywania 
wyborów”. PPR przeszła logistyczny chrzest bojowy w organizowaniu 

36. Ibidem, k. 17-18.
37. Ibidem, k. 19.
38. Ibidem.
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tego typu fasadowych przedsięwzięć. Doświadczenie z wiosny i wczes-
nego lata można było wykorzystać podczas kolejnej kampanii – tym 
razem wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Dokumenty Komitetu 
Wojewódzkiego PPR z okresu kampanii wyborczej potwierdzają, 
iż nauka płynąca z kampanii referendalnej została wykorzystana. 
Podobnie jak pół roku wcześniej, postawiono szczególny nacisk 
na odpowiednią koordynację działań w całym regionie. Wobec świa-
domości, że agitacja przedreferendalna nie zakończyła się sukcesem, 
postanowiono jeszcze bardziej zmobilizować do działania członków 
partii. Od początku grudnia do Wrocławia sukcesywnie spływały 
raporty dotyczące skali przygotowań. Czasami z racji centralnego stero-
wania przedsięwzięciem pojawiały się trudności, gdyż poszczególne 
komisje obwodowe oczekiwały poleceń i instrukcji z Wrocławia i nie 
chciały stosować się do tego co przekazywali im obwodowi instruk-
torzy. Oto przykład z Namysłowa: „Lokale wyborcze mają zapewnioną 
łączność telefoniczną z wyjątkiem obwodu nr 39 w Michałkowie, 
który telefonu nie posiada. Aczkolwiek znajdują się tam przewody 
telefoniczne. Naczelnik Urzędu Pocztowego w Namysłowie nie chce 
zainstalować telefonu, gdyż nie ma zarządzenia odgórnie, proszę więc 
o sprowadzenie tego zarządzenia”39.

W tym wypadku centralizacja procesu decyzyjnego przyniosła 
trudności i nie sprzyjała płynnej pracy podczas kampanii wyborczej. 
Nie były to jednak jedyne kłopoty na jakie natrafiali instruktorzy. 
Często narzekali na niski poziom uświadomienia miejscowej ludności. 
Wobec istnienia nadal dużych grup ludności, które pozostawały bierne, 
bądź wrogo nastawione do władzy i do komunizmu, drukowano szereg 
ulotek propagandowych oraz informatorów, które miały za zadnie 
w prosty sposób odpowiadać na pytania i wątpliwości rodzące się 
w głowach obywateli. Przykładem takiego druku jest Informator 
wyborczy skierowany do agitatorów. Wydany nakładem Głównego 
Komitetu Wyborczego Bloku Demokratycznego, miał formę małej 
książeczki. Na prawie 200 stronach podjęto próbę zawarcia sedna 
propagandowego przekazu obozu władzy. Obok prostego języka, przy-
jęto w nim również przystępną formę konstrukcji – mianowicie był 
on repetytorium częściowo złożonym z pytań i odpowiedzi dotyczących 
najbardziej palących kwestii rzeczywistości lat 40. Informator miał 
bardzo przejrzysty i logiczny układ, co było również wskazówką jak 
powinno się prowadzić prawidłową agitację. W przedmowie wyjaś-
niono cele jakim ma służyć: „«Informator» ma pomóc w pracy przed-
wyborczej. Zawiera on najważniejsze fakty i materiały, a także sposób 

39. APWr, KW PPR, S, 649/42, Sprawozdanie instruktora powiatowego na obwód namysłowski 
z 17 grudnia 1946 r., k. 41.
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ich wykorzystania w przemówieniach i w rozmowach. Wszystkie te 
rzeczy nie są nam obce. Słyszeliśmy je już nie raz. Ale w «Informatorze» 
są one zebrane w jedną całość i przedstawione w możliwie krótki i jasny 
sposób. Dzięki temu nie będziemy musieli polegać tylko na własnej 
pamięci, która czasem zawodzi, lecz będziemy mogli sięgnąć w każdej 
chwili do materiałów. «Informator Wyborczy» daje nam materiały, 
argumenty przeciwko wrogowi. Ale «Informator» nie może oczywiście 
dać nam materiału dotyczącego okolicy, w której będziemy prowa-
dzili akcję przedwyborczą. A właśnie takie rzeczy – znajome i bliskie 
naszym słuchaczom będą najlepszym środkiem w pracy. Dlatego też 
trzeba żebyśmy uzupełniali «Informator» sami. Na czystych kartkach 
zapisujemy fakty obrazujące obłudę naszych przeciwników. Notujmy 
każdy czyn szkodniczy popełniony przez PSL (a takich będzie dużo!). 
Każde morderstwo, czy napad bandy. Z drugiej strony zapisujmy 
fakty obrazujące zasługi działaczy demokratycznych. Połączenie tego 
co zawiera «Informator» z tym co zbierzemy sami, da nam najlepszą 
broń w walce o zwycięstwo naszej słusznej sprawy, sprawy Polski.

