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trzebnicy jest Jednym z miast odzyskanycn przez Polskę
na zachodzie, fe dwieście miasta przeszło podobne losy w prze
łomowym 1945 roku. irzez przyłączenie do Państwa Polskiego nie
mieckie życie społeczne, koncentrujące się dotąd w nich wygasło
doszczętnie. Ludność niemiecka została wysiedlona. Zaczął się
nowy etap dziej ów tych osiedli tworzony przez ludność polską,
która tu napłynęła.
Siedząc w jednym z miasteczek niem udzyskanych powstawanie
i rozwój życia społecznego - usiłowałem dostrzec zasadnicze ry
sy tych samych procesów, kt re przebiegają przez wszystkie na no
wo zaludniane miasteczka na zachodńe. Jest to przesiedlenie mi
lionów ludzi z dawnych siedzib do nowych, przesunięcia w układzie
społecznym poziomym i pionowym, przemiany społeczne, jakie towa
rzyszą tym wydarzeniom.
óybór trzebnicy w dużej mierze jest przypadkowy. Zdaje mi
się, że w pierwszym Okresie nie było najważniejszą rzeczą to, że
leży ona na tym, czy innym szlaku,

„e ma takie czy inne dzieje.

Wie zamierzam zupełnie pomijać tych spraw. Stanowią one jak gdy
by indywidualne ramy, w kt rych aktualizuje się i jest dostrzegal
ny proces ogólny.

ti r.194<3 nie można jeszcze oczekiwać utrwalenia form życia
społecznego miasteczka. Jest to udziałem osiedli o długiej nie
przerwanej tradycji. I'u z kłębowiska uajrozmaitszycn faktów zaled
wie można rozeznać zarysy pratwidywanej sti*uktury społecznej i śla
dy tworzącej się nowej więzi. Dlatego monografia ta ma charakter
szkicowego ujęcia pewnych procesów, które trwają, inne badania
porównawcze wykażą, o ile prawdziwe są zebrane tu obserwacje i
ich interpretacje.

osadniczy.
irzesiedlenie to zmiana jednego układa społecznego i prze
strzennego, w którym żyje człowiek na inny. krni&na ta jest tym
większa i tym więcej konsekwencji wywołuje w życiu jednostki im większy dystans tak w sensie geograficznym jak socjologicznym
dzieli miejsce nowego zamieszkania od dawnego, im większe różni
ce występują pomiędzy dawnym środowiskiem a nowym. Przeprowadz
ka w obrębie województwa warszawskiego, a wyjazd ze dtopnicy do
i-rzebnicy - oto przykłady zmian o różnym natężeniu, necz odmienność
dwu sytuacji nie da się wyczerpać w ilości kilometrów i stopniu
zmiany środowiska społecznego. Przybywający do .trzebnicy czuje
się osadnikiem polskim na aiemiach Odzyskanych, f oczach jego
fakt zamieszkania na bierniach udzyskanych jest nie tylko speł
nieniem takich czy innych dążeń osobistych, lecz zarazem jest to
wykonanie jakiegoś ważnego zadania wobec narodu i państwa. Wła
dze państwowe głosząc program zaludnienia, zagospodarowania i repolonizacji niem udzyskanych podobnie oceniały ten fakt. 'aiędzy
państwem a osadnikiem zawiązuje się określony stosunek społeczny,
Jedna strona 3tosunku zobowiązuje się wykonać pewne czynności, ocze
kując od drugiej strony wypełnienia wzajemnych zobowiązań, bo mniej
lub więcej unormowanego szeregu czynności, jakie w ramach stosun
ku osadniczego przyjmowali na siebie ludzie objęci migracją na
ciecie odzyskane należało zamieszkanie tam z zamiarem pozostania
na stałe i wprzągnięcie 3 ię do konstruktywnej działalności gospo
darczej, społecznej i kulturalnej, usadnik n rażał się na przej
ściowe trudności i kłopoty, które wymagały od niego pewnego do
datkowego wysiłku, większego niż obowiązany jest ponosić* każdy
inny obywatel. Przekonany był, óe czyni pewne ryzyko, opuszczając
warunki znane, a przenosząc się do nowycn, które odstraszały zni
szczeniami wojennymi, obcością, dezorganizacją i niepewnością.
I zamian za to oczekiwał ze strony państwa rekompensaty w postaci
przyznania mu lepszego mieszkania, warsztatu pracy, mebli ponie
mieckich, ulg podatkowych i innych przywilejów, bładze państwowe
ułatwiały przekazd i wybór miejsca osiedlenia, powołały specjal
ne instytucje do roztoczenia opieki nad osadnikami i realizowały
swe obietnice wobec osadników, którzy należycie wywiązali 3ię
ze swycn zadań, im wcześniej dany osadnik przeniósł się na kiemle
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ysk..ne, im prędzej wykonał zobowiązania, wynikające ze stosun
ku

osadniczego, tym do większej poczuwał się zasługi, ułówne na

tężenie akcji osadniczej trwało dwa lata. V'czesna data osiedle
nia stała się jedną ze społecznie uznanych miar "pionierskiej'’
zasługi.
[dowa ideologiczna.
Przesiedlenie ludności polskiej na ziemie udzyakane miało
określone cele gospodarcze, polityczne i strategiczne. Prawne
uzasadnienie przesiedlenia opierało się na decyzji trzech mo
carstw w Jałcie i Poczdamie, Powstała również pewna nadbudowa
ideologiczna tej akcji. Jest to idea powrotu na zianie piastow
skie, podstępnie wydarte Polsce przez niemców, jako wyrównanie
tysiącletnich sporów i walk polsko-niemieckich, oraz częściowa
.rekompensata za krzywdy i gwałty ostatniej wojny, zrealizowanie
Fnakazćw sprawiedliwości dziejowej. ,V świetle tej ideologii osad
nik ur stał do roli narzędzia sprawiedliwości, egzekwującego
nieprzedawnione prawa historyczne do tych ziem, do roli dziedzi
ca pokoleń polskich, które niegdyś te ziemie zamieszkiwały, idea
powrotu stanowiła jak gdyby tytuł moralny do zawładnięcia opusz
czonymi przez fliemców ziemiami i czynnik trwałego zespolenia osad
nika z nowym terytorium.
feńcy dobrowolni i przymusowi.
W czynnościach i postawach objętych "stosunkiem osadniczym"
tkwi socjologiczna różnica między zwykłą przeprowadzką a osiedlenicm na ziemiach Odzyskanych. Między członami stosunku osadniczego
występuje różnice postaw w zależności od tego, czy przesiedlenie
było przymusowe, czy dobrowolne, Usadnik-repatriant ze wschodu
oczekiwał ze strony państwa znacznie więcej pomocy i świadczeń,
nawet bez specjalnych zabiegów ze swej strony, jako równowartość
strat, poniesionych wskutek przymusowej repatriacji. Choć jednak
inne były

