
Osadnictwo wojskowe

w Zgorzelcu

w latach 1945-1948

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Odcienie regionalizmu”, którego celem jest ukazanie

istotnych zdarzeń i procesów historycznych zachodzących na obszarze właściwości Archiwum Państwowego

we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu (tj. obszaru trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego

i zgorzeleckiego). W prezentacji wykorzystano materiały archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego

we Wrocławiu oraz Oddziału w Bolesławcu. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Andrzeja Błachańca

(wnuka Andrzeja Błachańca - jednego z pierwszych osadników wojskowych w Zgorzelcu), który wzbogacił

wystawę fotografiami ze swoich prywatnych zbiorów i opowiedział historię swojego dziadka. Słowa

podziękowania kieruję również do Pani Małgorzaty Fitas - pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu

- za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie publikacji i skrupulatnie gromadzonych wycinków prasowych.
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Osadnictwo wojskowe 

Termin ten oznacza nadawanie ziem dla zdemobilizowanych żołnierzy, a pojawił się już w starożytnym

Rzymie, gdy na prowincjach rzymskich osadzano weteranów wojennych.

W II Rzeczypospolitej pojawiła się kwestia osadnictwa wojskowego na Kresach i została uregulowana

ustawą z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz.U. 1921 nr 4 poz. 18). Zgodnie z

art. 2 powyższej ustawy do darmowego otrzymania przydziałów ziemi byli uprawnieni inwalidzi i żołnierze WP,

którzy się szczególnie odznaczyli oraz żołnierze, którzy dobrowolnie wstąpili do WP i odbyli służbę frontową.

Po raz kolejny termin ten pojawił się w połowie 1945 roku, gdy przystąpiono do organizacji zasiedlania

Ziem Odzyskanych wzdłuż zachodniej granicy Polski. Głównym celem przeznaczenia terenów wzdłuż Odry i Nysy

Łużyckiej dla osadników wojskowych było utworzenie tzw. „wału polskości”, zabezpieczającego kraj przed

ewentualnym atakiem Niemców. Drugim ważnym celem było wynagrodzenie żołnierzy i partyzantów, którzy

walczyli o niepodległą Polskę. Dla wielu osób była to doskonała szansa na otrzymanie ziemi w granicach

Patrz: A. Ogrodowczyk, Nad Odrą i Bałtykiem: Osadnictwo Wojskowe Na Zachodnich i Północnych Ziemiach Polski Po Drugiej Wojnie Światowej, Warszawa

1979, s.53-55; https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/osadnictwo-wojskowe;3952114.html, dostęp 19.04.2021 r.

Państwa Polskiego, gdyż w wielu przypadkach zamieszkiwali oni tereny

włączone do ZSRR. Zdemobilizowani żołnierze stanowili bazę dla nowej

władzy do wprowadzenia rewolucyjnych przemian ekonomicznych,

politycznych i społecznych. Osadnicy wojskowi mieli przekonać innych

osadników do zasiedlenia słabo jeszcze poznanych terenów wzdłuż

Odry i Nysy Łużyckiej. W okresie powojennym, gdy nie było jeszcze

zorganizowanych sił porządkowych, zdemobilizowani żołnierze stali na

straży bezpieczeństwa publicznego. Wojskowa akcja osiedleńcza na

zachodnich i północnych granicach Polski realizowana była do połowy

1948 roku.

Fotografia 1. Ogrodnictwo Andrzeja Błachańca w dzielnicy

Ujazd. Fotografia ze zbiorów prywatnych Pana Andrzeja

Błachańca (wnuka).



Prawne podstawy osadnictwa wojskowego

- Pierwszym dokumentem, który regulował nadania ziemi dla zdemobilizowanych żołnierzy, inwalidów

wojennych, sierot i wdów po poległych żołnierzach był dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

o reformie rolnej z dnia 06 września 1944 roku (Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 ). Reforma objęła ziemie odzyskane

z dniem 13 listopada 1945 roku (Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295).