Następnie w części pierwszej „Informatora”, przystąpiono do wyjaś-
nienia znaczenia wyborów: „19 stycznia 1947 r. cały naród dokona 
wyboru posłów do Sejmu Ustawodawczego, który jest najwyższą władzą 
w demokratycznym państwie. Obecne wybory będą szczególnie ważne. 
Po pierwsze – są to wybory nie do zwykłego sejmu, ale do Sejmu 
Ustawodawczego, powołanego do uchwalenia konstytucji, tj. ustawy 
zasadniczej. Po drugie – są to pierwsze wybory po odzyskaniu niepod-
ległości. Po trzecie – wybory rozwiewają majaczenia wstecznictwa 
o tymczasowości obecnego ustroju Polski. Państwa obce stracą pozór 
do wtrącania się w nasze sprawy wewnętrzne. Stronnictw obozu 
demokratycznego zaproponowały PSL blok wyborczy, to znaczy 
chciały żeby wszystkie partie rządzące w Polsce wystawiły wspólne 
listy, a podział mandatów miał nastąpić według umowy. Zrobiły tak 
po to żeby zaoszczędzić krajowi walki wyborczej, która kosztuje 
wiele sił, rozbija naród na przeciwstawne obozy wtedy, gdy trzeba 
nam jedności. Jednak kierownictwo PSL nie licząc się z interesami 
narodu odrzuciło projekt współpracy z obozem demokratycznym. 
Do walki wyborczej staje z jednej strony obóz reakcji, występującej 
pod szyldem PSL, obóz bankrutów politycznych, którzy zawsze 
liczyli na wszystko i na wszystkich, tylko nie na Polskę, obóz który 
nic nie wniósł w dzieła zwycięstwa i odbudowy”40.

Już od pierwszych stron „Informatora Wyborczego” przypuszczono 
atak na PSL. Dla komunistów wybory miały być okazją do wprowadzenia 

40. Informator Wyborczy KC PPR z 1946 r., [w:] APWr, KW PPR, WP, sygn. 649/190, k. 26-27.



277

v
a

r
ia

planu ostatecznej rozprawy z ludowcami w finalną fazę. Dla podkre-
ślenia, na które tezy agitatorzy winni zwrócić szczególną uwagę, użyto 
pogrubionej czcionki. Niszczeniu wizerunku PSL poświęcono nawet 
osobną część „Informatora”. W trzeciej części druku – noszącej tytuł 
„PSL – sojusznik reakcji”, cofnięto się nawet do czasów międzywojnia. 
Pakt lanckoroński, w którym uczestniczyło PSL „Piast”, podobnie jak 
okres, w którym współrządziło w latach 20., został przedstawiony 
jako akt zdrady interesów wsi. Na barki ludowców zrzucono odpo-
wiedzialność za kryzys ekonomiczny, inflację i pauperyzację chłopów. 
Podkreślano, że w otoczeniu Stanisława Mikołajczyka nadal znajdują 
się ludzie ponoszący odpowiedzialność za tamtą politykę41. W walce 
z ludowcami używano także argumentów odwołujących się do powo-
jennych trudności panujących na wsi: „(…) teka Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych, którym został sam Mikołajczyk. Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych zaczął swe urzędowanie od krytykowania reformy 
rolnej i opiekowania się „skrzywdzonymi” obszarnikami. Jednocześnie 
Ministerstwo Rolnictwa zaroiło się od dawnych sanacyjnych urzęd-
ników, wysługujących się całe życie obszarnikom. Na kierownicze 
stanowiska w Urzędach Ziemskich przyszli rozparcelowani dziedzice, 
sanacyjni komisarze ziemscy, ludzie nienawidzący nowej Polski. (…).

