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JAN PUCHALSKI

ZARYS ORGANIZACJI I DZIALALNOSC WI.ADZ MIEJSKICH
MIASTA WROCLAWIA W LATACH 1945-1949 1
Prac� oparto na materialach z Archiwum Panstwowego Miasta Wroc
lawia, szczeg6lnie na protokolach posiedzeJ\. Zarzqdu Miejskiego i plenar
nych posiedzen Miejslciej R,Jdy Narodowej m. Wroclawia. Ksi�gi te sta
noWi'l najpelniejsze zr6dlo wiadomosci z dziedziny tworzenia si� wladz
miejskich i organizacji ich aparatu, odbudowy mliasta, gospodarki komu
nalnej i finansowej itp., chociaz nie pozbawione ograniczen i pewnej
jednostronnosci.
Pierwszq elcip� polskiej administracji dla miasta Wroclawia przygoto
wywano w Krakowie juz od polowy marca 1945 r. Wojska niemieckie na
rozkaz Hitlera bronily jednak zawzi�cie „Festung Breslau", a dow6dztwo
radzieckie, zaj�te decydujqC'\ dla ostatecznego zwyci�stwa operacjq ber
linskq, nie przywiqzywalo do tego odcinka frontu pierwszoplanowej wagi.
Niemcy poddali Wroclaw dopiero 6 maja, w ostatnich dniach agonii
III Rzeszy. 7 maja Krakow otrzymal potwierdzenie tej wiadomosci,
a 9 maja dr Boleslaw Drobner, mianowany prezydentem Wroclawia, jego
zast@cy inz. K. Kuligowski i S. Podg6rski oraz wybrani wsp6lpracowni
cy przybyli juz do zrujnowanego i palqcego si� jeszcze miasta.
Na pierwszym posiedzeniu Zarzqdu Miejsl<'iego w dniu 10 V 1945 r.
wysuni�o jako najpilniejsze nast�ujqce sprawy: uruchomienie wodociq
g6w, elektrowni i gazowni, zorganizowanie aprowizacji, komunikacji
i transportu, zabezpieczenie zaklad6w przemyslowych, zabezpieczenie
pracownikom mieszkaJ\. i mebli, ustalenie stanu prawnego majqtku miej
&kiego i zaklad6w uzytecznosci pu:blicznej, zorganizowanie sluzby zdro
wia, bezpieczenstwa i ochrony mienia '·
Opr6cz powyzszych problem6w na czolo wysun�la s,i� sprawa repolo1 Artykul podaje CZE:SC wynik6w pracy magisterskiej pt. Dzialalno§c wladz miej
skich miasta Wroclawia w latach 1945-1949 na podstawie protokol6w Zarzq.du
Miejskiego i Miejskiej Rad11 Narodawej, napisanej w 1967 r.
' K. Ku 1 i g o w s k i, W ruinach (Trudne dni, t. I, Wroclaw 1960, s. 134--157).
1 - Sob6tka XXIV, E. 4

524

Jan Puchalski

ni'zacji miasta. Wymagalo to wysiedlenia Niemc6w i zorganizowania akcji
osiedlenia Polak6w. Problem Niemc6w nale:ial do tych spraw, kt6re od
poczqtku dzialalnosci administracji polskiej wplywaly w niemalym stop
niu na zasiedlenie i zagospodarowanie miasta. W miescie pozostalo bo
:wiem okolo 300 tys. Niemc6w, w tym wielu przybylych po kapitulacji
,niasta, w cz�sci bylych pracownik6w zaklad6w pracy i instytucji u:iy
tecznosci public:mej. W pierwszych tygodniach mogli byc oni u:iyteczni
w przywracaniu miasta do :iycia, ale stopniowo musieli ust�powac na
rzecz ludnosci polskiej.
Niemcy ju:i od samego poczqtku mogli bez przeszk6d wyje:id:iac. Wla
dze polsl.<1ie i radzieckie w miar� swych mo:iliwosci udzielaly im rpomocy
w opuszczaniu miasta indywidualnie i zbiorowo 3.
Dnia 11 V 1945 r. przedstawiciele Zarzqdu Miasta rprzeprowadzili roz
rnowy w Wojennej Komendanturze radzieckiej w sprawie przej�cia przez
;wladze pols1<1ie majqtku miasta. Dalsze rozmowy odbyly si� na ten temat
18 i 20 V 1945 r. Natomiast pracownicy poszczeg6lnych wydzial6w i za
klad6w u:iytecznosci publicznej zapoznali si� ze stanem podleglych im
plac6wek i podejmowali wysilki organi'zacyjne celem ich uruchomienia.
12 V elektrownia miejska przeslala prqd, 15 V zaklady wodociqgowo-ka
nalizacyjne doprowadzily wod� do siedziby Zarzqdu Miejskiego i urucho
mily gl6wny zaklad pompowy, 22 VI uruchomiono lini� autobusowii,
22 VIII - lini� tramwajowq, a 7 VIII poplynql rurociqgami gaz. Zaklady
Oczyszczania Miasta cz�sci-owo usun�y barykady i gruz z najwa:iniejszych
.tras komunikacyjnych, jednoczesnie przenosily pojedyncze groby i cmen
tarze, powstale przypadkowo i z koniecznosci w czasie wojny, na istniejii
ce przed 1939 r. cmentarze.
Pierwszy okres dzialalnosci administracji konczy si� w polowie czerw
,ca 1945 r., kiedy zachodzii zmiany na stanowisku prezydenta miasta.
Okres ten charakteryzuje si� tym, :ie instytucje, zaklady przemyslowe
i u:iytecznosci pulbHcznej oraz prywatni wlasciciele posesji musieli we
wlasnym zakresie usuwac zniszczenia wojenne, zalbezpieczac budynki,
sprz�t i urzqdzenia, gospodarczym sposobem urziidzac biura, warsztaty
pracy, mieszkania. Wszystko to odbywalo si� bez dostatecznej ilosci ma
terial6w i Srodk6w finansowych. Wroclaw rposiadal 1bardzo szczuplq kadr�
fachowc6w, kt6ra do 15 VI 1945 r. liczyla ·zaledwie 100 os6b •. Nie bylo
wykwalifikowanej kadry administracyjnej i technicznej, zwlaszcza ni:i
szego stopnia, a srodki finansowe Zarzqdu Miejskiego byly tak szczuple,
;ze nie wyplacano pobor6w.
s B. Pas i erb, Niemieckie ugrupowania antyfaszystowskie we Wroclawiu (Slij
ski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R XX, 1965, nr 2, s. 205-206).