- Artykuł 10 dekretu z 17 stycznia 1945 roku w sprawie zmiany dekretu PKWN z 6 września 1944 roku

o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. 1945 nr 3 poz. 9) otrzymał nowe brzmienie: „ (2) Pierwszeństwo do

korzystania z reformy rolnej spośród uprawnionych kandydatów przysługuje żołnierzom Wojska Polskiego,

inwalidom obecnej wojny oraz uczestnikom walk o Polskę demokratyczną”.

- Rozkazem nr 111 z dnia 03 czerwca 1945 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego powołał do życia

Główny Inspektorat Osadnictwa z siedzibą w Poznaniu. Generalnym inspektorem został gen. broni Karol

Świerczewski, a jego zastępcą płk Piotr Jaroszewicz. Rozkaz traktował o ważności szybkiego zasiedlenia

zdemobilizowanymi żołnierzami i ich rodzinami terenów w powiatach przygranicznych nad Odrą i Nysą

Łużycką. W myśl rozkazu osadnikami wojskowymi mogli zostać: szeregowcy, podoficerowie i oficerowie armii

czynnej oraz rodziny poległych żołnierzy, partyzanci oraz uczestnicy walki zbrojnej z okupantem hitlerowskim

oraz rodziny bojowników i partyzantów. Po ogłoszeniu rozkazu 111 rozpoczęto szeroką akcję propagandową

w celu zainteresowania żołnierzy ideą osadnictwa.

- Dnia 15 czerwca 1945 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego wydał Instrukcję, w której określano

zasięg terytorialny osadnictwa wojskowego do 12 powiatów przygranicznych wzdłuż zachodniej granicy

Polski, wśród których znalazł się m. in. Zgorzelec. Równocześnie Państwowy Urząd Repatriacyjny wstrzymał

napływ osadników cywilnych na te tereny.



Powyżej pismo skierowane do Oddziałów PUR w sprawie prowadzenia akcji osadnictwa wojskowego - Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział

w Bolesławcu, Zespół nr 29 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sygn. 55, s. 41-42 dalej : APWrOB, SPwZ, sygn. 55 oraz pismo Pełnomocnika WP do spraw

osadnictwa wojskowego przy UW we Wrocławiu w sprawie przydziału działek gruntu, sygn. 56, s. 83.

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=9&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=9&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=10&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=10&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=15&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=15&browser=seadragon


Prawne podstawy osadnictwa wojskowego c.d.

- Rozkazem osiedleńczym nr 1 z dnia 21 czerwca 1945 roku Generalny Inspektor Osadnictwa Wojskowego

powołał Komisję Osadnictwa Wojskowego, Obwodowych i Powiatowych Inspektorów Osadnictwa

Wojskowego, Centralne i Powiatowe Punkty Rozdzielcze oraz zorganizował Komendy Wojenne

w powiatach osadnictwa wojskowego.

- Rozkazem nr 141 z dnia 5 lipca 1945 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego polecał wszystkim

dowódcom jednostek wojskowych ożywić akcję osiedleńczą. Do końca lipca każda jednostka wojskowa -

począwszy od pułku - miała osadzić własnymi siłami od kilku do kilkudziesięciu rodzin.

-W Instrukcji nr 2 Komisji Osadnictwa Wojskowego przy Generalnym Inspektorze Osadnictwa Wojskowego

z dnia 19 lipca 1945 roku rozszerzono wykaz osób którym przysługują uprawnienia osadnika wojskowego na

żołnierzy polskich pozostających poza granicami kraju nie z własnej woli.

- Zarządzenie nr 66 Ministra Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia

30 stycznia 1947 roku przyznawało prawa osadnika wojskowego inwalidom WP, którzy brali czynny udział

w wojnie z Niemcami i ich sojusznikami w latach 1939-1945 poza okupowanymi obszarami.

- Zarządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 14 stycznia 1948 roku określało precyzyjnie kim jest

osadnik wojskowy i w jakich sytuacjach może korzystać ze specjalnych uprawnień. Podzielono osadników

na cztery grupy: pierwszą stanowili inwalidzi wojenni, drugą zdemobilizowani żołnierze, trzecią uczestnicy

walk partyzanckich, a czwartą inne osoby, które brały czynny udział w walce z Niemcami hitlerowskimi

i ich sprzymierzeńcami, które przedstwiły stosowne zaświadczenie ministra obrony narodowej.

Patrz: A. Ogrodowczyk, op. cit., s. 57-63.



Prawa i ulgi dla osadników wojskowy:

- Bezpłatny przydział działek o powierzchni 10 ha na terenach wyznaczonych pod osadnictwo wojskowe.

- W Zgorzelcu cześć osadników obejmowała placówki rzemieślnicze i handlowe oraz obiekty przemysłowe.

Ze sprawozdania dekadowego 7 DP za okres 16-25 VII 1945 wynika, że żołnierzom ze sztabu 7 DP przydzielono:

Fabrykę makaronu – ppor. L. Pawełkowi, Fabrykę sukna – chor. L. Woźniakowi, Cementownię –

kpr. J. Neumowiczowej, Młyn wodny – st. szer. J. Skuroczowi, Fabrykę sukna – pchor. J. Starożyńskiemu.

- Przydział mebli do dwóch pokoi i kuchni,

- Zwolnienie z płacenia podatków do końca 1947 roku,

- Osadnicy wojskowi, będący repatriantami mogli

uzyskać ekwiwalent za mienie pozostawienie poza

wschodnią granicą Polski oraz z tytułu bycia

osadnikiem wojskowym (łączna rekompensata nie

mogła przekraczać 3 000 000 złotych)

- Otrzymywali zapomogi pieniężne w wysokości

rocznych poborów w czasie wojny, produkty

żywnościowe, odzież, bieliznę i pościel,

- Otrzymywali inwentarz żywy, narzędzia rolnicze

i zboże do zasiewu (ok. 250 kwintali zboża).

Patrz: A. Ogrodowczyk, op. cit., s. 62, 63, 100. B, Gralak, Osadnictwo wojskowe na

Dolnym Śląsku w latach 1945-1947, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1977,

nr 1, s. 45

Fotografia 2. Wykopki. Fotografia ze zbiorów prywatnych Pana Andrzeja

Błachańca (wnuka).



Popularyzację idei osadnictwa prowadziła prasa wojskowa: m.in. „Zwyciężymy” „Orzeł Biały” oraz

„Polska Zbrojna”. Poniżej prezentujemy hasała propagandowe zamieszczone w gazetce żołnierskiej NA STRAŻY

przechowywanej w bibliotece Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.

Źródło: Na Straży Gazetka Żołnierska, Nr 16, 20, 22, 24, 30, 33 z roku 1945.



Działalność wojskowych grup operacyjnych

Wysiłki nad upowszechnieniem idei osadnictwa wojskowego przyspieszył cytowany rozkaz nr 141

NDWP z dnia 05 lipca 1945 roku zlecający wszystkim dowódcom dywizji wysłanie do wyznaczonych powiatów

przeznaczonych pod osadnictwo wojskowe żołnierskich grup operacyjnych. Grupy te, w sile od kilkunastu do

kilkudziesięciu osób zabezpieczały wybrane gospodarstwa rolne przed zniszczeniem i szabrownictwem. Jednostki

wojskowe wysyłające grupy musiały ze swoich zasobów wydzielić dla osadników inwentarz żywy - chodziło

głównie o konie i krowy. Głównym zadaniem grup operacyjnych oprócz przeprowadzania remontów budynków,

pierwszych powojennych zbiorów zbóż i opieki nad inwentarzem żywym było zaprowadzenie porządku i ładu

publicznego. Żołnierze dokonywali spisów liczby i stanu gospodarstw, obiektów rzemieślniczych i przemysłowych

oraz przekazywali do dowództwa informacje o faktycznych warunkach w ówczesnych powiatach osadnictwa

wojskowego. Grupy operacyjne zakończyły swoją działalność na początku października 1945 roku.