URZĘDNICY MIN.  ROLNICTWA W  POWIATACH ROBIĄ 
BAŁAGAN I KRZYWDZĄ CHŁOPÓW! Administratorzy majątków 
państwowych zaniedbują gospodarstwo, nie wykonują planów zasiewów, 
marnują sprzęt rolniczy. Konie z UNRRA dzielili PSL-owcy tak, że gospo-
darz, który miał już jednego konia, dostawał jeszcze drugiego, a biedny 
chłop, nie posiadający inwentarza nic nie otrzymywał. Krowy i bydło 
z majątków podlegających parcelacji rozdawane jest byłym obywatelom 
ziemskim, a chłop osadnik nic nie otrzymuje. (…) Gdyby PSL rządziło 
w Polsce, to tak samo byłoby w przemyśle, komunikacji, odbudowie itd.”42.

Przytoczony fragment pokazuje, że antypeeslowska propaganda 
miała bazować na konkretnych i czytelnych dla chłopów przykładach. 
Jeżeli na wsi panowało z jakichś powodów niezadowolenie, to u jego 
przyczyn (wedle propagandy słusznych), stała nieumiejętna polityka 
ludowców wynikająca z wpływów „reakcji”. Charakterystyczna jest 
również próba obudzenia na wsi konfliktu klasowego. PSL miał repre-
zentować zamożne elity drenujące środki, które miały trafiać w ręce 
średnich i biednych chłopów, którzy stanowili większość mieszkańców 
ośrodków wiejskich. To właśnie na obrońców ich interesów kreowali 
się komuniści. 

41. Ibidem, s. 72.
42. Ibidem, s. 78.
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Kolejnym problemem przed jakim stawała władza było wytłuma-
czenie społeczeństwu nowej konstelacji geopolitycznej w której Polska 
stała się de facto państwem wasalnym ZSRS: „Propaganda wroga 
twierdzi, że «Polska nie jest suwerennym krajem, w Polsce rządzą 
Rosjanie, dokonują oni aresztowań», «co nam każą, to my robimy», 
«niedługo zrobią nas 17 republiką».

Oto odpowiedź na  to pytanie: Jesteśmy krajem suwerennym, 
ponieważ rządzimy się sami, kierując się wyłącznie swoim dobrem 
i swoimi, a nie cudzymi interesami i nikt na świecie nie może nam 
narzucić swojej woli. Mamy polski rząd, administrację, milicję, wojsko, 
sądy, szkoły, samorząd itd. Zawieramy układy z innymi państwami, 
wysyłamy swoich ambasadorów, nie pytając o pozwolenie Związku 
Radzieckiego, ani żadnego zagranicznego rządu. Suwerenność nasza 
jest uznawana przez wszystkie państwa i  jesteśmy pełnoprawnymi 
członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych”43.

„Propaganda reakcyjna twierdzi, że obecne granice są niesprawied-
liwe, niekorzystne, że osłabiają nas. Są tacy którzy mówią: «Po co nam 
Ziemie Zachodnie, oddajmy je, to zwrócą nam Lwów i Wilno». 

Oto odpowiedź: Obecna polska granica wschodnia wzdłuż linii 
ustalonej w r. 1919-ym przez angielskiego ministra spraw zagranicz-
nych Curzona (Kerzona) na zasadzie: tereny zamieszkałe w większości 
przez Polaków należą do Polski, tereny zamieszkałe przez Białorusinów 
bądź Ukraińców należą do Związku Radzieckiego.

Co nam daje słuszna granica polsko-radziecka? Polska staje się 
państwem silnym, jednonarodowym, nie potrzebuje siłą narzucać 
swojej władzy innym narodom, zyskuje potężnego sojusznika – ZSRR. 
Jeślibyśmy oddali Ziemie Zachodnie, to Polska byłaby tak mała jak 
okupacyjna Generalna Gubernia”44. 