• B. Dr ob n er, Zdobyli§my Polskie Zlote Runo (Trudne P,ni, t. 1, s. 67).
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Dokonuj�c oceny okresu pioniensk.ieg6 iom. K. KuHgOW6ki stwierdzil, ze
Pd!acy wiedzieli, iz „tereny po Odr� i Nys� obejmuje polsloa administrn
cja, ale w jak.iej sytuacji prawnej, w jakich rozmiarach i z jakimi upraw
nieniami do maj,itku poniemieckiego . . o tym w zasadzie nie wiedzialo
si� nie" 5• Nalezy tez podkreslic, ze rwsp6�praca pomi')dzy mlod,i polsk,i
administracj,i miejsk,i a wojskorwymi w!adzami rnd2Jieckimi ukladala si�
pomyslnie. Zidarzaj,ice si� spory regulowano sprawrue we wzajemnych
kontaktach osobistych, nie tyle na ustaleniach prawnych, l<torych przewaz
nie jeszcze brakowalo, lecz na zasadach zyczliwosci i zdrowego ro2JS,idku.
Na czele kolegium Zarz,idu Miejskiego gminy miasta Wroclawia stal
Pelnomocnik Rz,idu na 39 obw6d w Kraju, zwany tez prezydentem. Za
st�pcami byli dwaj, a p6zniej trzej wiceprezydenci. Stalymi uczestnika
mi obrad Zarz,idu Miejskiego byli lawnicy delegowani przez organizacje
polityczne i spoleczne w lic2>bie 5 os6b. Do zadari. lawnik6w nalezala
obrona interes6w spoleczell.stwa, czuwanie nad wykonaniem plan6w, kon
trola pracy Zarz,idu Miejskiego i inicjatywa w sprawach zycia gospodar
czego i spolecznego miasta.
Struktura organizacyjna Zarzeidu Miejskiego celem usprawnienia dzia
lalnosci ulegala wielokrotnym zmianom poprzez tworzenie wydzial6w
obejmuj,icych coraz bardziej wyspecjalizowane dziedziny zycia gospodar
czego, spolecznego i kulturalnego 6. Ostatecznie dla 1949 r. organizacja
Zarz,idu Miasta przedstawiala si� nast�puj,ico 7: Kolegium Zarz,idu Miej
skiego, Biuro i Wydzialy: Og6lny; Inspekcji Miejskich; Osobowy; Finan
isowy; Podatkowy; Planowania Finansowego i Gospodarczego; Wojskowy;
Gospodarczy; Administracyjny; Przemyslu, Handlu i Aprowizacji; Oswia
ty; Ku!tury i Sztuki; Opieki Spolecznej; Zdrowia; Osiedleri.czy; Kwate
runkowy; Techniczny; Pomiar6w; Plantacji oraz Miejski Zarz,id Plano
wania Przestrzennego, Naczelna Dyrekcja Przedsi�biorstw Miejskich
i Biuro Ewidencji Ludnosci. Dzialalnosc oraz stan liczebny kadry (878
pracownik6w) Zarz,idu Miejskiego opieraly si� na statucie organizacyj
µym i statucie etat6w 8• Zarz,id Miejski wydawal „Dziennik Urz�dowy"
,(od 2 III 1946 r.), kt6ry pod koniec 1947 r. przeksztalcil si� w „Biuletyn
·,Urz�dowy Miasta Wroclawia" '·
W celu pelnego przej�cia wladzy w miescie Zarz,id Miejski utworzyl
6 K. K u 1 i g o w s k i, Prawdziwa, serdeczna przyjai'li (Trudne dni, t. II, Wroclaw
1961, s. 295--304).
8 Archiwum Pallstwowe Miasta Wroclawia, Zarzqd Miejski, nr 1, Protok61 1
z 16 VI 1945 r. (dalej skr6t: ZM, P.).
' ZM, 9, P. 5, z 25 II 1949 r.
e ZM, 1, P. 7 z 27 VII 1945 r. oraz tamZe, 9, P. 7 z 26 III 1949 r., tamZe, 10,
P. 38 z 22 XI 1949 r.
' ZM, 2, P. 8 z 2 III 1946 r., tami:.e, ZM 4, P. 61 z 20 XII 1947 r.
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12 VI 1945 r. 12 miejskich komisariat6w obwodowych, kt6re 10 VII
1945 r. ulegly przeksztakeniu w 8 miejskich urz�6w obwodowych. Miej
skie urz'ldY obwodowe jako terenowe organy Zarz<1du Miejskiego wpro
wadza!y osadnik6w do mieszkan, przesiedla!y Niemc6w, zabezpieczaly nie
ruchomosci, odgruzowywaly ulice, rozdziela!y karty zywnosciowe, przy
dzielaly grunty orne, odlogi i lqki, przygotiowywaly röznorakie akcje.
Siedziba Zarz<1du Miejskiego miesci!a Sill pocz<1tkowo (od czerwca
1945 r.) w gmachu Sqdu, a od 1948 r. w gmachu przy ul. G. Zapolskiej.
Nast'lPC'I dra B. Drobnera zostal mianowany 15 VI 1945 r. A. Wach
niewski. Jego zastflpcami byli: J. Drobut (od 1946 r. Pozniak), S. Podg6rski
i A. G6rny. Od 10 III 1947 r. prezydentem byl B. Kupczynski, wicepre
zydentami zas Pozniak, Horwath i Z. Dymek (od 16 II 1949 r. G!<1b) 10•
Prezydent i wiceprezydenci do 1949 r. byli mianowani przez wojewod<:
dolnosl<1skiego, kt6remu tez bezposrednio podlegali. Pierwsze wybory pre
zydenta i wiceprezydenta miasta odbyly si<: 15 II 1949 r. na plenarnym
posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 11•

Zarzqd Miejski ze wzglfldu na specyficznq sytuacj'l Wroc!awia az do
f:Zasu powolania MRN skupial pe!ni<: w!adzy ustawodawczej i wykonaw
czej. Planowa! on i realizowal budzet miasta, organizowal zycie gospo
darcze, spoleczne i kulturalne. Roodzielal kredyty, kt6re otrzymywa! z do
tacji panstwowych, z pozyczek bankowych, uprawnia:! prywatne i pan
stwowe firmy do wykonywania prac zleconych, zatwierdzal i kontrolo
wa! wykonanie budzet6w przedsi<:biorstw miejskich itp. 12 Zarz<1d Miej
ski opracowy-wal tymczasowe przepisy normujqce prac<: biur i przedsi<:
biorstw miejslcicll, &tatutu op!at itp. 13 Kompetencyjn,ie Zarzqd Miejski
podlegal Wroc!awskiemu Urz�owi Wojew6dzkiemu, kt6ry posiada! pra
wo zatwierdzania, zawieszania i odrzucania jego uchwal. Od maja 1946 r.