postawy przybywających repatriantów i przesiedleńców -

- warunki, jakie zastali po przybyciu postawiły przed jednymi jak
i drugimi te 3ame zadania, te same problemy, jakie rozwiązać
musiał każdy osadnik. Wyrównało to w dużej mierze późniejszą
ich sytuację, natomiast ani w oczacfl władz państwowych, ani lud
ności przesiedlanej osadnikiem nie był osobnik, który pozornie
włączał się do stosunku osadniczego,

a w rzeczywistości przyby

wał na ziemie udzyskane bez zamiaru s t a ł e g o osiedlenia się,
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konstruktywnej pracy i stosowania się do norm prawnych. osobni
ków takich wyróżniano nazwą "sz browników"."spekul ntów" i t.p.
kalany społeczne wynikające z przesiedlenia.
■' osadnik, który przybył dajjmy na to do trzebnicy znalazł się
w zupełnie innej sytu-cji społecznej niż np. powracający z wysied
lenia mieszkaniec

urazowy. Warszawiak* cho.

z reguły od początku

musiał sobie stwarzaj warunki życia - wracał do swojego miasta,
wprawdzie potwornie zmienionego, do swojego kręgu zn •
.jomycn, a
często do zajęć przerwanych wojną. Osadnik przybywał do cudzych
ruin, do obcych ludzi, do społeczności niezorganizowanej, bez tra
dycji i wzór, w przystosowanych do nowycn warunków. Ludzie, którycn
spotkał w drze lnicy, nawet gdy trafili się wśród nich zfa.i.jomi, wszyscy byli tu po raz pierwszy, Schodził do społeczeństwa, które
dopiero organizuje się. bytu cja ta otwarła drogę do wielokierun
kowych przemian.
IV tworzącej się załodze mi sta można było łatwo zdobyć stano
wisko nieosiągalne w macierzystym środowisku. i‘u stały otworem
mieszkania, s Klepy, warsztaty pracy, czekały wolne posady,

szę-

dzie brak było ludzi do pracy. Wybór miejsca zamieszk nia i rodza
ju z trudnienia w dużej mierze pozostawiony był decyzji jednostek,
zdobycie określonego rodzaju zatrudnienia, czy stanowiska w zawo
dzie, tego czy innego mieszkania z kolei decydowało o przyszłej
przynależności do określonego kręgu społecznego, do klasy społecz
nej, o przyszłej więzi społecznej, a nawet i kulturze danej osoby.
Chłop ze wsi kieleckiej, zatrudniony w cegielni trzebnickiej jest
predystynowany na członka klasy robotniczej, dąsiad z tej samej
wioski, kt ry przejął sklepik wchodzi do kręgu miejscowej ourżuazji.
Kozlużni-i się więź, która łączyła osadnika z jeąo środowis
kiem wyjściowym, i\iadal podtrzymywane kontakty z rodziną i zn -jomymi, którzy pozostali nie mogą Zastąpić całego systemu uzależ
nienia jednostki od dawnej grupy są3ieazkiej, od jej opinii, ocen,
i wzorów i norm, regulujących postępowanie, t o wat jaca od nowa
grupa lok iIna wytwarza swój własny system norm, wzorów kultural
nych i powiązań społecznych, w które coraz to silniej wciąga jed
nostkę. uto kilka problemów, które miały wyznaczy* kierunek badań
przeprowadzanych w Trzebnicy. Wypada teraz nieco bliżej poznać
to miasteczko.

i

Trzebnica - opis geograficzny i historyczny

Trzebnica leży w malowniczej dolinie we wschodniej części
łagodnych wzniesień zwanych udrami kocimi* dą to uprawne wzgbrza
o żyznej ziemi, pokryte sadami owocowymi, uleba okolic trzebnicy
należy do najbardziej urodzajnych na prawym dorzeczu udry. Stąd
obszar ten był aałuuniony od czas Iw prehistorycznych, o czym świad
czą liczne wykopaliska, znalezione w Trzebnicy i w okolicy.
Największym miastem w sąsiedztwie jest

Wrocław, leżący w od

ległości 24 km na południe. Przez Trzebnicę prowadzą drogi z

roc-

ławia do poznania przez żmigród oraz jej odnoga przez Milicz m
Ealiaz i uniezno. Trzebnicę przecina również droga prowadząca
z kierunku zachodniego od szrony wołowa na wschód przez ułeśnic^.
Nazwa ''Trzebnica** posiada ten sa® pled, co nazwa" Trzebowlunie"
Było to plemię słowia, akie, które w zaraniu aziejów rozciągało tu
swoje dzierżawy, granicząc ze Slązanaml.
I XII w, była to jeszcze wieś, a zarazem miejsce targowe.
Należała do rodziny Piastów. Początki miasta związane są z powsta
niem klasztoru cystersek w r,1 2 o3 * upactwo to zostało ufundowane
przez Jienryka Brodatego. ,* klasztorze trzebnickim spędziła ostat
nie lata życia żona ne&ryka orodatego Jadwiga* uznana przez koś
ciół *a świętą stała się przedmiotem kultu, kthry od U l i w. do
dziś dnia przyciąga do 'trzebnicy pielgrzymów.

% klasztorze przez

kilka wieków dominowały wpływy polskie. Większość zakonnic aż do
czasów sekularyzacji stanowiły Polaki. Po sekularyzacji klasztor
zmieniono na fabrykę konfekcyjną. U XIX w, objęły klasztor ss.
boromeuszki, które do dziś dnia tam przebywają.
«iaato rozwijało się w cieniu klasztoru i aż do czasów no
wożytnych było jego własnością,

ufundowane zostało na prawie nie

mieckim pomiędzy kiasztox'em a dawną walą Trzebnicą, d grodzie osa
dzali się koloniści niemieccy, podczas gdy w dawnej Trzebnicy
trwał żywioł polski. Do ostatnich czasów przetrwała nazwa "Polnisches Dorf" na oznaczenie przedmieścia o charakterze wiejskim,
powstałego przez przyłączenie starej Trzebnicy do miasta.

M czasach nowożytnych miasto poczęło wykraczać poza średnio
wieczne aury i rozbudowywać się na przestrzeni pomiędzy dawny®
grodem, starą Trzebnicą i klasztorem.