„Propaganda wroga twierdzi, że «Polska jest okupowana przez 
wojska sowieckie». Oto odpowiedź na to pytanie: W r. 1945 Niemcy 
hitlerowskie zostały rozgromione przez Armie Sojusznicze, a następnie 
okupowane. Główny pogromca Niemiec – Armia Czerwona, wkro-
czyła na terytorium Polski w pogoni za cofającą się armią niemiecką, 
przynosząc nam wyzwolenie. W czasie wojny na naszym terenie, 
na tyłach frontu znajdowało się wiele jednostek Armii Czerwonej. 
Po zakończeniu wojny większość z nich została wycofana, komendan-
tury radzieckie (poza wielkimi węzłami kolejowymi, gdzie zajmują 
się przejeżdżającymi żołnierzami radzieckimi) zostały zniesione”45. 

43. Ibidem.
44. Ibidem, s. 110-111.
45. Ibidem, s. 111.
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Obok opisanego wyżej „Informatora Wyborczego”, który miał za 
zadanie wskazać agitatorom jak powinni uzasadniać głosowanie na Blok 
Demokratyczny oraz jaką argumentację powinni przy tym stosować, 
wydawano również broszury, które miały wyjaśniać jak prowadzić dzia-
łania od strony „technicznej”. Specjalny druk, rozesłany po wszystkich 
województwach przygotował Komitet Centralny PPR. Nosił on nazwę 
„Instrukcja nr 2 o pracy agitacyjnej w obwodzie”. Oficjalnie był on skie-
rowany do „Wojewódzkich Pełnomocników Partyjnych oraz Okręgo-
wych, Powiatowych, Miejskich i Obwodowych Trójek Partyjnych”. 
Zakładał on „totalną” pracę indoktrynacyjną, w którą zaangażowani 
mieli być wszyscy członkowie partii. Najważniejszym elementem orga-
nizującym oraz koordynującym prace aktywu partyjnego miała być 
właśnie trójka partyjna. Jej zadaniem było rozdzielenie pracy, a także 
ewidencja wszystkich zaangażowanych w kampanię wyborczą towa-
rzyszy. „Instrukcja nr 2” nie pozostawiała miejsca na improwizację. Jasno 
i klarownie nakazywała, aby każdy agitator dostał przydział do konkret-
nego domu. W przypadku domów wielorodzinnych należało skierować 
do działania więcej niż jednego aktywistę. Praca każdego z członków 
partii miała być odpowiednio kontrolowana, a następnie oceniona. Miał 
to być kolejny element motywujący. Agitatorzy powinni bowiem mieć 
świadomość, że od tego jak wykonane będą przez nich zadania w czasie 
kampanii wyborczej będzie zależeć być może ich kariera w partii. Mogli 
więc dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu awansować, bądź wręcz 
przeciwnie. Mieli regularnie prowadzić sprawozdania ze swej pracy, 
a „Trójki” miały dokonywać ich przeglądu. Każde ważne z punktu 
widzenia kampanii spostrzeżenie miało trafić na biurko „Trójki”. Wśród 
zaleceń były m.in. wskazówki dotyczące aktywizacji związków zawo-
dowych, Ligii Kobiet czy Polskiego Związku Zachodniego. „Trójki” były 
także zobowiązane do zdobywania informacji na temat działalności 
PSL oraz prowadzenia ewidencji dotyczącej jego członków46.

Podobnie jak w wypadku kampanii referendalnej, także w agitacji 
wyborczej powtórzono na dużą skalę manewr, który miał udowad-
niać, że głosowanie zgodnie z „linią władzy” wcale nie oznacza auto-
matycznie popierania komunizmu (jak głosiła często propaganda 
opozycji). Obecność w Komitetach Obywatelskich przedstawicieli 
różnych środowisk miała dowodzić, że głosowanie na „Blok” jest prze-
jawem patriotycznego działania w ramach systemu demokratycznego 
i troski o stabilizację i odbudowę Polski.

„Instrukcja nr 2” była próbą eliminacji przypadkowości w pracy 
agitatorów. Każdy z nich zanim jeszcze rozpoczął pracę miał zapoznać 

46. APWr, KW PPR, S, sygn. 649/41, Okólnik nr 1 dla Trójek Partyjnych, k. 61, 67. 
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się z okolicą oraz jej mieszkańcami. Powinien był przejrzeć spisy 
wyborców i poznać nastroje ludności. „Trójki” miały za zadanie skon-
trolowanie, czy aktywiści wykonali owe zalecenia. Starano się o to, 
aby agitacja oddziaływała psychologicznie na agitowanych. Kładziono 
szczególny nacisk na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z mieszkań-
cami. Nie dotyczyło to tylko i wyłącznie indywidualnej indoktrynacji 
obywateli. Partyjni agitatorzy mieli być kimś więcej niż tylko „prze-
wodnikami politycznymi”. Mówiąc kolokwialnie: postawiono przed 
nimi zadanie „zaprzyjaźnienia” się z ludnością. 