podlegal r6wniez MRN i Prezydium MRN, kt6rej przedstawia! do za
twierdzenia projekty uchwal w najwazniejszych dziedzinach zycia gospo
darczego, kulturalnego i spo!ecznego mia:sta. Zarz<1d Miejski byl zobowi<1zany wykonywac uchwa!y MRN do 14 dni, a eo kwartal skladac sprawo
zdanie ze swojej dzia!alnosci. W praktyce Zarzqd Miejski ·sprawowal sa
modzielnie w!1<dZ'l, chociaz MRN rposiadala prerogatywy w!adzy zwierzch
,niej. Organizacj<: MRN we Wroc!awiu powierzono juz 16 VI 1945 r. Wy
�zia!owi Og6lnemu Zarz<1du Miejskiego 14, kt6ry konsultowal si'l w tym
zakresie z Wroc!awskim Urz<:dem Wojew6dzkim. Pierwsze organizacyjne
10 Archi,wum Pailstwowe Miasta Wroclawia, Miejska Rada Narodowa, nr 3, Protok61 13 z 18 lll 1947 r. (dalej skr6t MRN, P.).
u MRN, 11, P. 38 z 15 II 1949 r.
u ZM, 4, P. 38 z 12 IX 1947 r.
11 Np. ZM, 7, P. 3 z 7 II 1947 r.
u. ZM, 1, P. 1 z 16 VI 1945 r.
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posiedzenie MRN odbylo si� w historycznym Ratuszu Wroclawskim
,w dniu 4 V 1946 r. "
Rady Narodowe nie byly wtedy powolywane w wynvku wybor6w, lecz
na podstawie porozumienia organizacji politycznych, spolecznych i gospo
darczych. Do wroclawskiej MRN weszli przedstawiciele ": Polskiej Partii
Robotniczej (6), Polskiej Partii Socjalistycznej (7), Stronnictwa Demdkra
tycznego (6), Stronnictwa Pracy (5), Stronnictwa Ludowego (2), Polskiego
Stronnictwa Ludowego (!), Okr�gowej Komisji Zwi,izk6w Zawodowych
(7), Zwi,izku Walki Mlodych (1), Organizacji Mlodziezowej Towarzystwa
Uniwersytet6w Robotniczy.ch (1), Zwi,izku Mlodziezy Demokratycznej (1),
Towarzystwa Uniwersytet6w Robotniczych (1), Senatu Uniwersytetu i Po
litechniki (1), Robotniczego Towarzystwa Przyjaci6! Dzieci (1), Ligi Ko
biet (1), Izby Rzemieslniczej (1), Zrzeszenia Kupc6w Polskich (!), Miej
skiego Komi1etu Zydowskiego (1). Razem liczba radnych wyniofla 47.
P6zniej dokooptowano przedstawicieli Zwi,izku Niezaleznej M!odziezy So
cjalistycznej, Bratniaka
studenckiej organizacji samopomocowej,
Zwi,izku Inwalid6w Wojennych i koscio!a. Sklad i licz;ba radnych ulegaly
cz�stym zmianom, w 1949 r. przekraczala 70. Do Rady powolywano tez
zas!uzonych przedstawicieli spoleczenstwa, �6rzy nie reprezentowali zad
nej partii czy organizacji spolecznej.
Uroczyste posiedzenie MRN odby!o si� 10 V 1946 r. w pierwsz,i ro
cznic� przybycia qo Wroc!awia polskiej administracji. W rezolucji uchwa
lonej na tym posiedzeniu MRN postawi!a sobie m. in. nast@uj,ice
zadania 17: ,,administracja miasta Wroclawia b�dzie stala na strazy polsko
sci i w najscislejszym zwi,izku z Macierz,i i do!ozy wszelkich si! w kie
runku przywr6cenia mu da:wnej piastowskiej swietnosci. Wroclaw b�dzie
osrodkiem polskiej nauki i kultury. MRN bronic b�dzie interes6w swiata
pracy, trosk,i nasz,i b�dzie odbudowa zniszczonych zaklad6w pracy, miesz
kan i urz,idzen uzytecznosci publicznej. Dbac b�dzie o wychowanie m!o
dego, zdrowego pokolenia przez zwalczanie chor6b spolecznych, przy
r6wnoczesnym zapewnieniu opieki nad matk,i i dzieckiem i potrzebuj,i
cymi. MRN dolozy staran, aby przyciqgn,ic do miasta jak najbardziej
wartosciowy element osiedlenczy. Czuwac b�dzie nad prawidlow,i dzia!al
nosci,i wszelkich w!adz i urz�6w, organizacji spolecznych oraz gospodar-·
czych, t�pic b�dzie naduzycia i szkodnictwo".
Do kompetencji MRN nalezalo: 1. planowanie dzialalnosci organ6w
wykonawczych (Zarzqd Miejski), a w szczeg6lnosci ustalenie budzetu oraz
sta:tutu op!at, m. in. za korzystanie z us!ug zaklad6w uzytecznosci pu" MRN, 1, P. 1 z 4 V 1946 r.
1f Tami:e, s. 1.
" MRN, 1, P. i i 10 V 1946 r,
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blkznej; 2. kontrola dzialalnosci miejskich organ6w wykonawczych, przed
si�biorstw miejskich i zaklad6w uzytecznosci publicznej oraz instytucji
i os6b wykonujqcych funkcje zlecone w zakresie administracji i gospo
darki publicznej z punktu widzenia legalnosci, celowosci i zgodnosci z za
sadniCZ'l lini'l dzialalnosci Krajowej Rady Narodowej; 3. powolanie samo
rzqdowych organ6w wykonawczych; 4. usStalanie zasad i warunk6w, na
podstawie kt6rych organa wykonawcze samorzqdu mog'l zawierac umowy
w sprawie zaciqgania pozyczek, zmiany lub obciqzenia majqtku nierucho
mego; 5. uchwalanie regulamin6w obrad i komisji.
