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Akcja osadnicza w powiecie cieszyńskim po II 
wojnie światowej

Wraz z wyzwalaniem ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej nastąpiło 
masowe przemieszczanie ludności. Z jednej strony rozpoczęły się ucieczki, 
z drugiej -  powroty Polaków z wojennej tułaczki i napływ przesiedleńców 
z przedwojennych kresów wschodnich Polski, którzy na Górnym Śląsku pojawili 
się już w marcu 1945 roku. Tylko do sierpnia 1945 roku na terenie województwa 
znajdowało się 198 tysięcy osób, a do października liczba ta zwiększyła się do 
243 tysięcy1. Tak duża ilość przesiedleńców była jedną z przyczyn przyśpieszenia 
akcji wypędzania Niemców.

Wkrótce do repatriantów ze wschodu dołączyli przesiedleńcy z województw 
kieleckiego, krakow skiego i rzeszow skiego oraz pow iatów  będzińskiego 
i zaw ierciańskiego. Na przesiedlenia tej ludności zasadniczy wpływ m iała 
możliwość poprawienia warunków życia2.

Przeprowadzenie akcji osadnictwa spoczywało na Państwowym Urzędzie 
Repatriacyjnym (PUR), Urzędzie Ziemskim oraz na terenowych komitetach 
przesiedleńczych i osiedleńczych Przedstaw iciele, utw orzonego dekretem  
Polskiego Komitetu W yzwolenia Narodowego (PKWN) z dnia 7 X 1944 r. 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, przybyli do Katowic już w lutym 1945 
roku. Wkrótce utworzony został wojewódzki oddział PUR, Urząd Ziemski oraz 
jednostki terenowe obejmujące powiaty i miasta wydzielone 3.

Akcja przesiedleń miała kilka etapów. Za kres masowego osadnictwa na Śląsku 
można przyjąć rok 1946, kiedy to wyczerpała się chłonność przyjmowania 
przesiedleńców w regionie. Od 1947 roku liczba przesiedleńców i repatriantów 
zdecydowanie malała4. Zresztą zdolność do przyjmowania nowych mieszkańców 
była na terenie Śląska mocno zróżnicowana.

Powiat cieszyński należał do tych regionów, w których możliwości osadnictwa 
nie były za duże. D odatkow o m ożna zauw ażyć n ieprzychylny stosunek 
m iejscow ych w ładz do całego przedsięw zięcia. W idoczne to  je s t w ielu 
dokumentach, między innymi w Sprawozdaniu prac organizacyjnych Rejonowego 
Inspektoratu Osadnictw a w Cieszynie z dnia 31 V 1945 r.5 Dokum ent ten, 
zamieszczony poniżej, jest jeszcze ciekawy z innego względu. Zawiera on bowiem 
charakterystykę powiatu wkrótce po wyzwoleniu.

Przytoczony poniżej tekst posiada oryginalny styl i pisownię.
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R.I.O. Cieszyn.
ul. Legionów 3.

Sprawozdanie prac organizacyjnych Rej. Inspektoratu 
Osadnictwa w Cieszynie.

Dnia 17 bm. udałem się do Cieszyna celem zorganizowania Rej. Insp. Osadn. 
Na miejsce przybyłem z powodu braku środków lokomocji dopiero dnia 19 bm. 
wieczorem (20 i 21 Zielone Święta).

Dnia 22 bm. odbyłem konferencję w Starostwie Powiatowym, w Zarządzie 
Miejskim, Pow. Urzędzie Ziemskim, Tymcz. Zarządzie Mienia Poniemieckiego, 
oraz Komendzie Milicji Obywatelskiej. Starostą w Cieszynie jest ob. Łysogórski, 
wice -  starostą ob. Karpiński, burmistrzem ob. Smotrycki.

Osadnictwo miejskie.

Powiat cieszyński obejmuje Cieszyn i Skoczów, oraz trzy uzdrowiska Wisła, 
Ustroń i Istebna. W mies'cie Cieszynie w/g moich spostrzeżeń jest około 150 lokali 
handlow ych, oraz 20 zakładów  przem ysłow ych i k ilkanaście w arsztatów  
rzem ieślniczych. D okładnych danych pomimo usilnych starań nie mogłem 
otrzymać od poszczególnych władz, które tłumaczą się tym, iż są w stadium 
organizacji (Cieszyn został zajęty 3 -g o  maja).

U poszczególnych tut. władz prosiłem o oddanie 50% warsztatów, lokali 
handlowych, przemysłowych, oraz pewnej ilości wolnych mieszkań dla osiedlenia 
repatriantów ze wschodu.

Odmiennego zdania jest tut. Starostwo, w/g którego przy osiedlaniu w pierwszym 
rzędzie należy brać pod uwagę powracających Cieszyniaków  jak  rów nież 
przybywających Polaków z Zaolzia. P.U.R. powinien się zająć interw encją 
w sprawie opuszczonego mienia przez Polaków za Zaolzia, oraz m.in. ściągnięciem 
bibliotek polskich pozostawionych na tamtejszym terenie. Repatriantów ze 
wschodu kierować na tereny Śląska Opolskiego. Następne moje konferencje nie 
odniosły pożądanych rezultatów, ponieważ ob. Starosta oświadczył, iż jest skłonny 
oddać tylko 10% lokali przemysłowych i handlowych z tym zastrzeżeniem, ze 
będą one przyznane dla Polaków z Zaolzia.