Jak wskazano w instrukcji agitacyjnej „(…) agitator powinien zbliżyć 
się do swoich wyborców, zainteresować się ich bolączkami, w szczegól-
ności związanymi z danym mieszkaniem, domem, dzielnicą. Nawiązać 
towarzyskie stosunki i znajomości – wtedy dopiero ludzie będą go 
słuchać i szczerze i chętnie rozmawiać o polityce i wyborach. W czasie 
kampanii wyborczej agitator powinien KILKAKROTNIE odwiedzać 
każdego wyborcę, a z tymi których pozyskał dla głosowania z Blokiem 
Demokratycznym winien się UMÓWIĆ NA DZIEŃ GŁOSOWANIA 
I ZAOPATRZYĆ ICH W KARTKĘ WYBORCZĄ. Wskazane jest 
aby agitator w dniu głosowania umówił się ze wszystkimi sympa-
tykami bloku wyborczego w przydzielonym mu domu i wszystkich 
razem odprowadził do komisji wyborczej (w razie potrzeby powinien 
postarać się o środki transportu). Każdy agitator powinien zapisać 
sobie nazwiska wszystkich obywateli, których pozyskał i podać te 
nazwiska Trójce Partyjnej obwodu”47.

W przytoczonym fragmencie widzimy przykład zastosowania kilku 
forteli. Indywidualny kontakt z mieszkańcami i „zainteresowanie” się 
ich życiem mogło ich nie tylko uczynić bardziej podatnymi na treści 
polityczne poprzez „zaprzyjaźnienie” się z aktywistą; w razie sytuacji, 
w której nie byli oni przekonani do treści samej agitacji, mogli zacząć 
odczuwać osobistą lojalność – już nie wobec agitatora, ale wobec „przy-
jaciela” i oddać głoś na „Blok” z czystej sympatii do znajomego, który 
próbował ich co prawda nieskutecznie namówić, ale za to wykazał się 
empatią i zrozumieniem wobec ich codziennych kłopotów. Wytyczna 
dotycząca nadzorowania „przekonanych” w dniu wyborów miała zmini-
malizować ryzyko sytuacji, w której osoby uprzednio deklarujące chęć 
głosowania na blok z jakichś powodów mogłyby do komisji nie dotrzeć. 
Fakt przekazania z kolei nazwisk osób popierających „linię partii” 
do trójki partyjnej otwierało drogę do ich późniejszej indoktrynacji. 

„Instrukcja nr 2” nakazywała nawet dbanie o wygodę agitowanych. 
Z racji tego, że kampania przypadła na okres zimowy, zebrania miały 

47. Instrukcja nr 2 o pracy agitacyjnej w obwodzie, [w:] APWr, KW PPR, S, sygn. 649/41, k. 9-10.
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odbywać się w lokalach, a nie pod gołym niebem. Treść zebrań miała 
być odpowiednio dobrana do osób w nich uczestniczących. Np. w obec-
ności robotników zalecano przywoływanie wyborów sprzed 1939 roku, 
jako przykładu działań niedemokratycznych obozu sanacji, które 
miały stanowić kontrast dla „demokratycznego” charakteru wyborów 
z 1947 r. Sugerowano, że spotkania wyborcze powinny mieć charakter 
dyskusji. Zachęcano do oddawania głosu agitowanym, zezwalania im 
na zadawanie pytań i dzielenie się spostrzeżeniami. Atmosfera miała 
być swobodna i przyjazna. Agitatorzy powinni wzbudzać zaufanie. 
W razie kłopotów instruowano: „NIE NALEŻY NIGDY NADRABIAĆ 
KRZYKIEM I FRAZESAMI. Jeżeli na jakieś pytanie, czy zarzut agitator 
nie potrafi odpowiedzieć, winien odpowiedź odłożyć do następnego 
zebrania, a w międzyczasie zażądać wyjaśnień od Trójki Partyjnej albo 
prelegenta, który przeprowadza instruktaż agitatorów”48.