Dla zorientowania si� w caloksztalcie zagadnien miejskich Rada po
wolala komisje specjalistyczne, kt6re obejmowaly sW
· 'l dzialalnosciq pewne
wycinki zycia gospodarczego, spolecznego i kulturalnego. W duzym stop
niu odpowiadaly one wydzialom Zarzqdu Miejskiego. Na dzien 30 XII
1948 r. istnialo 16 stalych komisji. Byly tez powolywane nadzwyczajne
komisje, np. w 1947 r. Komvsja Osadnictwa Rolnego, Planu 3-letniego
i Ziemska.
MRN wylonila ze swego grona Prezydium z przewodnic,zqcym Ed
wardem Paszke na czele, kt6re spelniato funkcje reprezentowarrüa jej, za
latwialo sprawy mi�dzy plenami oraz wykonywalo uchwaly obrad. Ta
organizacja rad narodowych dostosowana byla do ich 6wczesnych funkcji
o charakterze uchwalodawczo-kontrolnym.
Zarzqd Miejski i MRN utrzymywaly kontakty z prasq i radiem po,.
przez cyklicznie organizowane konferencje prasowe, udzial przedstawi
ciela dziennikarzy redaktora T. Tulasiewicza w posiedzeniach MRN itd.
Prasa i radio zapoznawaly opini� publicznq z problematyk'l miejskq
i w wielu wypadkach - przez rzeczowq krytyk� - wplywaly na reali
zacj� nie cierpiqcych zwloki postulat6w mieszkanc6w Wroclawia.
Organizowana przez wladze polskie w pierwszych dniach akcja za
,siedlania miasta przez Polak6w ze wzgl�du na nie unormowanq calkowi
cie sytuacj� prawnq, braki w organach administracji i bardzo skromne
srodki transportowe miala w wielu wypadkach charakter bardziej zywio
lowy. Akcja ta komplikowala si�, gdyz w tym czasie odbywato si� r6wno
czesnie wysiedlanie Niemc6w "· Wysiedlanie Niemc6w byto prowadzone
w pierwszym okresie na zasadzie dobrowolnosci samych wyjezdzajqcych.
Ulegto to zmianie po konferencji poczdamskiej, na kt6rej podj�to decyzj�
o przesiedleniu bylych obywateli niemieckich z Ziem Odzyskanych da ra
dzieckiej i angielskiej strefy okupacyjnej.
Zarzqd Miejski, pragnqc zorieniowac si� dokladnie w sytuacji ludno
sciowej, jak tez sprawniej zorganizowac akcj� osiedlania i wysiedlania,
oglosil 2 VIII 1945 r. obwieszczenie o obowiqzku rejestrowania si� ludno18 ZM, 23, Plakat l z 2 VII 1945 r.
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sei polskiej, niemieckiej i cudzoziemc6w " (publikacja w j�zyku polskim
i niemieckim). Wladze polskie dla ulatwienia repatriacji Niemc6w wyda!y
odezw� infonnujqcq o punktach rejestrujqcych Niemc6w i o stacjach, skqd
odchodzily specjalne pociqgi 20• W trzeciej dekadzie sierpnia 1945 r. we
dlug oceny kierownictwa aprowizacji we Wroclawiu mieszkalo juz tylko
150 tys. Niemc6w, a licz,b� Polalrow oceniano na 55 tys. 21 Naplywajqca
ludnosc polska z br;ku mieszkan przeb ywala na dworcach i ulicach. Taka
sytuacja zmusila Zarzqd Miejski do podj�cia akcji przesiedlania Niemc6w
z jednego obwodu do drugiego, aby w ten spos6b zwolnic mieszkania dla
rodzin polskich 22. Calosciq akcji osiedlenczej we Wroclawiu kierowa! od
strony organizacyjnej Zarzqd Miejski i podlegle mu organy: od 15 V
1945 r. oddzial PUR-u, od sierpnia 1945 r. Miejski Komitet Osiedlenczy
i dzielnicowe inspektoraty osadnictwa miasta, a od 23 listopada 1945 r.
Oddzial Grodzki PUR-u 2,. Organy ie w porozumieniu z Zarzqdem Miej
skim i Tymczasowym Panstwowym Zarzqdem przydzielaly mieszkania,
organizowaly pomoc materialnq i zywnosciowq. Jednoczesnie akcj� pro
pagandowq zach�cajqcq Polak6w do osiedlania si� na ziemiach zachodnich
i we Wroclawiu prowadzily odpowiednie urz�dy panstwowe i prasa calego
.kraju.
W tym czasie wyst�puje tez problem zatrudnienia i wyzywienia po
zostalych tu Niemc6w. Zatrudniano ich w zakladach uzytecznosci publicz
nej, Zarzqdzie Nieruchomosci, w gmachu Zarzqdu Miejskiego itd. 2, Niem
com przyznawano place takie same jak Polakom, z tym ze 25°/_o pobor6w
przeznaczano na odbudow� mia:sta. Polacy stali na stanowisku, ze „konie
czne jest godziwe zatrudnienie Niemc6w" 25• Mimo bard:w trudnej sy
tuacji Zarzf!d Miejski stara! si� zywic wszystkich Niemc6w bez wzgl�du
na to, czy pracowali, czy nie pracowali 26. W 1946 r. pracujf!CY Niemcy
mogli zakupic zywnosci za 50°/o pobor6w "·
P,omimo niesprzyjajqcych warunk6w mieszkaniowych liczba ludnosci
po1'skiej w dalszym ciqgu wzrastala. W samym tylko 1946 r. przybyly
139 652 osoby. Dnia 1 III 1946 r. Polak6w bylo 52 719, a 31 XII 1946 r.
11 TamZe, Plakat z 2 VIII 1945 r.
to TamZe, Plakat bez daty.
" ZM, 1, P. 10 2 24 VIII 1940 r.
n ZM, 1, P. bez nr z 25 X 1945 r.
u Por. M. Jak u b c z y c, Akcja osadnicza we Wroclawiu w 1945 roku i na
poczq.tku 1946 ($14:ski Kwartalnik Historyczny Sobötka, XIX, 1964, nr 3-4, s. 274280).
u ZM, 44, zal. 1, 3 z 1946 r.
ts ZM, 3, P. 3 z 27 I 1947 r.