Józef bompa jeszcze w 181ó r. trafia na Polaków « okolicacn
Trzebnicy. Pod koniec XIX w. Alfons iarczewski zn jduje już tylko
jedną wieś polską w powiecie: rukownice.
ciasteczko w końcu itfiii w. przekroczyło liczbę 2 ,UGO miesz
kańców, % v XIX w, doszło do 5*0UW. 1 r, 1959 w Trzebnicy było
8.191 stałych mieszkańców. Podstawą utrzymania było rzemioło, han
del i przemysł, Przemysł nie trafił tu na odpowiednie warunki ao
r zwoju.rowstały tylko awie cegielnie, rubryka kazeiny, młyny,
trowar i warsztaty mecnanlczii . trzebnica pozostała a uboczu
od nowoczesnych wielkich szlaków kole jowych i drogowych. Komuni
kację z rocławlem utrzymuje kolejka wąskotorowa i szerokotorowa
bocznica, .ilasto utrzymało do ostatnich czas w charakter ośrodka
usługowego dla rolniczego powi&u, Trzebnica jest satelitą Wrocławia,
Posiada uzdrowisko, kt re przyciągało na krótkie odpoczynki wroc
ławian.
M cz!sie walk na wiosnę 19^5 r. miasteczko zost ło zniszczone
niemal w '/u %, śródmieście w okolicy rynku jest prawie zupełnie
wypalone. Ocalał klasztor, dzielnica willowa, kilka ulic miejskich*
cegielnie i uzdrowisko. (Patrz mapa zniszczę ),
rakie to dziedzictwo objęli przybyli do Trzebnicy osadnicy
polscy,

^

Przebieg akcji osadniczej po wojnie;
Jednym ze świadków pierwszych momentów organizowania się ży
cia polskiego w trzebnicy ( ot ani3 ław Zdziarski - "Piarwąze mie
siące gospodarki polskiej w powiecie trzebnickim” - zaranie śląs
kie nr. 3/4 r.1946 ) w ten apoa^b pisze 1 n i kwietniu 19^5 r.
został zorganizowany urząd Pełnomocnika Hządu na ubw* Xvll Dol
nego śląska w Trzebnicy. Trzebnica była jednocześnie pierszym
miejsce postoju urzędu Pełnomocnika Kząiu H.P. na Okr.Ad*.Dol
nego śląska (Województwa). 8 początkach czerwca Urząd wojewódzki
został przeniesiony do Legnicy, w chwili zjawienia się polskich
władz administracyjnych w Trze nicy - rocław jeszcze się bronił.
Powiat pełen był oddziałów Armii Czerwonej, wszystkie ^sopodarstwa folwarczne 1 z kłady przemysłowe, a także większość gruntów
chłopskich, obsadzone były przez oddziały gospodarcze Armii ra
dzieckiej. Południowa częóó powiatu została zniszczona w czasie
walk przy oblężeniu Wrocławia, Poza tym znacznie zniszczona^enia,
dochodzące do 75 $ zabudowali w mieście Trzebnicy, obserwuje się
wzdłuż szosy wschód-zachód* 01et5nica-Trzebnica-Uborniki...

Pierwszy okres urzędowania naszych włada administracyjnych
to zapoznawanie się z terenem, organizowanie wewnętrzne i próby
opanowania wielkiej fali k ndydatów na osadnik ,w, urzędników i pra
cowników instytucji i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych,
płynącej przez trzebnicę na zachód i fali przymusowych robotników,
więźniów obozów koncentracyjnych, wy iezionych mieszkauc w

uraza-

wy, wracających na wa©h*d*.,W czasie tej "wędrówki ludów" przystą
piono do przydzielania gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślni
czych, sklepów, przedsiębiorstw przemysłowych. Początkowo referat
osadniczy przy Urzędzie Pełnomocnika, potem powstały i współdzia
łający P.U.H. z najlepszą wolą, dużym nakładem pracy i wysiłku
starali się zaprowadzić ład w dziedzinie osadnictwa, uśtówną prze
szkodą był

brak planowości w wysyłaniu osadników z województw

centralnych* napływ elementu mał©wartościowego, nie dysponujące
go żadnym «K.tirłaf§§ na uruchomienie obejmowanych gospodarstw czy
przedsiębiorstw, żądnego szybkiej zdobyczy...hiemniej już po pół
roku prawie wszystkie gospodarstwu chłopskie zostały obsadzone
przez osadników. Jest też dostateczne ilość młynarzy, piekarzy,
rzeżników. Brak jeszcze kowali, rymarzy, drobnych przemysłowców,
krawcy i szewcy borykają się z brakiem surowca...

./bitnie popra

wiły się stosunki bezpieczeństwa, umiało mogę powiedzieć, że stan
bezpieczeństwa u nas jest dziś lepszy, niż w niejednym z województw
centralnych, Doskonale? od samego początku działa poczta,

-oleje

usprawniają swą działalność, .szczególnie eaakotor'.wka urochw.— Trzeb
nica-.ilicz odgrywa dużą rolę H a

z»gospodarowania naszego powiatu,

dwa nadleśnictwa: złotowskie z siedzibą w trzebnicy i obornickie
objęły administracją lasów, zorganizowały służbą leśną, przystą
piły do wywózki drzewa. Działalność Urzędu dk rbowe i Tymczasowego
óarządu P a ‘s wowego mienia porzuconego rozwija aię normalnie.
Szkolnictwo w pełnym rozwoju..izyrrne jest gimnazjum i liceum ftehstwowe. ,.Ba ternie powiatu działają stronnictwa polityczne, miano
wicie oba bratnie, współdziałające stronnictwa robotnicze i oba
walczące o wpływy laiędzy sobą stronnictwa ludowe. Działalności
Stronnictwa Demokratycznego i stronnictwa Pracy na terenie powia
tu nie zauważyłem*Poza tym działają Związki Zawodowe, towarzystwo
Przyjaciół Żołnierza, Pow.Kom. x , . i

,t. został też zorganizowany

Oddział Caritas przy parafii ^w, Jadwigi w Trzebnicy. Dwie trupy
amatorskie dają od czasu do czasu przedstawienia, przeważnie jedno
aktówki i skecze. Parafia Św. Jadwigi w Trzebnicy została w sierp

. .