W miarę możliwości agitatorzy mieli realnie pomagać obywatelom. 
Mogli w tym celu zwracać się do Komitetu Obywatelskiego, bądź 
do samej partii. Wszystkie bolączki z jakimi się do nich zwracano 
miały być traktowane poważnie49.

Podobnie jak w kampanii referendalnej, w nakręcaniu spirali 
niechęci do opozycji uczestniczyła „Trybuna Dolnośląska”. W zasa-
dzie jeżeli porównamy metody z obu kampanii, to dziennikarze 
partyjnego dziennika nie wymyślili niczego nowego. PSL imputo-
wano np. sojusz z WIN-owskim podziemiem niepodległościowym. 
Podobne informacje pojawiały się w tej gazecie o wiele wcześniej, ale 
w niczym nie przeszkadzało to autorowi tekstu, aby opatrzyć tytuł 
do artykułu o wrocławskim procesie członków podziemia przy-
miotnikiem „sensacyjny”50. Obok ataków na PSL, „Trybuna” starała 
się wspierać „Blok”. Na bieżąco informowano o partyjnych wiecach 
i publikowano listy wyborcze dla Dolnego Śląska. W celu utrzy-
mania ogólnopolskiego charakteru kampanii wyborczej informowano 
o kampanii PPR w innych częściach kraju, a także poświęcano miejsce 
na obszerne artykuły o najważniejszych członkach kierownictwa 
partii. Na przykład w numerze z 5/6 stycznia 1947 r. poświęcono 
całą stronę na biogram Gomułki, tytułując go przy tym „Czołowym 
kandydatem naszej partii”51.

Na Dolnym Śląsku PSL nie uzyskało żadnego mandatu52. Trudno 
jednoznacznie określić jak duża była frekwencja oraz jaka była 

48. Ibidem, k. 11.
49. Ibidem, s. 12.
50. Sensacyjny proces WIN-u we Wrocławiu, „Trybuna Dolnośląska”, 3 I 1947, s. 1-2.
51. „Trybuna Dolnośląska”, numer weekendowy z 5/6 I 1947 r., s. 3.
52. J.R. Sielezin, op. cit., s. 288.
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rzeczywista skala fałszerstw. Podobnie zresztą jak to, jakim realnie 
poparciem cieszył się Blok Demokratyczny. Na pewno w porównaniu 
z kampanią referendalną, agitacja Polskiej Partii Robotniczej była 
prowadzona w sposób bardziej profesjonalny i zintensyfikowany. 
W ciągu paru miesięcy udało się komunistom wyciągnąć ważne wnioski 
i wdrożyć je w życie. Nie zmienia to jednak faktu, że nie wszystko 
szło „po myśli” PPR. W dokumentach Komitetu Wojewódzkiego 
znajdują się raporty z terenu, w których można przeczytać o proble-
mach we współpracy pomiędzy PPR a PPS, o braku zaangażowania 
niektórych towarzyszy, czy o problemach technicznych związanych 
np. z brakiem środków lokomocji. Poszczególne komórki PPR praco-
wały przy kampanii w sposób nierówny. Sprawozdanie z pracy trójek 
obwodowych z Oławy pokazuje, że nawet w sąsiadujących ze sobą 
obwodach mobilizacja aktywu była zróżnicowano i to czasem skrajnie. 
W Obwodzie nr 65 w Oławie wyniosła 60%, w Obwodzie nr 67 w Sobe-
cisku 90%, a w Obwodzie nr 66 w Bystrowicach ledwie… 5 %53. 

Wynik wyborów do Sejmu Ustawodawczego wzmocnił pozycję 
PPR. W myśl stalinowskiej zasady, że „Nieważne kto głosuje, ważne 
kto liczy głosy”, komuniści odnieśli sukces. W ich „świecie” liczył się 
bowiem efekt końcowy, a droga która do niego prowadziła, nie podle-
gała moralnej ocenie.