" ZM, 1, P. 10 z 24 VIII 1940 r.
27 ZM, 2, P. 15 z 19 IV 1946 r.
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- 185 947, Niemc6w zas JUZ tylko 17 tys., obcokrajowc6w 237. Razem
bylo wtedy we Wroc!awiu 203184 mieszkanc6w 28• Szybki naplyw Pola
k6w stworzyl koniecznosc ich zatrudnienia. W tej sytuacji MRN podj�la
uchwal� o powolnej redukcji Niemc6w, azeby na ich miejsce zatrudnic
fachowc6w polskich 2•. Przybywaj11cym Polakom 2ia,rz11d Miejski obok
PUR-u udzielal pomocy w bardzo minimalnym stopniu, szczeg6lnie re�
patriantom ze Wschodu, kt6rych kierowal w 1946 r. do Urz�du Woje
w6dzkiego so. W 1947 r. dla sprawniejszego i skuteczniejszego udzielania
doraznej pomocy przybylym Polakom utworzono Komitet Pomocy Repa
triantom zlozony z przedstawicieli organizacji spolecznych, politycznych
i PUR-u ''· W tym roku calosc akcji zwi11zanej z repatriacj'l Niemc6w
MRN uznala za zakonczon11 32•
Problemem bardzo waznym, kontrowersyjnym i skomplikowanym byla
sprawa repolonizacji. Dnia 30 IX 1945 r. wybrano c2lterech lawn\k6w do
spraw o uznanie obywatelstwa polskiego z tytulu po1skiego pochodze
nia 33. Do konca grudnia 1946 r. wplyn�lo 11171 podan o zmian� oby
watelstwa, kt6re rozpatrzono pozytywnie. Liczba rodzin autochtonicznych
wynosila 2700, tj. okoto 8100 os6b 34• Sprawy te badal z ramienia Zarz11du
Miejskiego Wydzial Administracyjno-Prawny, a z ramienia MRN Ko
misja Weryfikacyjna (1946) ss.
Dia sprawniejszego kontrolowania ruchu ludnosci w miescie Zarz11d
Miejski powolal w 1948 r. Biuro Kontroli Ludnosci, kt6re stwierdzilo
dla 1948 r. tak duzy naplyw i odplyw ludnosci, ze ma trudnosci z wypel
nieniem kartotek 36• 0 niedostatecznej kontroli nad ruchem ludnosci swiad
cz11 wykazy zalegtosci niesci11galnych podatk6w lokalowych za lata 19451 948 (og6lem 6342 lokator6w , w tym Niemcy) "·
W tym samym roku istniej11cy od maja 1945 r. Urz&d Stanu Cywilnego
podjql akcj� nagradzania pieni�znego nowozenc6w i noworodk6w w nim
rejestrowanych. Akcja ta o zasi�gu og6lnopolskim miala na celu zach��
ludnosci do zawierania malzenstw przed urz�dnikami Urz�du Stanu Cy
wilnego i miala aspekt populacyj..'1y, kiedy propagowano wzrost ludnosci
ze wzgl�u na ogromne wyniszczenie biologiczne narodu polskiego "·
28 MRN, 3, P. 11 z 31 I 1947 r.
H MRN, 1, P. 7, 8, 9 z 1946 r.; tamZe, 3, P. 17 z 16 VIII 1947 r.
so ZM, 2, P. 10 i 45, z 1946 r.
" MRN, 3, P. 20 z 20 XI 1947 r.
n TamZe, s. 23.
u ZM, 1, P. 15 z 30 XI 1945 r.
"' Tami:e, s. 10.
as MRN, 1, P. 3 z 28 V 1946 r.
" ZM, B, P. 24 z 30 VII 1948 r.
11 ZM, 9, P. 22 z 1949 r. oraz tami:e, 10, P. 23, 30, 35, 37 z 1949 r.
1a ZM, 8, P. 18 z 12 V 1948 r.
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Wedlug oceny Zarzqdu Miejskiego Wroclaw liczyl w polowie 1947 r.
ponad 250 tys. ", a na dzien 31 XII 1948 r. - 302 312 mieszkanc6w 40.
Dane dla 1949 r. wynios!y 341 tys. os6b 41• Tak duzy wzrost zaludnienia
miasta, kt6re w ciqgu 4,5 lat osiqgn<:lo ponad polow<: stanu zaludnienia
z okresu przedwojennego (629 tys.), nalezy t!umaczyc kilkoma czynni
kami. Jednym z nich byl przyp!yw repatriant6w, g!6wnie z wojew6dztwa
lwowskiego, przesiedlenc6w z poznanskiego, warszawskiego (w tym duza
grupa bylych powstanc6w warszawski'ch), reemigrant6w z kraj6w Europy
zachodniej, jak tez mniejszych grup z malych miasteczek i wsi centralnej
Polski. Trzeba jednak ,zamaczyc, ze nie wszyscy przyjezdzajqcy osiedlali
si<:. Tak np. w 1946 r. wyjechalo z miasta 16,5 tys., w 1947 - 14 tys.,
w 1,948 - 20 tys., a w 1949 r. - 26,7 tys. os6b 42, Jednym z gl6wnych
powod6w wyjazdu z Wroclawia byly tTudne warunki mieszkaniowe {przy
zniszczonym wyposazeniu technicznym miasta). Ujemnym zjawiskiem te
go procesu migracyjnego by!y ogromne straty finansowe, jakie ponosila
gospodarka narodowa w zwiqzku z wymianq pracownik6w, Ocosztami tran
sportu. Drugim czynnikiem powodujqcym wzrost za!udnienia byl duzy
przyrost naturalny 43. W 1946 r. wyni6s! 467, w 1947 r. - 4874, w 1948 r.
- 7939 os6b. Jesli w 1946 r. przyrost naturalny wynosil 2,5%0, to
w 1949 r. wzr6sl do 23%0, a tym samym Wroclaw awansowal do czo
l6wki populacyjnej kraju. Pod wzgl<:dem pochodzenia w koncu 1947 r.
zaledwie 180/o ludnosci charakteryzowalo si<: przybyciem z wie!kich miast
(powyzej 100 tys.), reszta naplyn<:la z malych i srednich miast oraz
okolo 1/a ze wsi 44• Struktura ludnosci wedlug wieku wykazywala dwa
pozytywne zjawiska. Po pierwsze, polowi: ludnosci stanowila grupa mie
szkanc6w w wieku 15-29 lat, po drugie - przewazali w niej mi:zczyzni.