Patrz: L. Styś, Powstanie i działalność grup operacyjnych osadnictwa wojskowego na Dolnym Śląsku, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1963, nr 4. s. 465-466.

L.p. Nazwa jednostki wojskowej Data 

rozpoczęc

ia pracy 

(1945 rok)

Nazwisko 

dowódcy grupy 

operacyjnej

1. 7 samodzielna kompania ochrony 18 VI -

2. 2 armia (Poliklinika) 28 VII

3. 8 dywizja piechoty 2 VIII por. Jan Łyszczuk

4. 17 dywizja piechoty 6 VIII chor. Kapuściński

5. 1 zapasowy pułk piechoty 6 VIII

6. 1 pułk straży kolejowej 30 VIII

7. 28 szpital dla lekko rannych 31 VIII

8. 13 pułk artylerii pancernej 20 IX

Tabela grup operacyjnych ze Zgorzelca wykonana na podstawie Wykazu grup operacyjnych osadnictwa 

wojskowego umieszczonego w: A. Ogrodowczyk, op. cit., s. . 84



Komisja Osadnictwa Wojskowego

Rozkazem osiedleńczym nr 1 z dnia 21 czerwca 1945 roku Generalny Inspektor Osadnictwa Wojskowego

utworzył 5 obwodów osiedleńczych w tym obwód nr 4 obejmujący m. in. powiat zgorzelecki.

Inspektorem obwodu nr 4 został dowódca 7 dywizji płk Paweł Jaroszenko. Dla każdego z powiatów

dowódca dywizji wyznaczał inspektorów powiatowych. Inspektorzy obwodowi i powiatowi powoływali

obwodowe i powiatowe Komisje Osadnictwa Wojskowego.

Komisja Osadnictwa Wojskowego

zakończyła swoją działalność ostatnim

sprawozdaniem datowanym na dzień

18 września 1945 roku. Było to związane

z rozformowaniem 1 i 2 armii. Dowódcy

armii stanęli na czele Okręgów

Wojskowych Poznańskiego i Śląskiego.

Powiat Zgorzelecki odtąd znalazł się w

zasięgu terytorialnym Śląskiego Okręgu

Wojskowego.

Fotografia 3. Przejściowy punkt kontroli granicznej w Zgorzelcu - jesień 1945 r. (Zdjęcie 

pochodzi ze zbiorów portalu Poloniae Amici polska-org.pl, Źródło: https://polska-

org.pl/8419713,foto.html?idEntity=522822, dostęp 19.04.2021 r.)

Patrz. Osękowski Czesław, Oficjalne i faktyczne cele

osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim

po drugiej wojnie światowej, w: Słupskie Studia Historyczne,

1993, tom 3, s. 57-58.



W zarządzeniu z dnia 24 września 1945 roku podano informację, że w celu skoordynowania prac osadnictwa

wojskowego i cywilnego odwołuje się Komisję Osadnictwa Wojskowego, a Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego

włącza się do Ministerstwa Administracji Publicznej.

Odpis Zarządzenia MON, MAP i MRiR z dnia 24.09.1945r. -

APWrOB, SPwZ, sygn. 55, s. 85-86

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=13&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=13&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=14&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=14&browser=seadragon


Zadania pełnomocników do spraw osadnictwa

W myśl rozkazu nr 220 na pełnomocnika Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do spraw osadnictwa

mianowano gen. bryg. Wacława Szokalskiego, który przy pomocy pełnomocników okręgowych i powiatowych

miał reprezentować interesy wojska w sprawach osadnictwa. Do głównych zadań pełnomocników należał

Rozkaz Nr 220 NDWP z dnia 24.09.1945 roku - APWrOB, SPwZ,

sygn. 55, s. 84

aktywny udział w pracach komisji osadnictwa wojskowego,

wsparcie w organizacji transportu dla przybywających

osadników oraz udzielanie im pomocy i opieki medycznej.