K ierow nik  W ydz. Przem ysłow ego ośw iadczył, że w szelk ie  w arsztaty 
przemysłowe są zabezpieczone przez przedstawiciela Ministerstwa Przemysłu 
i handlu, oraz mianowani zostali na nich tymczasowi kierownicy. Największa ilość 
tych warsztatów znajduje się w Cieszynie, a następnie w Skoczowie. Ponieważ 
np. w Skoczow ie je s t 10 zakładów przem ysłow ych, a gdybyśm y przyjęli 
stanowisko Starostwa, że dla repatriantów rezerwuje się 10%, to byłby tylko 1, do 
dyspozycji P.U.R.

Sprawa wolnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych zazębia 
się z brakiem wolnych mieszkań w Cieszynie. Tut. Burmistrz, który jest tego samego 
zdania co i Starostwo, twierdzi, ze mieszkań dla repatriantów nie będzie mógł

156



przydzielić, ponieważ wolnych mieszkań jest bardzo malo. Do miasta przybyła 
większa ilość osób wyczekujących na możność powrotu na Zaolzia, celem obięcia 
dawnych placówek, oraz pewna część mieszkańców zachodnich województw 
starających się tu o lokale handlowe.

Osadnictwo wiejskie.

Powiat cieszyński obejmuje 51 wsi. Kilka folwarków na terenie powiatu posiada 
ogółem około 2.000 ha.

W/g danych Pow. Urzędu Ziemskiego na 20 wsiach już opisanych można 
pomieścić 144 rodziny repatriantów. Przeważają gospodarstwa 7-mio ha. Pozatem 
są w małej ilości gospodarstwa 15 - to  ha., na których będzie można osiedlić po 
dwie rodziny. Stan budynków na ogół dobry. W gospodarstwach znajduje się 
inw entarz żywy jak  i martwy. G ospodarstw a zostały zabezpieczone przez 
mianowanie tymczasowych kierowników, oraz przez oddanie ich pod nadzór 
Urzędów Gminnych.

W spółpraca z Pow. Urzędem Ziemskim została uzgodniona w następujący 
sposób: P.U.R. będzie kierował poszczególnych gospodarzy, a Pow. Urząd Ziemski 
wyznaczy im wolne gospodarstwa. Komisarz Pow. Urzędu Ziemskiego przyrzekł, 
iż bez skierowania naszego, nie będzie obsadzał gospodarstw.

Stanowisko starosty co do osadnictwa wiejskiego jest takie same jak  i do 
miejskiego.

Odnośnie osadnictwa wiejskiego i miejskiego uważam, ze jak największa ilość 
w olnych gospodarstw  ro lnych , oraz m ieszkań, lokali i rzem ieślniczych, 
sklepowych i przemysłowych winno być zarezerwowane dla repatriantów. Jeśli 
Polaków z Zaolzia uważa się za repatriantów, to w pierwszym rzędzie dla nich.

Stanowisko moje podziela Powiatowy Komisarz Ziemski. Stanowisko ob. 
Starosty i Burmistrza odnośnie osadnictwa jest inne jak podałem powyżej i oddanie 
dla osadnictwa repatriantów tylko 10% wolnych lokali paraliżuje akcję osadnictwa 
na tut. terenie.

Proszę zatem o decyzję, czy stanowisko moje jest słuszne a jeśli tak, to proszę 
o wystosowanie odpowiedniego pisma do Starostwa i Magistratu miasta Cieszyna.

Dotychczas nie został wyznaczony przez Wydział Etapowy -  organizator 
Punktów Etapowych w Cieszynie. Wstępne czynności w sprawie utworzenia Punktu 
Etapowego P.U.R. w Cieszynie podiąłem już i załatwiłem, że Punkt Etapowy 
w Cieszynie mieścić się będzie przy P.C.K. ul. Celesty, który część swoich 
pomieszczeń wraz z biurami oddał do dyspozycji P.U.R. Pomieszczenie składa się 
z kilku sal, na których jest około 40 łóżek z siatkami (brak kocy). Obok budynku 
znajduje się stajnia dla bydła. Na Punkcie Etapowym pełnią dyżury nocne 
pracownicy P.C.K.

Biura Rej. Insp. Osadn. w Cieszynie mieszczą się w centrum miasta przy ul. 
Legionów 3.

Przez punkt graniczny w Cieszynie, oraz Zebrzydowicach przejeżdżają Polacy
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powracający z obozów z Niemiec. W Cieszynie zatrzymuje się około 30 rodzin 
dziennie, przeważnie nie zaopatrzonych w środki żywnościowe. (Tut. Czerw. Krzyż 
dysponuje bardzo małym i środkami aprow izacyjnym i). W zw iązku z tym 
proponowałbym założenie poza Cieszynem w Zebrzydowicach Punktu Odżywczo 
-  Sanitarnego, oraz wysłanie do Cieszyna środków żywnościowych. Ponieważ 
w Cieszynie wszystkie maszyny do pisania zostały zabrane przez Niemców, 
prosiłbym o przydział jednej maszyny do pisania.

Dnia 25 bm. zaangażowałem ob. Janaczka Antoniego, którego podanie wraz 
z życiorysem załączam, oraz od dnia 1 czerwca Marię Kazimierską, której podanie 
prześlę dodatkowo.

Ob. Janaczkow i pow ierzyłem  kierow nictw o Punktu E tapow ego, a ob. 
Kazimierską przyjąłem jako pomocniczą siłę biurową.

Cieszyn, 31.5.1945.
Rej. Insp. Osadn.

(Gaj er Tadeusz)
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