Zjawiska owe wskazywaly, iz w przyszlosci rozw6j spoleczenstwa bi:dzie
isc w kierunku duzego przyrostu grup ludnosci w wieku do 18 lat.
Stabilizacja mieszkanc6w i zal6g zaklad6w pracy nabiera cech trwa
�ych od 1950 r., kiedy to wyjecha!o z Wroclawia tyrko 6,5 tys. os6b.
Uzyskane kwalifikacje, awans zawodowy i spoleczny staly si<: decydujq
cymi czynnikami, obok mieszkania, w powstaniu wielkomiejskiej, nowej
spolecznosci Wroclawia; jej procesy ·integracyjne znajdowaly si<: jednak
dopiero w poczqtkowym stadium.
Na pierwszym posiedzeniu nowo utworzonego Zarzqdu Miejskiego
30 ZM, 3, P. 30 z 23 VIII 1947 r.
40 ZM, 9, P. 2 z 19 I 1949 r.
41 J. W i d o ms k i, Wroclaw w tatach 1945-1965, Wroclaw 1965, s. 14.
u TamZe, s. 15.
o TamZe, s. 18.
" I. Turnau, Tworzenie si( wielkiego miasta z r6Znorodnej ludnoSCi naply
wowej. Wroclaw miasto przemian spolecznych (Sprawozdanie Wroclawskiego Towa
rzystwa Naukowego , R. VI, 1951, s. 59-63).
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w dniu 16 VI 1945 r. prezydent okreslil zadania tej instytucji, ,,kt6rej
praca powinna isc w ·pierwszym rz<:dzie dla dobra Kraju, a w drugim dla
dobra miasta 45. Obejmuj,ic administracj<: Wrodawia Zarz"<1d Miejski nie
przejql wszystkich zak!ad6w przemyslowych, chociaz zwracal si<: do Mi
nisterstwa Przemyslu o dzierzaw<: niekt6rych z nich, np. ,,Pafawagu" 46.
Na mocy decyzji PKWN wazniejsze zaklady przemyslowe, wyzsze szkoly
i rnne instytucje :mstaly podporz<1dkowane bezposrednio ministerstwom
resortowym. Niekt6re zak!ady przemyslowe i przedsi�biorstwa miejskie
jeszcze do poczqtku 1946 r. byly obsadzone przez wojska rndzieckie 47.
Wladze poh,kie zdawaly sobie spraw,: z ogromnych zniszczer\ wojen
nych i gospodarczego wyczerpania !craju. Dlatego tez grupa operacyjna
dla szy,bkiego zorganizowania zycia gospodarczego we Wroclawiu wyda
wala od maja 1945 r. prywainym wlascicielom nominacje i pozwolenia
na prowadzenie zaklad6w i przedsi<:biorstw nie obj<:tych znacjonalizowa
niem (tzn. zatrudniaj<1cym do 50 osob na jedn,i zmian<:) 48• R6wniez
w nast<:pnych latach Zarz,id Miejski wydzierzawial przedsi<:biorstwa pod
legle miastu, szczeg6lnie te, kt6re byly deficytowe 49• Sprawy wydawania
pozwoler\ i rejest• rowania przedsi�biorstw, warsztat6w rzemieslniczych
i zaklad6w za:trudniaj,icych powyzej 5 os6b prowadzil Wydzial Przemy
slowy Zarzqdu Miejskiego.
Po okresie organizacyjnym najwazniejszym celem dzialalnosci gospo
darczo-spolecznej wladz miejskich bylo 00: 1. stworzenie odpowiednich
warunk6w mieszkaniowych i zabe:apieczenie miejsc pracy, jak odbudowa
mieszkar\, pomoc Zarzqdu Miejskiego w uruchomieniu zak!ad6w pracy ty
pu spolecznego i sp61dzielczego; 2. umozliwienie i usprawnienie komuni
kacji przez usuwanie gruz6w i zwalisk z tras komunikacyjnych, naprawy
tor6w, linii wysokiego napi<;cia i ta:boru komunikacyjnego - tramwaj6w
i autobus6w; 3. odbudowanie urz<1dzer\ uzytecznosci publicznej, jak za
klad6w wodoci,igowo-,kanalizacyjnych, gazowych; 4. odbudowanie i udo
st�nienie urz,idzer\ spoleczno-kulturalnycb, szpitali, szk6!, teatr6w, mu
.ze6w.
Powstajqce zak!ady przemyslowe opieraly si,: w swej strukturze tech
picznej i wytw6rczej gl6wnie na bazie dawnych zak!ad6w, gdyz w tym
olcresie srodki finansowe byly jeszcze zby,t nik!e na uruchomienie zakla
d6w przemyslowych o zmienionej strukturze produkcji. Zarz<1d Miejski
wsp6lpracowal z Ministerstwem Przemyslu w uruchamianiu kluczowych
u
"
47
,s
"
so

ZM,
ZM,
ZM,
ZM,
ZM,

1, P. 1 z 16 VI 1945 r.
1, P. 7 z 27 VII 1945 r.
1, P. 18, zalt\CZnik z 20 X 1945 r.
1, P. 19 z 27 X 1945 r.
2, P. 21 z 6 VII 1946 r.
Odbudowa mia.sta. (Sl�sk, R. III, 1948, nr 5-6, s. 5 n.).
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za'klad6w Wroclawia: ,,Pafawagu", ,,WSK", ,,Archimedesa". JednoczeSnie
sam uruchamial przedsi�biorstwa miejskie. Wsp6lpraca z zakladami prze
myslowymi dotyczyla r6wniez szaoowania maj,itku, zatrudnienia, zapew
nienia mieszkall i zorganizowania sieci komunikacyjnej 51.