Pismo Pełnomocnika DOW nr 4 w spawie stanu osadnictwa wojskowego w Zgorzelcu,

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Zespół nr 331, Urząd Wojewódzki Wrocławski,

sygn. 8.2.1.4/IX/266, s. 284, dalej: APWr, UWW, sygn. 8.2.1.4/IX/266.

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=12&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=12&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=1&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=1&browser=seadragon


Zadania Powiatowych Komisji

ds. Osadnictwa Wojskowego określone

w cytowanym zarządzeniu MON, MAP

i MRiR z dnia 24.09.1945 r. :

1) Przeprowadzanie osadnictwa w większych

grupach sukcesywnie począwszy od

najbliższych osiedli przy miastach ku

osiedlom dalszym.

2) Organizacja straży bezpieczeństwa

spośród osadników wspólnie z władzami

administracji publicznej.

3) Organizacja sieci instruktorów rolnych

w oparciu o odpowiednie urzędy.

4) Opracowanie planu pomocy osadnikom

wojskowym.

5) Otoczenie troskliwą opieką osadników

wojskowych.

Skład Obwodowych Komisji ds. Osadnictwa Wojskowego został

określony w piśmie Pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg Administracyjny

Dolnego Śląska - APWrOB, SPwZ, sygn. 55, s. 83.

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=11&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=11&browser=seadragon


Poniżej prezentujemy uchwałę Obwodowej

Komisji Osadnictwa Wojskowego zatwierdzoną

na posiedzeniu odbytym w dniu 06 maja 1946

roku w Zgorzelicach w sprawie przyznania

gospodarstw rolnych osadnikom wojskowym ze

Zgorzelca.

APWrOB, SPwZ, sygn. 235, s. 75, 103

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=8&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=8&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=7&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=7&browser=seadragon


Obwodowa Komisja Wojskowa na wspomnianym wyżej

posiedzeniu w dniu 06 maja 1946 roku w Zgorzelcu rozpatrzyła

również wnioski i jednogłośnie postanowiła usunąć z

zajmowanych gospodarstw 15 osadników. Poniżej

prezentujemy zanonimizowane akta sprawy jednego

z mieszkańców Zgorzelca.

APWrOB, SPwZ, sygn.235, s.103,110,114.

Dane zostały częściowo zanonimizowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=6&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=6&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=5&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=5&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=4&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=4&browser=seadragon


Wraz z pismem Zarządu Miejskiego miasta

Zgorzelice z dnia 21.09.1946 r. prezentujemy wykaz

gospodarstw zajętych na terenie miasta Zgorzelca

przez żołnierzy służby czynnej oraz wdów i sierot po

poległych żołnierzach .

APWrOB, SPwZ, sygn. 59, s. 10-11. Dane zostały częściowo zanonimizowane

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

Fotografia 8. Stary dom Państwa

Błachańców ok. 1966 roku. Fotografia ze

zbiorów prywatnych Pana Andrzeja

Błachańca (wnuka).

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=16&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=16&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=17&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=17&browser=seadragon


Poniżej prezentujemy prośbę skierowaną do

Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przez

zdemobilizowanego porucznika WP o przydział domu

mieszkalnego oraz skierowanie wydane przez

Wojewódzki Wydział Osiedleńczy uprawniające do

przydziału nieruchomości oraz zatrudnienia.

APWrOB, SPwZ, sygn. 65, s. 92, 94.