niu u 1945 r, objęta przez 0 0

dalwatorianów z Krakowa* ’*

Z innych relacji dowiadujemy się, że zawiązkie, osadnictwa
był?, tu grupa operacyjna Pełnomocnika Hządu na powiat trzebnicki
kpt. łłąka Dzierżyńskiego. (irupa ta rekrutowała się głównie z par
tyzantów pochodzących z województwa kieleckiego z okolic Buska.
Partyzanci ei zorganizowali pierwsze szesnaście punktów milicji
w r powiecie. Dzięki’temu można było opanować pierwszy chaos
i zapewnić minimum bezpieczeństwa i porząoku, co stanowiło pod
stawowy warunek akcji osadniczej, orupa kielecka szybko zorięntowała się w możliwościach osadniczych miasta i powiatu. Poczęto
werbował osadników w swych stronach rodzinnych, a więc głównie
w Busku i powiecie stopnickia. Równocześnie odry alia się nie
którzy z tali powracających z Kie lec i pozostawali na stałe w
Trzebnicy. Te dwa nurty osadnik.w były wyłącznymi gospodarzami
powiatu przez półtora roku, t.j. aż do czasu skierowania tam
repatriantów, hic dziwnego, że będą pierwsi zajęli najwyż3ze sta
nowiska, najbardziej atrakcyjne placówki gospodarcze, n .jlepsze
mieszkania. Dopiero w grudniu 194o r. przybyły do

trzebnicy pierw

sze transporty repatriant w. Przybyli późno, trafili więc na gor
sze, pogardzone przez poprzedników miejsca.Prawo pierwszer.stwa
obowiązywało w akcji osadniczej całą bezwzględnością. Ta gorsza
sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleźli się repatrianci stała się
óródłea rozgoryczenia, a nawet konfliifców. kala osadników wypełni
ła sswkrótce miasto.

r, 1948 na dwa tysiące izb mieszkalnyon mia

steczka wypadało ponad 4,000 mieszkańców. Kfiwnocześnie z osiedlaniem trwała akcja wysiedlania ;de <ców, zakończona w 1947 r.

iekawym zagadnienie* jest, jak zaspakajano potrzeby gospo
darcze w pierwszych miesiącach po przybyciu do Trzebnicy,

Przesied

leńcy przywozili ze sobą niewielkie zapasy żywności lub pieniędzy.
Nie starczało ich m długo, kresztą trudno było określać w nowej
walucie wartość różnych towar w. Rozpoczął się handel wymienny.
Np. od powracających z Niemiec za żywność można było otrzymać
wyroby przemysiowe jak materiały odzieżowe, pościel i t.p.wódkę
możne było wymienić na krowę lub konia. "Bimbrownie” nielegalne
najwcześniej uruchomiły "produkeję". W mieszkaniach opuszczonych,
w ruinach poniewierało się wiele użytecznych przedmiot w. "budzi
opanowała gorączka szabru" - pisze Zdziarski ( l.c.j "przy czym
p$4ex pojęcie szabru podciągano z równo działalność zbrodniczą,
niszczycielską, nieraz bezmyślnie niszczącą, jak obdzieranie
obić z mebli, dewastowanie maszyn przez wyjmowanie cenniejszych
części, wreszcie zwykłą kradzież zapasów żywności, maszyn, sumów-

CwW i fabrykatów ze składów objętych przez władze polskie,

jak i

działalność pożyteczną zbierania wyrzuconych na pola i ulice mebli,
maszyn, wozow. Wie można pod miano szabru szkodliwego podoiągać
wy .lezienia ubrań czy pościeli przez matkę kilkorga dzieci, pocho
dzącą ze spalonej wsi południowych powiatów kielecczyzny t.zw.
przyczółka mostowego 19ń4 r. Słyszałem też powioizenie człowieka
skądinąd inteligentnego do rolnika, kt ry zebrał i zwiózł w po
cie czoła kilkanaście wozów pszenicy z pola:" podobno pan wyszabro
wał dużo pszenicy ?!" ‘
lakie pomieszanie pojęć i zaciemnianie spra
wy utrudniało walkę ze szabrem szkodliwym".
"Szaber" pojęty jako "zabezpieczanie" mienia porzuconego przez
Niemców dla potrzeb własnych na ogół był sankcjonowany pozytywnie
przez miejscową opinię. Prawie wszyscy musieli to robić. Natomiast
z wyraźnym potępieniem spotykali się "szabrownicy'’, którzy tu przy
bywali " na gościnne występy” , ogałacając miasto z potrzebnych przed
miot-, w i wywożąc je do innych miejscowości.
"Szaber", który stał się dodatkowym lub głównym źr Piłem utrzy
mania pierwszej fali ludności napływowej ustał z momentem zajęcia
wszystkich wolnych mieszkań i warsztatów pracy,

.szystkie "rzeczy

niczyje” zost ły z bezpieceone prywatnie, lub przez odpowiednie
instytucje państwowe (urząd Likwidacyjny). "Dziś już nie ma co
szabrować" - słyszy się westchnienia wypowiadane z ukrytym ż lem.
kończy się już nawet wyprzedaż nadmi.ru ” zabezpieczonych przedmiotów
zmusza to ludzi do przestawienia się na inne sposoby zarobkowania,
przede wszystkim zaś na z d o b y a n i e pracą środków zaspokojenia pot
rzeb życiowych. Luanośó została ujęta w karby organizujących się
instytucji, ioezęły działać przepisy prawne, z rządzenia admini
stracyjne. L płynnej masy krystalizować się zaczęła społeczność
miasta.

~rO0o—

vV r. 194-8 można już mówić o pewnej stabiliz cji ludnościowej.
Aby zdać sobie sprawę z wyników akcji osadniczej w maju 1948 r.
przeprowadzono analizę kartek meldunkowych raies ksńców trzebnicy.
l kartek tych wynotowano ilość mieszkańców według województw,

z

których przyDyli osadnicy do trzebnicy.
3kąd pocnodzą mieszkańcy trzebnicy ?
tt

Wyniki tycn badań obrazuje tabelo "skład ludności trzebnicy
według miejsca urodzenia". Najliczniejszą grupę st-nowią przesied
leńcy z województwa kieleckiego (ornoło 5 t? L) i to przeważnie z powiato stopnickiego. Repatrianci ze wschodu liczą ponad 25 :M ogółu

okład ludności Trzebnicy według miejsca urodzenia (województwami)
(stan z* asaja 1948 r . )
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1 S.2ie ie odzyskane
19 *Niemcy

%

11irzesie&leacy, repatrianci, autocntoni.
i'owi t stopoicki.
«a osobne omówienie zasługuje grupa przesiedleóe w z kielec
kie ,o, kt-ra stanowi rdzeń osadników w trzebnicy,Jak wspomniano
pochodzą oni w znacznej części z powiatu 3 topnickieyo. oakie przy
czyny zmusiły icn do opuszczenia dotycnczascwycn siedzib i rprzeniesienia 3lą na z&cndd i
Powiat atopnieki należy.do najbardziej zniszczonych w Polsce
w czasie działań wojennycn 19+4 r.

\Llsko 5 u * ludności pozostało

bez dacnu* nad głową i musiało szukaj senronienia u krewnych i zna-

>

V.