W 1947 r. dzialala w miescie Dyrekcja Przemyslu Miejscowego (od
powiednik: Terenowego), z kt6r,i Zarz,id Miejski pertraktowal w sprawie
przekazania jej Miejskiej Pralni i Farbiarni s2. Podobne rozmowy Zarz,id
Miejski prowadzil takze z centralnymi zjednoczeniami przemys!owymi "·
Lata 1945-1947 byly okresem usuwania najbardziej widocznych sla
d6w wojny, odgruzowywania ulic, zaklad6w przemyslowych, niezb"dne
go remontowania zaklad6w, przedsi"biorstw miejskich, zaklad6w uzytecz
h:osci pu,b!-i"cznej, szpitali, szk61 oraz dom6w mieszkalnych, kompletowa
nia maszyn i urz,idzer\. Cech,i chara:kterystyczn,i tego okresu byty wielkie
naklady inwestycyjne na uruchomianie zaklad6w przemyslowych, kt6re
produkowaly na potrzeby gospodarki krajowej, a wi� przemyslu maszy
nowego i meta!owego. Odbudowa duzych z�ktad6w przemyslowych od
bywala si" kosztem calej gospodarki -komunalnej miasta. Za!"'Z'ld Miejski
_ograniczal si" tyfäo do niez,b,;dnych poczynar\ gospodarczych w zakresie
jedynie uruchomienia urz<1dzer\ uzytecznosci publicznej bez wykonywania
kompleksowych prac zwi,izanych z odbudow<1 miasta. Wladze uruchomia!y
tylko niezb"dne przedsi"biorstwa miejskie, ale likwidowaly je z chwil,i
powstania deficyt6w.
Okres wzmozonego rozwoju gospodarczego miasta rozpoczyna si" od
1948 r., kiedy to naklady srodk6w finansowych miasta i naklady przy
znawane przez wladze centralne znacznie wzrosly. Jesli bud:i:et miasta
wynosi! w 1946 r. 118 119 678 zl '4, w 1947 r. - 600 287 018 zl ", to
w 1948 r. wyni6sl 1 131 302 151 zl 56, a w 1949 r. 1 565 620 000 zl "·
Od 31 I 1947 r. dzialala Komisja Planowania do opracowania 3-letnie
go planu odbudowy m. Wroclawia z przewodnicz,icym MRN E. Paszke
na czele 58• W tym okresie dzi"ki dotacjom rz,idowym miasto coraz wi,;kszy
wysi!ek gospodarczy skierowalo na popraw" warunk6w bytowych miesz
kar\c6w poprzez odbudow" i remont mieszkar\, poprawienie warunk6w
komunlkacyjnych, dalszy remont i zwi"kszenie produkcji gazu, energii
elektrycznej, dostaw" wody oraz odbudow" urz,idzer\ spoleczno-kultural
nych.
51
n
63
54
s5
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"
ss

ZM, 1, P. 7 z 27 VII 1945 r.
ZM, 3, P. 23 z 9 VII 1945 r.
ZM, 3, P. 28 z 9 VIII 1947 r.
MRN, 7, P. 28, zat 6 z 30 VI 1948 r.
Tamze, zal. 6.
MRN, 6, P. 23 z 9-10 II 1948 r.
MRN, 11, P. 38 z 15-16 II 1949 r.
MRN, 3, P. 11 z 31 I 1947 r.
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Bardzo malo uwagi Zarzqd Miejski poswiE;cal rozwojowi sieci plac6wek
handlowo-uslugowych. Do 1948 r. praktycznie te odcinki zycia gospodar
czego pozostawaly w r�kach prywatnej inicjatywy i powstajqcych pan
stwowo-sp6ldzielczych instytucji handlowych. Ingerencja wladz miejskich
po tym okresie szla w · kierunku stworzenia niezaleznych plac6wek han
dlowo-uslugowych pocllegajqcych organom miejskim, jak te:i: obj�cia nimi
,wszystkich dzielnic miasta.
Osobnym zagadnieniem gospodarki miejskiej byly starania Zarzqdu
Miejskiego, aby Wroclaw r6wniez w okresie powojennym byl miejscem
corocznych mi�dzynarodowych targ6w. Miasto posiadalo stosunkowo do
brze zachowane tereny wystawowe, na kt6rych w okresie przedwojennym
odbywaly si� Targi Wroclawskie. Zarzqd Miejski ju:i: w 1946 r. wystqpil
do rziidu o reaktywowanie Mi�dzynarodowych Targ6w Wroclawskich 59,
a MRN uchwalila urziidzic wystaw� dwuletni.ego dorobku Ziem Odzyska
nych •0• Ostatecznie 25 VII 1948 r. otwarto we Wroclawiu Wystaw� Ziem
Odzyskanych, kt6ra byla przegliidem osiiigni�c gospodarki tych ziem.
Oceniaj&c dzialalnosc wladz miejskich za lata 1945-1949 trzeba obiek
tywnie stwierdzic, ze organy te dzialaly w warunkach podobnych do
og6lnopolskich, tzn. przy ogromnych · zniszczeniach materialnych i ludno
sciowych i przy nier6wnym rozwoju gospodat•ki narodowej, kiedy naklady
finansowe na grup� A gospodarki narodowej (przemysl i inwestycje), tj.
srodki wy,twarzania, znacznie przewyzszaly srodki na grup� B (konsump
cja). Dysproporcje te wplyn�ly •bezposrednio na naklady finansowo-eko
nomiczne samorz„d6w terytorialnych (z wyj„tkiem stolicy kraju Warsza
wy, kt6rej budzet w latach 1945-1946 wyni6sl 13-14 mld zl, tj. 100 ra
zy wi�ej ni:i: caly bud:i:et m. Wroclawia w tych latach), decyduj„c tym
samym o warunkach socjalno-bytowych mieszkanc6w miast.
Podstawowe znaczenie dla miasta i kraju miala odbudowa i rozbudowa
zaklad6w przemyslowych produkuj„cych na potrzeby calej gospodarki
narodowej i daj„cych zatrudnienie wzrastaj„cej ludnosci Wroclawia. W ta
kim ukladzie stosurnk6w gospodarczych wladze miejskie dysponowaly zbyt
szczupl., ,baz„ materialn„ i finansow.,, aby mogly realizowac kompleksowq
odbudow� miasta. Cala gospodarka miejska byla nastawiona wyl„cznie na
remont, ·zabezpieczenie i uruchomienie urz„dzen komunalnych, przedsi�
biorstw miejskich, budynk6w mieszkalnych i budynk6w spoleczno-kultu
ralnych. Polityka odbudowy miasta szla po linii dotychczasowych zalo
zen urbanistycznych bylych wladz niemieckich, chocia:i: istnialy szanse
w zwi„z'ku ze zniszczeniami rozwiijzan bardziej nowoczesnych i funkcjo
palnych w zakresie warunk6w mieszkaniowych, komunikacyjnych, uslu
gowych. Na razie jednak brakowalo na to srodk6w.
