
1945-1948 – czas przełomu.

Obrazki z życia Jeleniej Góry i Sudetów Zachodnich. 



Rosjanie zajęli Kotlinę 
Jeleniogórską 9 maja 1945 r. 
niemal bez strzału. Fragment 

mapy operacyjnej Frontu 
Ukraińskiego ukazujący 

przemieszczanie się tego dnia 
poszczególnych oddziałów w 

rejonie Jeleniej Góry i fragment 
dziennika bojowego 31 Armii.

Zajęcie Karkonoszy 

przez Armię Czerwoną



Władze Jeleniej Góry przygotowywały się do obrony miasta, m.in. budując schrony przeciwlotnicze dla ludności, jak 
również szkoląc ludność w zakładaniu i rozmieszczaniu ładunków wybuchowych. Przed wkroczeniem Rosjan 

Wermacht zdążył wysadzić wiadukt kolejowy i most drogowy na Bobrze w Grabarach.

Plan schronów przeciwlotniczych w Jeleniej Górze pod ob. Wzgórzem Kościuszki.
Instrukcja minerska dla ludności

Przygotowania Niemców do obrony miasta



Już nie Hirschberg, a Jelenia Góra

Pierwszy polski plan Jeleniej Góry, wydany w 1945 r. na niemieckim podkładzie, na który naniesiono nowe polskie nazwy.



Pierwsi włodarze miasta i powiatu

Tadeusz Rzęsista, jako zastępca Pełnomocnika Rządu RP na 
Obwód Nr 30 (czyli Jelenią Górę), objął władzę w mieście 26 maja 

1945 r., przejmując ja od 4 przedstawicieli niemieckiej Rady 
Miejskiej

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości z 1948 r.

Wojciech Tabaka, jako Pełnomocnik Rządu RP na Obwód Nr 29 
(czyli powiat jeleniogórski), objął władzę w regionie

26 maja 1945 r., przejmując ją od niemieckiego Landrata.

Zdjęcie legitymacyjne z ok. 1950 r.



Starosta Powiatowy w Jeleniej

Górze Wojciech Tabaka stał

się z czasem legendą

organizacji życia polskiego w

Regionie. Jednak sam nic by

nie zrobił, gdyby nie rzesza

współpracowników. Zdjęcie

przedstawia urzędników

Starostwa przed jego siedzibą

dnia 23 maja 1947 r.

Ludzie 

Starosty



Osadnicy
Już w maju 1945 r. do Jeleniej Góry
zaczęli przybywać pierwsi osadnicy
z Polski Centralnej, a od wiosny
1946 r. przesiedleńcy z terenów
wschodnich, wcielonych do
Związku Sowieckiego. Ich losem od
strony formalnej zajmował się
Państwowy Urząd Repatriacyjny. Ze
względu na okupujące Śląsk
oddziału Armii Czerwonej
początkowo osadnicy otrzymywali
dokumenty dwujęzyczne (polsko-
rosyjskie).

W celu integracji tej różnorodnej 
masy ludzkiej i rozwiania ogromnej 
niepewność, co do dalszych losów 
na nieznanym sobie terenie, władze 
starały się organizować różnorodne 
manifestacje.

Pierwszych osadników 
rejestrowano jeszcze w księgach 
niemieckich.



Sieroty wojenne

Pismo Wojewody Kieleckiego z lipca 1945 r., kierującego 80. dzieci do Jeleniej Góry oraz odpowiedź jeleniogórskiego Starosty, który umieścił

je w sanatorium w Krummhübel, czyli w Karpaczu; jak również pismo Starosty do rosyjskich władz wojskowych z prośbą o przydział materiałów

dla tychże dzieci, które nie mają odpowiednich ubrań.

Kotlina Jeleniogórska, dysponując wieloma obiektami wypoczynkowymi, stała się 

miejscem, do którego kierowano sieroty wojenne, do zakładanych tu Domów Dziecka. 

Jeden z nich, nazwany „Zacisze Leśne” znajdował się w Karpaczu. Jego wychowankowie 

w kwietniu 1946 r. wysłali do Starosty Powiatowego w Jeleniej Górze sporządzoną przez 

siebie kartkę z życzeniami.