•

jomych lub budując prowizoryczne szopy, a nawet ziemianki. .V porównaniu z r. 1951 W. Chmielniku llośd budynków zmniejszyła eią

W

o

%, w.rusku o 29 $• SS niskc r./cn gminach wiejskicn zniszcze

nia przybrały potworne a rozmiary: Wolica - 99
Szydłów - 78
ło b os b.

, Stopnica - 8u %,

W r. 194b ns. jedną iz&ą óre nio w powiecie wypada
najbardziej zniszczonych gmin.cn powiatu mieszkało

w jednej Izbie nieraz kilkunastu ludzi. Pola przez długi czas
oyły z.minowane. Powiat to wyłącz ie rolniczy, ludnold w 95 %
trudni się rolnictwem; pozostałe 7 * prscowiło w z .wolach usłu
gowych. % tych kilku danycn zaczerpniętych z pracy

arola

otala

p.t.''Powiat stopnicki" Kielce 19*7i®a prawach rękopisu; można wy
tworzyć się obraz żytu

\ji, w J ak Le j zn.i.-zł;-. cię po • •;jj-nu- luó-

ność powiatu stopnickiego. «ic dziwnego, de na pierwszą wiadomoad
o możliwości przesiedlania masowo pośpieszyli na zachód.
^

'rrzeb-

nicy i w powiecie znal ••zło*scharonienie kilkaset roizin, inne roz
pierzchły się po całym terfiie kiea odzyskanych. Atrakcją rrzebnicy było objęcie władzy przez grupą współkr*janów , którzy ułatwia
li pokon nle pierwszych trudności. Chciano w niej widzie i r,nowe
rusko" tak ze względu n

dużą iloś Ą przybyłych z ouak ■», jak ze

wzglądu na pewne analogie pomiędzy tymi dwoma uzrowiskowymi miej
scowościami. krzesiedle .cy z województwa kieleckiego wytworzyli
w Trzet nicy dość silnie scementowaną grupą. Nie znaczy to, 2e za
tracili kontakt ze stronami, z których wyszli,

rzeciwnio, uważa

li za swój obowiązek pomóc swym rodzinom, pozostałym ni miejscu,
sie dziw, że wiele rzeczy poais ieckicn z irzecnicy i okolicy
powędrowało do stron rodzinnych przesiedla'c w.
rypy przesiedlenc w .

o punktu widzenia realizacji zadań osadniczych w grupie prze
siedlę c w można zauważył kilka odmian, hapewno najliczniejszą
część st m ó w i ą ci, którzy przenieśli się do trzebnicy z z cmiarem

-1 2
pozostaniu taia »e stała* Tost rwa osadnika opiera się p i w n i e nu
czynnikach ekonomicznych.

Ki© mają $ro;iu

w poprzedni • miejscu nic nie zostawili.

do powrotu cl, arc r*y
trzebnicy zdobyli wszystko,

dej krtegorii osadników n jłatwiej r.wnleź zerwa-5 więź społe. sną

z dermym otoczeniem i swiąs*.

się moralnie z nowym ai.-j.atem.

Są jednak i tacy, cc w Polsce centralnej zostawili bądź zie
mię, bądź warsztat pracy lecz nie dający -im podstaw do ©gz

tencji.

Chętnie wydzierżawili 30 pozostały® m miejscu i przybyli'' .0 Trzeb
nicy szukać lepszych waru.uk w. osadnicy tego typu przeżywają pew
ne w h&nia w r- zie niepowodzenia. my ś l , że w najgorszym wypadku
mogą wr ció do pozostałych w dawnym miejscu pobytu warsztatów nie
pozwala im na całkowite zerwani©

z

dawny* środowiskiem. Przyjazd

ich do Trzebnicy jest jak gdyby eksperymentem, który jeśli uda się
pomyślni©, t.j. jeśli ocenią, że warunki nowe dują lepsze sZunae
gospodarcze - w wcz 3 zdecydują się na trwały pobyt i na całkowitą
likwidację swoich interesów w osiedlu,

z

kt rago wyjechali.

Obok tych osadników "warunkowych" spotyka się takica, kt rzy
przybyli tu w charakterze "cieleg t ó w ' rodziyn, która pozostała na
miejscu* Jtsazu rodzinna wysiało ich dla utworzenia jakgdyby filii,
której zadaniem jest dostarczać do bazy potrzebne prze .amioty .Cza
sem "filia" taka rozrastał. ©iq, woni niając coruz nowych członków
rodziny tuk, że przemienił'- się vr;'baz^, a dawna b z« -v o.tdział.
:
iśród osadników nie brak ludzi,

. nie tiylKO motywy go

spodarcze nakłoniły do wyj „zdu.Trafiają się t-cy, którzy w dawnym
miejscu pobytu popadli w Konflikt z prawem i osiedlenie traktowali
jako oKktją do rozpoczęcia nowego życiu-..
Udaienne postawy osadników miały wpływ na przebieg utrwalania
się stosunków społecznycn -w nowym miasteczku, a więc stosunek do
otoczenia, dc pracy zarobkowej i do środowisk*, z którego wyszli.
>vp>y a? o to skolei na podtrzymywanie względnie rozluźni-.nie daw
ny en więzi.

wypadku osadnika *warunkowego", czy "delegata" daw

na wiąż jest silniejsza, Kontakty osobiste i listowne częstsze
niż wśród osadników, którzy już nie mają powrotu*
miejscowy inteligent w-ten sposób charakteryzuj© postawę prze
siedl© eiw:" Powstał niezdrowy typ szukający łatwego zarobku, go
niący Za interesami. Przesiedleńcy zatracili postawę cnłopa pol
anie o z "Placówki" przywiązanego do zie i. óeat v# jeden gospo
darz spod Łowicza, zostawił tam zie iq, pojechał ha zachód szukaA
młyna, cnoś nigdy w młym-arstwie nie pracował.
dy dozorczyai. W rezultacie otwierają kn jpę."

Ula żony szuka posa

?

Skład ludności Trzebnicy według rodzaju osiedla, w ktflrym si<j
urodzili*(stan z maja 194SJ
i# i e ó
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-14iiepatrianci,
transporty repatriantów, które przybyły dc powiatu trzebnickie
go skierowane zostały głównie z zie 1 tarnopolskiej i lwowskiej.
Inni rep tri&nci przybyli indywidualnie, kzeczą charakterystyczną
jest, de ponad ‘/u % repatriantów stanowią ludzie urodzeni w miastach.
J63t to stosunek odwerotny nil u przesiedleńców z Polski centralnej,
(dorównaj tabela nr.2 ). dużo jest wśród nich inteligencji zawodowej,
rzemieślników,kupców i robotników, .prawdzie nie zajęli najwyższych
stanowisk i ilośfciowo nie przeważają w miejscowych urzędach - jednak
w wielu instytucjach uważani są za jedynych fachowców.
Repatrianci nie tworzą jakiejś zwartej grupy społecznej,

.ożna

wśród nich wyróżnić kilka dawnych grup sąsiedzkich, jak np. z
aiatyna czy z Podhajec, które razem przybyły tutaj, wszystkich jed£

nak łączyła w piwerwszym okresie przyjaździe do trzebnicy wspólna
sytuacja repatrianta.