511 ZM, 2, P. 31 z 21 IX 1946 r.
" MRN, 1, P. 6 z 16 VI 1947 r.
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Wladze miejskie nie potrafily w tym czasie wyeliminowac szeregu
ujemnych zjawisk zwü1zanych z odbudow& gospodarki, r6znych przed
si�biorstw i zak!ad6w, a gl6wnie przedsi,:biorstw odgruzowywania miasta
oraz z pewnymi ujemnymi procesami migracji ludnosci. Wim: za te zja
wiska ponosily w powaznym stopniu wladze centralne, ki6re wyznaczaly
niewlasciwych ludzi, bez fachowego przygotowania, pozostawiaj&c im
„woln& r�k,f'. R6wniez ze strony czynnika nadrz�dnego wy,st�powal brak
scislej i systematyc2mej kontroli, a takze niekonsekwencja w wypadku
stwierdzonych naduzyc.
Wladze miejskie, kt6re mialy byc inspiratorem, inicjatorem i koordy
natorem w,;zelkich poczynan gospodarczych, pofüycznych i spoleczno-kul
turalnych zgodnie z zasadniczymi zalozeniami ustroju socjalistycznego,
przyjmowaly cz�sto postaw� biern& zamiast dynamicznej pomimo rozbu
dowania wlasnego aparatu administracyjnego. Wzrastajqca ,biurokracja
i pogll)biaj&ca si� centralizacja hamowaly dynamizm i smialosc poczynan
organizacji spolecznych i politycznych, pracownik6w zaklad6w pracy itd.
Niekorzystne dla interes6w gospodarki narodowej i rozwoju panstwa
te r6Znorakie ujemne zjawiska, nazwane w historii „okresem bl�d6w
i wypaczen", nie wplyn�ly na obnizenie rangi miasta w skali og6lnopol
skiej, a w szczeg6lnosci ziem zachodnich. Zjawiska te bowiem nie byly
odosobnione i charakterystyczne dla Wroclawia, one tylko tutaj w tej
mozaice ludnosciowej wyrainiej si� zaznaczaly.
Wedlug danych Zarz&du Miejslciego Wroclaw w 1949 r. zajmowal
17 494 ha powierzchni, !l liczba mieszkanc6w wynosila 341 tys. -osob. Od
budowano 381 zaklad6w przemyslowych zatrudniaj&cych 35 000 ludzi, oraz
okolo 5000 zaklad6w uslugowo-rzemieslniczych i plac6wek handlowych.
W por6wnaniu z okresem przedwojennym powierzchnia pozostala ta
sama, liczba ludnosci osi&gn�la polow� poprzedniego stanu, ale wyraznie
=alala globalna liczba zaklad6w przemyslowych, rzemieslniczych, uslu
gowych i plac6wek handlowych, jak tez liczba zatrudnionych. W struk
turze zaklad6w przemyslowych wyst&pilo pozytywne zjawisko zanikania
;malych zaklad6w, a powstawania wie}kich, " preferencj& produkcji ma
szynowej.
Osi&gni�cia miasta w odbudowie komunikacji (19 linii tramwajowych
o dlugosci 60 •km), sieci gazowej (wzrosla z 65 km da 500 km), sieci wo
doci&gowej (535 792 mb), zaklad6w przemyslowych, zaklad6w naukowych,
plac6wek ku'lturalnych, nadaly Wroclawiowi rang� centralnego osrodka
dla terenow poludniowo-zachodniej Polski. Miar& tej rangi byly zjazdy,
wystawy i imprezy o charakterze og6ln,opolskim i mil)dzynarodowym. Wro
claw podobnie jak przed II wojn& swiatow& spelnial rol� centrum ad
ministracyjnego jako stolica Dolnego S1'1ska, rol� duzego osrodka produk
cyjnego, w�zla tranzytowego w komunikacji kolowej, kolejowej i wodnej,
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osrodka naukowo-badawczego, kulturalnego (5 teatr6w, s2ereg towarzystw
naukow<>-kulturalnych), byl siedzib<1 wojew6dzkich org,m6w partii po
litycznych i organizacji spolecznych. Rola i znaczenie Wroclawia upo
waznily wtadze miejskie do wyst<1pienia w 1949 r. z wnioskiem do nzqdu
.o wydzielenie go jako miasta wojew6dzkiego. Wniosek ten zostal zaapro
.bowany dopiero 31 XII 1956 r. przez Rad� Ministr6w. Wroclaw stal si�
miastem wydzielonym.
AUFBAU UND TÄTIGKEIT DER ST)(DTISCHEN BEHÖRDEN VON WROCLAW
IN DEN JAHREN 194&-1949 (ABRISS)

Auf Grund von Protokollen der Sitzungen der Stadtverwaltung und des Natio
nalen Rates der Stadt stellt der Verfasser einen Abriss des Aufbaus und und der
Tätigkeit der ersten Behörden der Stadt Wroclaw dar, die nach 600 Jahren zu
Polen zurückgekehrt ist.
Der polnische Verwaltungsapparat für die Westgebiete wurde noch vor der
Befreiung dieser Gebiete aus der Naziknechtschaft vorbereitet. Für Wroclaw wurde
die Stadtverwaltung und die sog. Operationsgruppen, die die Industriebetriebe über
nehmen sollten, in Krak6w vorbereitet.
Zu den wichtigsten Aufgaben der polnischen Stadtverwaltung gehörten zunächst:
die technische Vorbereitung der Stadt (Wroclaw war in 70°/o zerstört) zur Aufnahme
der polnischen Bevölkerung, Vorbereitung und Durch -führung der Aussiedlung der
deutschen Bevölkerung, die auf Grund des Potsdamer Abkommens in die sowje
tische und englische Besatzungszone umgesiedelt werden sollte.
Diese Aufgaben verursachten, dass der systematische Wiederaufbau der Stadt
(Wohnungsbau, Industrie, Verkehrswesen, Dienstleistungen usw.) erst in Jahre 1947
aufgenommen wurde, als man den Dreijahrplan des Wiederaufbaus des Landes zu
realisieren begonnen hatte.