Dane zostały częściowo zanonimizowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=18&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=18&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=19&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=19&browser=seadragon


Związek Osadników Wojskowych

W pkt. 9 cytowanego rozkazu 220 pełnomocnika NDWP

pojawiło się polecenie utworzenia Związku Osadników Wojskowych na

Zachodzie. Józef Kardasz jako pierwszy prezes Koła ZWO w Zgorzelcu,

w sowich wspomnieniach pt.: Pierwsze dni Zgorzelca (w: Polskie tradycje

wojskowe Dolnego Śląska, pod red. Emila Jadziaka, Wrocław 1978, s . 212-

213), przytacza informacje o organizacji i działalności Koła ZWO

w Zgorzelcu, utworzonego w styczniu 1946 roku. Związek Osadników

Wojskowych zabiegał o otrzymanie nasion niezbędnych do wysiewów,

inicjował wsparcie i pomoc sąsiedzką oraz rozwiązywał spory wynikłe

podczas akcji osiedleńczej. Dzięki

zaangażowaniu członków kół

uruchamiano świetlice, sklepy oraz

szkoły. W zasobie Archiwum

Państwowego we Wrocławiu w zespole

545 Związek Osadników Wojskowych -

Okręg Wrocław znajduje się

9 jednostek archiwalnych w skład

których wchodzą: Protokoły

i sprawozdania z posiedzeń Zarządu

Okręgowego we Wrocławiu i

Powiatowych Zarządów ZOW jak również

Deklaracje, zgłoszenia i karty personalne

członków Koła Miejskiego w Zgorzelcu.

Prezentujemy Odezwę do Osadników Wojskowych,

APWr, Zespół nr 545 Związek Osadników Wojskowych -

Okręg Wrocław, sygn. 82/545/0/1/1 Sprawozdania

ppor. Galii z kontroli w pow. okręgu wrocławskiego nad

sytuacją zdemobilizowanych żołnierzy, protokoły

z posiedzeń Pow. Zarządów ZOW,

oraz Arkusz Ewidencji Personalnej jednego z członków

koła ZWO w Zgorzelcu sygn. 82/545/0/1/4 Deklaracje

członkowskie, życiorysy, arkusze ewidencji personalnej

członków kół ZOW Okręgu Wrocław, s. 97.

Dane zostały częściowo zanonimizowane

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem

o ochronie danych osobowych (RODO)

https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=2&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=2&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=3&browser=seadragon
https://iip.ap.wroc.pl/index.php?s=Osadnictwo_wojskowe_w_Zgorzelcu&view=single&p=3&browser=seadragon


Fotografia 4. Andrzej Błachaniec

s. Jana. Fotografia ze zbiorów

prywatnych Pana Andrzeja

Błachańca (wnuka).

Wśród osób, które otrzymały nieruchomości w dzielnicy Ujazd (niem. Moys) na

podstawie cytowanej wyżej uchwały Obwodowej Komisji Osadnictwa Wojskowego z dnia

06 maja 1946 roku występuje - Andrzej Błachaniec, syn Jana, urodzony 27.01.1896 r.

w Radogoszczy pow. Dąbrowa Tarnowska. W roku 1914 po ukończeniu szkoły

powszechnej wstąpił do Związku Strzeleckiego w Tarnowie. Jako legionista brał udział

w I wojnie światowej, wojnie polsko – bolszewickiej (w tym w Bitwie Warszawskiej). W okresie

międzywojennym był zawodowym podoficerem WP, który wkrótce otrzymał stopień

chorążego. Walczył w obronie Polski po wybuchu II Wojny Światowej, a po klęsce

wrześniowej powrócił do Wilna i wstąpił do partyzantki. Został aresztowany przez Gestapo

w dniu 10.07.1941 r. m.in. za posiadanie broni palnej, skład amunicji w mieszkaniu oraz

zainstalowany radioodbiornik. W dniu 22.12.1942 r. skazano go na karę śmierci, lecz udało