L punktu widzenia postawy osadniczej dzielą s ę na takich,
którzy chcieliby powrócił "nawet na kolanach” do swoich stron rodzianych oraz takich, którzy pobyt swój w Trzebnicy traktują jako
stały. W pierwszych momentach po przesiedleniu postawa protestu
wewnętrznego przeciwko pozostaniu tu na stałe była prawie powszechna,
.krótce jednak zaczęły się refleksje. Ludzi, którzy nie pozostawili
wielkiego majątku, a w rrzebnicy znaleźli lepsze warunki ekonomiczne
z coraz mniejszym przekonaniem mówią o powrocie, coraz silniej zży
wają się

z

nowym środowiskiem, wajgorzej przystosowują się ludzie

starsi, szczególnie ci, kt rzy osiągnęli ”se sugiem” wyższy stopień
dobrobytu, L odległości czasu i przestrzeni strata wydaje alf coraz

W

to większa i że nic nie zioła jej wyrównać. i* czasem n.u ieje na po
wrót stawały się cor*z bardziej absurdalne i zm lała liczba osób,
traktujących przesiedlenie jako prowizorium.
Wśród repatriantów nie m osadników "warunkowych” , gdyż wszel
kie kontakty z dawnymi osiedlami zostały całkowici© przerwane.
Stąd często spotyka się następującą opinię "ludność ze 'wschodu
wiedząc, że ni© ma drogi powrotu pracuje jak na swoim bez możliwoś
ci wyboru, i&c stąd nie wywożą" (miejscowy nauczyciel, sam z warsza
wy;. bzieci ze wscnodu oceniane są przez nauczycieli jako “bardziej
uczciwe, moralnie stojące wyżej niż te % lolakl centralnej, arak
im tylko zewnętrznej ogłady, są zalęknione i cierpią na kompleks
niższości* 3ą zdolne, lecz zaniedbane’ .

Auto elitoni
l pradawn©;,o polskiego osadnictwa w miastach i okolicy do na

szych czasów nie dotrwał ani jeden człowiek*.pozostały tylko doku
menty i pamiątki historyczne, Natomiast do akcji weryfikacyjnej
zgłosiło silą kilkaset osób, oyłycn obywateli niemieckich pochodze
nia polskiego. W większości są to emigranci ze Śląska i

ielkopolski,

którzy tu przybyli na przełomie XIX' i XX wieku, ionadto klasztor
w trzebnicy przyciągał zakonnice ze Śląska opolskiego. . klasztorze
jest też największe skupienie zweryfikowanych, około 1 uu z.konnic
wykazało się znajomością języks polskiego i nazwiskami polskimi.

Ł punktu jednak widzenia świadomości' narodowej przedstawiają one
i

szeroki wachlarz odmian: od kilku niewątpliwych Polek, które

szy

kanowane były z tego powodu pod zuooress niemieckim aż do niewątpli
wych patriotek niemieckich,

śród typww pośrednich znajdują się

osoby narodowo przemienne t.j. ,tukie, które w ppwnym okresie ży
cia czuły się Polkami, pófniej Sie .kami, a dziś znowu Polkamij
spotyka się i typy narodowo dwulicowe, czujący pewien związek z na
rodem niemieckim i z polskim równocześnie, o niewykształconym po
czuciu narodowym, natomiast o silnym po żuciu wię 2i regionalnej
śląskiej. Są wreszcie i t.akie, które twierdzą, że przynależność
do grupy religijnej katolickiej przygłusza u nich rpzrótniania na
rodowościowe.
W opinii prawie powszechnej u ludności napływowej zakonnice
to "zr-kapturzone hiemki". ‘'urocza za nie bym nie dał" mówi wysoki
urzędnik miejscowy, "dzkoda mówić, aby były Polkami" (pielęgniarka;.
"Klasztor ? - ośrodek nieJ»czyzny"(leśniczy). "Duch klasztoru jest
niemiecki"-(kierownik szkoły). M w e t księża miejscowi, przybyli tu
z ..rakowa kwestionują przynależność narodową polską u wielu zakonnic.
<oza klasztorem żyje w trzebnicy kilkanaście rodzin emigrantów
z

ielkopolski i Uląaka, Dziś są to już przeważnie starzy ludzie.

Dzieci

«•

iorosłe wyjechały do M e n i e c wynarodowione. Autochtoni ci

chód nieliczni odgrywają w Trzebnicy ważną rolę. Uni to stanowią
jedyny łącznik z niedawną przeszłością, przekazują wzory tecnniczne
i tradycje trzebnicy napływowej ludności. Uzcgególne uznanie zdoby
li sobie rzemieślnicy, fachowcy, pracujący w cegielni, specjaliści
od sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej, znają oni miasto
i okolicę, orientują się, gdzią szukaś m teriałów potrzebnych do
remontu.

otosunki wzajemne.

tl pierwszym okresie zetknięcia repatriantów z przesiedl© .cami
w MTzebnicy wynikły pewne konflikty na tle gospodarczym. Przybyli
wcześniej zajęli lepsze stanowiska, placówki gospodarcze, mieszkania -ogołocili zaś inne, stąd repatrianci zwykle nie zostali ani mebli
ą w o i e s z k m i .cfc, ani urządzeń wa warsztatach rzemieślniczycn i n-ndł wycia, ubok tycn konfliktów pewien wpływ na wzajemne stosunki wywar
ły różnice kulturalne i odmienne doświadczenia z czasów wojny, re
patrianci różnili się zwyczajami, tradycją, dialektem.

3półne, częs

to tragiczne przeżycia, wspólna podróż i pierwsze trudności osadnicze
wytworzyły wśród nieb pewne poczucie solidarności, tfielu przesiedleń
ców zyskało w oczach repatriant w opinię ludzi bez skrupułów, s&abrow|

ników. "rządzą tu kielczanie kliką. Już dawitO słyszałem, że to lu
dzie nieżyczliwi, Teraz miałem okazję przekonań się "-mówi robotnik
cegielni. Stereotyp ten jednak nie zdołał się utrwalił i upowszech
nić.

» trzebnicy nie doszło do wytworzenia wzajemnego antagonizmu.