Przejmowanie zakładów pracy
Jednym z najpilniejszych zadań stojących przed
polska administracja w 1945 r. stało się
przejęcie i zabezpieczenie majątku na Ziemiach
Zachodnich, w tym zakładów pracy, których
wyposażenie było wywożone przez Rosjan na
Wschód. Akcją zabezpieczania zajmowały się
specjalne Grupy Operacyjne Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) i
Ministerstwa Przemysłu. Do Jeleniej Góry Grupa
taka dotarła już 9 maja 1945 r.

Papier firmowy, legitymacja, i pieczęć Pełnomocnika KERM.



I Zjazd Przemysłowy 
Ziem Odzyskanych

Ważnym wydarzeniem pierwszych powojennych miesięcy w 

Jeleniej Górze stał się I Zjazd Przemysłowy Ziem 

Odzyskanych, jaki obradował w Teatrze Miejskim w dniach 

27-29 sierpnia 1945 r. ,z udziałem władz państwowych oraz 

przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw i instytucji 

tworzących się na terenach Zachodnich i Północnych Polski. 

Zjazd był jednocześnie wielką manifestacją patriotyczną.



Pierwsza polska prasa 

W czerwcu 1945 r. w Jeleniej Górze ukazywała się Gazetka Żołnierska 

„Nasz Głos”, redagowana i wydawana przez Wydział Polityczno-

Wychowawczy Jednostki Wojskowej nr 83.681, czyli stacjonującego 

tu pułku piechoty

Pierwszą cywilną gazetą jeleniogórską stała się jednodniówka 

„Głos Pogranicza”, wydana z okazji 

I Zjazdu Przemysłowego Ziem Odzyskanych,

obradującego w tutejszym teatrze w dn. 27-29 sierpnia 1945 r.



Czasopisma naukowo-kulturalne

W latach 1945-1948 Jelenia Góra była

bardzo ważnym ośrodkiem kulturalno-

naukowym na Dolnym Śląsku, czego

przejawem były wydawane tu periodyki,

jak prezentowany tu Miesięcznik

Ilustrowany „Śląsk”, którego siedziba

znajdowała się przy ul. Norwida 9.

Redaktorem naczelnym był prof. Stefan

Kuczyński, a druk odbywał się w

jeleniogórskiej Oddziale Zakładów

Graficznych Wojskowego Instytutu

Naukowo-Wydawniczego.

Drugim ważnym tytułem był miesięcznik 

„Nauka i Sztuka”, mieszczący się pod 

tym samym adresem.



Pierwszy polski teatr
na Dolnym Śląsku

Pierwszą premierą, dnia 23.08.1945 r. była „Zemsta” 
Aleksandra Fredry, przyjęta entuzjastycznie przez 

publiczność.

Jelenia Góra, jako pierwsze miasto

Ziem Zachodnich i Północnych

powojennej Polski posiadała

własny zespół teatralny, który pod

kierunkiem Stefanii Domańskiej

przyjechał z Rzeszowa w końcu

lipca 1945 r. i miesiąc później

rozpoczął regularne występy na

scenie miejscowego teatru,

wzniesionego w 1904 r. Skład

pierwszego zespołu tworzyli m.in.:

Kazimierz Dejmek, Adam

Hanuszkiewicz, Ignacy

Machowski, Sławomir Misiurewicz

i inni.

Grupa pracowników w 1945 r. przed wejściem do budynku teatru.



Teatru dzieje zawikłane (rok 1946)

W 1946 r. Teatr przechodził różne
dramatyczne zmiany. Już w październiku jego
dyrekcję przejął wojskowy Jerzy Walden,
który wkrótce, z częścią wyposażenia,
przeniósł się do Wrocławia. W sierpniu 1946 r.
scenę wydzierżawiła „Samopomoc Chłopska”,
dając kilka przedstawień amatorskich.

Aktorzy/amatorzy przedstawienia pt. „Chłopska krew”

Teatr w Jeleniej Górze od początku swego istnienia
przygotowywał i starannie drukował programy dla
wszystkich prezentowanych przez siebie spektakli.