mu się uciec z gmachu wileńskiego oddziału Gestapo. Przyłączył się do oddziału

partyzanckiego w lasach Puszczy Rudnickiej. Po wkroczeniu Armii

Radzieckiej w lipcu 1944 r. zgłosił się w dowództwie II Armii WP

w Lublinie, skąd został skierowany do 35 p. p. 7 Dywizji w Trawnikach

i ruszył na zachód. Brał udział w forsowaniu Nysy Łużyckiej, gdzie został

ponownie ranny. Po zakończeniu działań wojennych pełnił nadal czynną

służbę jako kwatermistrz w stacjonującym w Zgorzelcu 35 p. p. 7 Dywizji

II Armii WP. W okresie nasilających się walk z bandami UPA

w Bieszczadach pułk został wysłany do Tarnowskich Gór. Tam Andrzej

Błachaniec został postrzelony w stopę. W 1948 roku po odejściu z wojska

osiadł na stałe w Zgorzelcu.

Fotografia 5. Forsowanie Nysy Łużyckiej.

Fotografia ze zbiorów prywatnych Pana Andrzeja

Błachańca (wnuka).

ANDRZEJ BŁACHANIEC - jeden z pierwszych osadników wojskowych w Zgorzelcu



W pierwszych latach powojennych w Zgorzelcu Andrzej Błachniec jako kwatermistrz

35 p. p. 7 Dywizji II Armii WP przyczynił się do „uruchomienia młyna o zdolności

przemiałowej 24 ton, wytwórni makaronu produkującego 5 ton na dobę, Fabryki

Walizek czy Fabryki Włókienniczej”. Wraz z innymi żołnierzami przeprowadził pierwsze

powojenne żniwa. W poniemieckich oborach gromadził inwentarz żywy (głownie bydło

i konie) oraz zabezpieczał sprzęty rolnicze. Wraz z drugą żoną Marią Pawelczyk

dostarczał warzywa i owoce dla jednostki wojskowej stacjonującej w Ujeździe oraz

rzeszy emigrantów przybywających do Zgorzelca (w tym również Greków). W 1952 roku

odebrano mu dobrze prosperujące gospodarstwo przy ul. Łużyckiej 6, a w ramach

rekompensaty przydzielono zniszczoną nieruchomość przy ul. Stalina 28. Dzięki

wielkiemu zaangażowaniu nowe pola należące do małżeństwa zaczęły przynosić plony

Fotografia 6. Maria Błachaniec.

Fotografia ze zbiorów prywatnych

Pana Andrzeja Błachańca (wnuka).

zaopatrujące mieszkańców miasta. Po śmierci Andrzeja Błachańca,

wdowie przydzielono mieszkanie dwupokojowe w zamian za

gospodarstwo rolne, w miejscu, którego wybudowano nowe

osiedle. W ramach uczczenia pamięci tej ważnej dla miasta osoby,

park miejski w Zgorzelcu nazwano imieniem

„por, Andrzeja Błachańca”.

Fotografia 7. Greczynki w Zakładzie Ogrodniczym

Andrzeja Błachańca. Fotografia ze zbiorów

prywatnych Pana Andrzeja Błachańca (wnuka).

Życiorys ANDRZEJA BŁACHŃCA opisany przez jego wnuka Pana Andrzeja Błachaniec jest dostępny na

stronie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,

https://m.zinfo.pl/stowarzyszenia/6/aktualnosci/2334, dostęp 12.05.2021 r.);

Patrz. również: A. Błachaniec, Błachańca ziemia obiecana [w:] Zgorzelec.EU. Miejski Biuletyn

informacyjny, marzec 2018, s. 17; Jeden z pierwszych [w:] Dobrzyński, Zbyszek, Od początku na nowym:

(przyczynek do monografii Zgorzelca), Zgorzelec 2001. s. 65-71
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