Można tu zaledwie mówić® o pewnej przegrodzie społecznej acLędsy przesiedleńc-imi i repatriantami,

bardzo szybko zniknęła ta przegroda

wśród młodzieży. Jak informują nauczyciele stosunki koleżeńskie mię
dzy uczniami rozwijają się niezależnie od miejsca pochodzenia.
woźna jednak zaobserwować, że bliższe współżycie towarzyskie
zrazu wyraźnie przebiegało odrębnie w grupach regionalnych. ‘;iejsco-

>

wy ksiądz opowiada, że na "opł'tku'% urządzonym w r.19^7 przez repa
triantów z Tarnopolszezy zny nie było ani jednej osoby z kieleckiego,
pomimo, że byli zaproszeni, ilnianka, osiadła * Trzebnicy,z wielki.
wzruszeniem opowiada, jaką
• sprawiło si jej spotkanie towarzys
kie wszystkich wilnian, mieszkańców Trzebnicy.
karówno przesiedl®/cy, jak i repatrianci zajmują jednakową po
stawę wobec "autochton w". Poprostu uważ ją i h za hi©, c w i nie do
puszczają do bliższego współżycia.

Występuje to zarówno w starszym

pokoleniu, jak i u młodzieży szkolnej. Odróżnienie wśród nich

iec.-

ców od iolaków jest sprawą późniejszą. Szczególnie zakonnice, żyjąc
w izolacji, narażone są na najsilniejsze podejrzenia podtrzymywania
niemczyzny. Wokoło zakonnic krąży wiele zarzutów "że przechowują
niemeów i pomagają im, że ukrywają różne poniemieckie skarby, że
utrzymują kontakt ze strefami okupacyjnymi kiemiec, że nie tylko zaj
mują się kultem religijnym."
izolacja klasztoru, silna dyscyplina wewnętrzna utrudnia bliż
sze poznanie zakonnic przez ludność napływową, a tym samym zmianę
postawy.

Małżeństwa zawarte w Trzebnicy (według Urzędu Stanu Cywilnego)
(stan do maja 194-8,)
\

Kobiety urodzdme
w województwie

poślubiły mężczyzn urodzonych
w tym samym W Polsce cen- "za bugiem"
województwie tralnej (ra
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ką nr. 2 )
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Małżeństwa,
iOwną miarą podtrzymywania wiązi regionalnej jest statystyka
małżeństw,zaw&rtycn w -trzebnicy, uwzględniające miejsce p o c n o i z e m a
obojga małżonków. (patrz tabela na str,17).
tabeli trzeba zachowad ostrożność•

Przy inttirpret vCji tej

prawdzie zwraca uwagą fakt,te

na 37 małżeństw zawartych przez kobiety pochodzące z województwa .
kieleckiego - 31 małżeństw zawarto z mężczyznami, pochodzącymi z
województwa kieleckiego, a 46 z mężczyznami pochodzącymi z Polski
centralnej, sdelczanie jednak stanowią najliczniejszą grupą w
trzebnicy. Często głównym motywem wyjazdu przesiedleńców na 2aehód
były wzglądy matrymonialne. Wyjeżdżały bowiem pary*, które w znisz
czonych terenach województwa kieleckiego nie miały warunków na za
warcie małżeństwa,
iodczaa gdy 34,2 % małżeństw zawartych zostało między parami,
pochodzącymi z tolski centralnej - tylko 43,4 % repatx*iantek pośklubiło repatriantów. Pod koniec 1943 r, można było zaobserwować
zwzrost ilości małżeństw między przesiedleńcami i i’eputidantaai.

Zmiany społeczne, wywołane przesiedleniem
rodziały regionalne i socjalnie, różnice kulturalne wśród
ludności napływowej miały swe korzenie w przeszłości w odmiennych
warunkach tycia i w odmiennych loaaciu* przed przesiedleniem. * no

£

wym osiedlu zaczynają oziałać czynniki, kt re zmuszają io „.rzemisn,
tdmienne warunki ekonomiczne wywołują zmiany w strukturze zawodowej przybyłej ludności, dkolei - zalany zawodowo a.owodowały dalsze
konsekwencje społeczne, ^próbujemy je zanalizować.
Dawna 1 nowa struktura zawodowa.
ludność Trzebnicy, która liczyła 8 .30U posiadała swe
źródło utrzymania
w rolnictwie i leśnictwie
5*5 % - (431;
w przemyśle i rzemiośle
3b,u £ - (2935^

4 r .1939

1o,u k - (1343J

w hanalu i komunikacji
a r.1948 zawodowo czynnych było

w rolnictwie
w handlu
w przemyśle
w rzemiośle
w służbie publicznej
w wolnych zawodach
bez zawodu (oraz zawód.bierni)
razem

1b8
112
413

212
333
13*>
1971
33t»7

rrzybyli do Trzebnicy osadnicy w ^5 £ urodzili się aa wsi i ze wsi
przybyli, t u trafili na warunki odm lenne. Ocalamy mieszkania oznaczy
ły ilość mieszkańców*' Potrzeby ekonomiczne miasteczka i powiatu i oca
lały war

6y pracy wyzn

nową strukturą zawodową. Dotychczasowe

Zagospodarowanie przestrzenne miasta poczęło wywierci awój wpływ na
ludność . Warunki ekonomiczne zmusiły do przeprowadzenia selekcji
wśród pierwszej £ali napływu względnie do przystosowania się. Cne za
decydowały,czym trudnij się będą ludzie tu przyDylł.ktćrzy ludzie są
potrzebni, a którzy nie. Stanowiły Jrkgdyby formę, do której przystoso
wać się musiała napływająca masa ludzka.
Drobna ilość osób o przygotowaniu fachowym nie zdołała zaspokoić
potrzeb tworzącej się zbiorowości miejskiej. Zaczął się s usorzutny
proces z pełnienia luk. Jeśli brakło piekarza wykwalifikowanego - pie
karnią obejmował ktoś, co choćby przelotnie zetknął się z piekurstwem.
A braki były duże. Potrzebni byli murarza, stolarze, monterzy i cała
gama innych rzemieślników, nie tylko do obsługi ludności miasta, ale
również i okolicznych wai. Zrazu jedynymi rzemieślnikami byli .Bierncy,
pozostali nu miejscu. Lecz w miarą wysiedlania iofc z musy ludzkiej,
która w dużej mierze przypadkowo znalazła aię w Trzebnicy zaczęły
krystalizować się określone specjalności zawodowe szybko douczane prak
tycznie.