Józef Sykulski 
i pierwsza polska książka na „Ziemiach Odzyskanych”

Już w 1945 r. nauczyciel miejscowego 

Gimnazjum i Liceum Józef Sykulski, napisał

i wydał skromną broszurę (24 strony), pt. 

„Liczyrzepa – Złu Duch Karkonoszy i Jeleniej 

Góry”, która okazała się być „pierwszą polską 

książkę wydaną na Ziemiach Odzyskanych”.

Do dziejów literatury i języka polskiego 

publikacja ta weszła jeszcze z innego powodu. 

Otóż wprowadziła ona do polszczyzny

i utrwaliła imię karkonoskiego Ducha Góra –

„Liczyrzepa”, które Józef Sykulski w ten właśnie 

sposób przełożył z niemieckiego miana Rübezahl. 

Była to też pierwsza książka, zapoznająca 

polskich osadników z kulturą

i przeszłością ziemi, na której przyszło im żyć.

Książeczka zawierała 11 legend, opartych o 

dawne miejscowe podania, które autor nieco 

„dostosował” do nowej rzeczywistości.

Józef Sykulski opublikował w latach 
1945–1948 kilkanaście różnego 

rodzaju książeczek i przewodników 
po ziemi jeleniogórskiej i 
otaczających ją górach.



Region jeleniogórski od 1945 r. stanowił wielka atrakcję turystyczną, a Karkonosze
stały się celem licznych wycieczek turystów z całego kraju, nic dziwnego więc, że już
marcu 1946 r. ukazała się pierwsza polska mapa turystyczna okolicy, już z nowymi
nazwami, ale uwzględniająca jeszcze nomenklaturę niemiecką.

Turystyka I



Ciekawą propozycją dla turystów stała się, wydana w 1945 r. mapka turystyczna 
o orientacji południowej, zawierająca wiele nazw tymczasowych.

Turystyka II



Atrakcyjność turystyczną 

Karkonoszy wykorzystywały 

różne wydawnictwa, 

publikując szereg 

przewodników i opisów 

krajoznawczych, ciszących się 

wielką popularnością.

Turystyka III



W czerwcu 1945 r. do miasta dotarł sztab 10. Dywizji Piechoty, a miesiąc później jednostki 39. pułku artylerii lekkiej 

oraz 13. dywizjonu artylerii zmotoryzowanej, zaś 29 października oddziały 29. pułku piechoty. Wojsko było ważnym 

czynnikiem stabilizacyjnym w regionie, zapewniającym samą swą obecnością bezpieczeństwo jego mieszkańcom, 

jednocześnie angażując się aktywnie w życie miasta.

Msza św. na jeleniogórskim Rynku z okazji święta stacjonującego tu 39 pułku 
piechoty (rok 1946)

Trybuna na ówczesnym pl. Bieruta, dziś Niepodległości, podczas defilady wojskowej 
z okazji dnia Zwycięstwa – 9.05.1946 r.

Wojsko Polskie w Jeleniej Górze



Bezpieczeństwa strzegła Milicja Obywatelska

Grupa milicjantów w Lubawce w 1945 r. przed siedzibą swojego Komisariatu,

w mundurach z amerykańskiego demobilu i niemieckich hełmach. Na jednolite 

umundurowanie przyszedł czas w kolejnych latach.

(zbiory prywatne)

Przed zorganizowaniem milicji, dla ochrony zakładów

przemysłowych, już 9 maja 1945 r. wraz z Grupą

Operacyjną Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

(KERM) do Jeleniej Góry dotarł podchorąży Jan

Grabarczyk, i zorganizował straż przemysłową, pierwszą

polską instytucję, dbającą o bezpieczeństwo.

Dopiero 21 maja 1945 r. do Jeleniej Góry przybyło

pierwszych 10 milicjantów, z których tylko czterech

potrafiło posługiwać się bronią, a ta była bardzo różna.

Miesiąc później milicjantów było już 65. Rekrutowali się

oni z najróżniejszych środowisk i panowała duża rotacja

kadr.