53. APWr, KW PPR, S, sygn. 649/42, Sprawozdanie z odprawy trójek obwodowych w Oławie 
z 30 XII 1946 r., k. 46. 
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Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu we współ-
pracy z mgr Barbarą Schutty podjęło się organizacji wystawy foto-
grafii prezentujących krajobraz Dolnego Śląska. Wy stawa odbyła się 
w gmachu Archiwum Państwowego w Bolesławcu podczas Konferencji 
pt.: „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadni-
czego Dolnego Śląska” zorganizowanej w dniach 17-18 czerwca 2016 r. 
przez Pracownię Atlasu Historycznego w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 
Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, Archiwum Państwowe 
we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek 
Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki. 

Mgr Barbara Schutty, autorka wystawy, jest absolwentką geografii 
fizycznej i  geografii nauczycielskiej oraz ochrony środowiska 
na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uni wersytetu 
Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Zakładzie Geografii Fizycznej 
i Zakładzie Geoinfor matyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocław-
skiego jako samodzielny geograf oraz opiekun zbiorów kartograficz-
nych. Przygotowaną ekspozycję podzieliła na cztery grupy tematyczne 
poświęcone kra jobrazowi Dolnego Śląska. 

Pierwsza z nich dotyczyła miasta Bolesławiec i prezentowała bardzo 
dobrze zachowane i odrestaurowane zabytki architektoniczne. Spośród 
nich należy wymienić rynek z ratu szem, którego najstarsza, gotycka 
część pochodzi z końca XV w., przebudowywanym w XVI w. w stylu 
renesansowym i XVIII w. w stylu barokowym. Na uwa gę zasługuje także 
rzymskokatolicki gotycki Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i Świętego Mikołaja z końca XV w. z barokowym wystrojem 
i wyposażeniem oraz neogotycki wiadukt kolejowy z lat 1844–1846 – 
jeden z najdłuższych w Europie, w całości wykonany z kamienia.

Sekcja „Malownicze okolice Bolesławca” przedstawia przyrodę 
Borów Dolnośląskich, bogatych w parki krajobrazowe i rezerwaty 

„Na tej ziemi znaleźli nowy świat…” 
Wernisaż fotografii autorstwa Barbary Schutty
Barbara Schutty 
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Joanna Wolska-Zielińska 
doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
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przyrody, którym towarzyszy odtworzony niemal od pod staw zamek 
Kliczków, kuszący odwiedzających swą średniowieczną tajemnicą 
i neorenesansowym stylem. Uzupełnienie całości stanowią fotografie 
rzeki Bóbr oraz wsi Ławszowa leżącej w samym sercu Borów Dolnoślą-
skich nad rzeką Kwisą, na terenie objętym programem „Natura 2000”.

Trzecią grupę reprezentowały zdjęcia „Sudetów i Przedgórza Sude-
ckiego z lotu ptaka”, na których można było podziwiać m.in. Zalew 
Mietkowski, położony opodal góry Ślęży, będący największym jeziorem 
zaporowym na Dolnym Śląsku oraz Sulistrowiczki z Sanktuarium 
Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady o ory ginalnej architekturze. 
W Piotrowicach Świdnickich na uwagę zasługuje szlachecki rene-
sansowy dwór obronny otoczony fosą z pozostałościami fortyfikacji 
ziemnych. Autorka zaprezentowała rów nież zamek Książ na Pogórzu 
Wałbrzyskim, który wznosi się majestatycznie na skraju skalnego 
cy pla, podciętego głęboką doliną Pełcznicy. Uwagę przykuwa także 
charakterystyczna rzeźba Gór Stołowych z masywem Szczelińca oraz 
Karkonoszy z górującą Śnieżką i jeziorami polodowcowy mi.

Ostatnia grupa, zatytułowana „Fascynujący Dolny Śląsk”, zawierała 
zbiór fotografii odzwierciedlających piękno tej krainy, m.in. w postaci 
zabytkowego gmachu głównego Uniwersytetu Wro cławskiego, 
Wzgórz Trzebnickich, Zamku Śląskich Legend w Pławnej (Pogórze 
Izerskie) i renesan sowego zamku z XVI w. w Wojanowie (Dolina 
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej). Ponadto ujęty został 
widok na malowniczo położoną u podnóża Masywu Śnieżniki wieś 
Międzygó rze, nazywaną Perłą Sudetów, wyróżniającą się charaktery-
styczną zabudową architektoniczną w stylu tyrolskim, proponującą 
turystom bogatą w atrakcje ofertę wypoczynkową zarówno w okresie 
letnim jak i zimowym.