Komisariaty Milicji Obywatelskiej tworzono stopniowo

we wszystkich miejscowościach regionu.



Już w 1945 r. władze i miejscowa ludność

zorganizowały pierwsze uroczystości dożynkowe.

Zarówno wówczas, jak i w 1946 r. szczególnie

uroczysty charakter miał one w Krzeszowie,

w pobliżu którego osiedlili się górale z okolic

Nowego Targu, nadając dożynkom szczególnego,

polskiego, kolorytu

Pierwsze dożynki



Na obszarze Sudetów zachodnich
najbardziej zniszczonym miastem po II
wojnie światowej okazał się Lwówek
Śląski. Zdjęcia autorstwa Tadeusza
Sierosławskiego, przedstawiające
wyburzenia i odgruzowanie miasta
prowadzone na przełomie lat 40. i 50.
XX w.

Zniszczenia wojenne



Wysiedlenia Niemców
1945-1948

Zgodnie z postanowieniami zwycięskich mocarstw,

podjętymi w Poczdamie, ludność niemiecka z terenów

przyłączonych do Polski została wysiedlona za Odrę.

Trudny ten i bolesny dla wielu proces trwał do 1948 r.

Zdjęcie przedstawia Niemców transportowanych

tramwajami z Cieplic na dworzec kolejowy w Jeleniej

Górze w 1946 r.

Każdy transport ludności niemieckiej był

zorganizowany i zaplanowany, a spisy pomagały

umieścić przesiedleńców w poszczególnych

wagonach. Ludność, które dotąd nie wyjechała, a nie

była nigdzie zatrudniona, angażowano do różnych

robót publicznych.



Pierwsza książka telefoniczna

Już w 1946 r. ukazała się pierwsza książka
telefoniczna Dolnego Śląska, która była
niezwykle pomocna w organizacji życia
społecznego i gospodarczego, a dziś jest
doskonałym źródłem wiedzy o tamtych
czasach.



Handel

Jedną z pierwszych dziedzin gospodarki,
jaką zorganizowano był handel i rzemiosło.

Sklep i „pracownia obuwia” braci Matczak
przy ul. Długiej w Jeleniej Górze.

Piekarnia przy ul. Pijarskiej (zwanej w latach
1945-1946 Pijacką).



Apteki, 
drogerie

Jedną z najszybciej i najprężniej 
rozwijającą się gałęzią handlową były 

drogerie i apteki.

- Drogeria Edmunda Mikusińskiego 
przy ul. Kolejowej 31 (dziś ul. 1 Maja 
58), zdjęcie z 1946 r.

- Apteka pod Lwem przy ul. Morcinka 
1, projekt szyldów z 1946 r.

- Drogeria Słowiańska przy ul. 
Kolejowej 60 (dziś ul. 1 Maja 23), 
projekt szyldów
z 1946 r. 



Powstało bardzo wiele lokali gastronomicznych 



Władza komunikowała się ze społeczeństwem za pomocą 
afiszy i plakatów



Bardzo uroczyście obchodzono pierwsze po wojnie
Święta i Nowy Rok

Powszechnie wysyłane życzenia
świąteczne oraz noworoczne miały
różny charakter i różne formy, od
lokalnych kart pocztowych, poprzez
pisma niemal urzędowe (zwracają
uwagę życzenia świąteczne partii
komunistycznej – PPR!), po
telegramy na poniemieckich
formularzach.



Transport samochodowy oraz związane z nim usługi rozwijały się 
dynamicznie, ale stacji benzynowych było niewiele



Pierwsze polskie nazwy miejscowości znacznie różniły 
się od obecnych, o czym świadczą dawne pieczątki

Agnieszków – Jagniątków

Bobrowice - Siedlęcin

Chojnasty – Sobieszów

Czystków - Radomierz

Dębowy Gaj - Dąbrowica

Drewnica – Łomnica

Korczakowo – Barcinek

Majowy Gaj - Maciejowa

Matejkowice - Przesieka

Piastowo - Piastów

Piotrowice - Piechowice

Popławy - Podgórzyn

Turońsk – Mysłakowice

Twardów - Górzyniec