'ie małą rolę odegrało tu uniwersalne przygotowanie m b do

wszelkich rzemiosł chłopa polskiego, ńużdy chłop jest potroehu ślusa
rzem, cieślą,, murarzem czy rzepikiem, lego wymaga mało wyspecj lizowane gospodarstwo. Nauczyli się tego, pracując dodatkowo w a mieście w
okresach nędzy na wsi*

Yielu mieszkc. ców przeszło przez prace przymu

sowe w Me: czech, inni nauczyli się różnych rzemiosł w wojaku lub do-

•

•
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•
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uczyli się przy majstrach M e

...... •“.
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cach. istniały więc potencjalne warunki

znalezienia mniej lub lepiej przygotowanych fachowe w wśród k&lkacu
tyslę y ludzi, którzy tutaj osiedli. T*k jak w zakresie zaspokajania
potrzeb gospodarczych, gdy nie było odpowiedniego fachowca pokr to trze
ba było go wykształcić lub wyszfckaó, tak samo inne potrzeby narzucały
eią, często przypadkowo zaspakajane. Dto np. w okolicznej wsi zebreł
Się zespół grajków, który się wyspecjalizował w muzyce tanecznej, ja
ko jedyny w powiecie, -krótce z-jęcia wiejski® stały się dla nich mniej,
intratne niż gro iv

zabawacn. Dziś są na urodź© pr^kszt-.łc-ni

się

w zawodowy zespół muzyki tanecznej ipod nazwą "orkiestra krakowska").
urzędnicy rekrutowali się z najrozmaitszych elementów, ryli
wśród nich pomocnicy krawieccy, ni©pokończeni gimnazjaliści, a nawet
ludzie z nieukodczoną szkołą powszechną. Jeden z urzędników starostwa

w ten sposób opisuje angażowanie nowego pracownika w 19 4 5 r."lierwsze pytanie: pisać umiecie ? - tak. .roszą napisać: W Trzebnicy są
krzaki. W krzakach orzączą trzmiele i t.ćLą. udy okazało się, że kandy
dat pojbenił tylko dwa błędy w czterecn zdaniach,egzamin dał wynik po
zytywny." Niektórzy z tych pierwszych urzędników pozostali do dziś
dnia. lv ciągu trzech lat dokształcili się, uzyskali matury, ukończy
li kursy adminiatrącyjne. Kilku studiuje na uniwersytecie Wrocławskim,
m.i. 3tarosta. Trzeba przyznać, że zadania, jakie stanęła przed
pierwszą ekipą władz administracyjnych byłyby nie do pokonania dla
zrutynizowanych urzędników, 'irzebahy było dotrzeć pieszo lub na ro
werze do miejscowości pozoawionycn komunikacji, w których napady by
ły na porządku dziennym, iraca odbywała się prawie w warunkach fron
towych, gdzi| nie tyle poprawność biurokratyczna, ile szybka decyzja
i odwaga były konieczna. Jako przykład takiego pionierskiego urzęd
nika wskazują na byłego ucznia krawieckiego, który obecnie pełni
funkcje referenta. Posiadał on wszelkie zalety działacza społeczne
go, lecz nie potrafił przelewać swoich myśli na papier,

sprawozda

nia jego były nieczytelne, zdania nie miały orzeczeń. Dokształcanie
wyglądało tak; przełożony kazał mu systematycznie czytać książki Ko
nopnickiej, lioclziewie z Ówn2g i coraz trudniejsze. Pod kierunkiem
Swego szefa pisał z tej lektury 'wypracowania, podczas gdy szef pi
sał za niego sprawozdanie. Po roku pracy urzędnik ten potrafił samo
dzielnie wypełniać wszystkie swoje obowiązki łącznie z pisaniem.
Dużą rolę w dokształcaniu pracowników umysłowych odegrały szkoły do
kształcające, a przede wszystkim uimniujuia dla Dorosłych, które roz
poczęło pracę już w jesieni 194-5 r.

innym terenem przemian zawodowych był przemysł w Trzebnicy.
«a robotników zgłosili się przeważnie chłopi. Praca w cegielni mniej
skomplikowana pozwoliła już po paru miesiącach pracy uczynić z nich
robotników. Majster cegielni zadowolony je3t z wyników pracy początkującycn robotników, lecz w powiedzeniu jego "są spokojni i nie upom
ną się o swoje” przebija opinia, że nie uważa ich za "rasowych"robot
ników. Wyższycn kwalifikacji wymaga praca w warsztatacn obsługi trak
torów. kle i te trudności pokonywują młodzi adepci, dokształcając się
na kursach zawodowych i pod kierunkiem starszych fachowców. Powoli
stają się coraz lepszymi fachowcami oraz coraz bardziej świadomymi
członkami zespołu, w którym pracują i szerszego kręgu klasowego.
Chłopi, zatrudnieni w przemyśle przyswajają sobie nowe potrzeby,od
dalają się coraz bardziej oa wiejskich sposobów aycia.

hicy,po

chodzący ze wsi często nie zrywają radykalnie swoicn związków ze wsią.

-
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Wielu robotników mieszka nadal na W 3i i dojeżdża do pracy (bp.
niektórzy robotnicy cegielni przebywają codziennie około 7 km
w jedną stronę), ż czasem jednak następuje coraz silniejsze od
grodzenie się robotników przemysłowych od wsi i zajęć na roli,
Robotnik fabryczny nawiązuje kontakty w obrębie załogi swojego
zakładu, wstępuje do Związku Zawodowego, do partii robotniczej.
Kolnicy, którzy przeszli do przemysłu jako motyw podają, że mie
li zbyt małe rodziny, aby utrzymać gospodarstwo, inni znów twier
dzą, że wolą pracę w fabryce niż w "kołchozie".
Ludzie ze wsi, którzy zajęli w trzebnicy mieszkania i otworzy
li stragany, karczmy i t.p. przedsiębiorstwa handlowe czy rzemieśl
nicze również nie odrazu zrywają z wiejskimi przyzwyczajeniami.
Często w pierwszym latach osiedlenia hodowano w mieszkaniach
świnie, kozy i krowy* nie przestrzegano przepisów rucnu uliczne
go i miejsc postoju dla furmanek* śmiecie zrzucano na niedozwo
lone miejsca. Dopiero kary pieniężne, nakładane przez miasto zmusi
ły do przestrzegania przepisów porządkowych i higienicznycn obowią
zujących w mieście.
"Wstrząs kulturalny’.'

Stopniowo posuwa się j&r-oces urbanizacji ludności wiejskiej,
która osiadła w miasteczku i to zarówno przez przyswajanie sobie
miejskich wzorów technicznycn i ekonomicznych jak i kulturalnycn.
Proces ten w miasteczku prowincjonalnym nie przebiega tak gwał
townie , jak we wielkim mieście, np. w sąsiednim rocławiu. „Niemniej
posiada on w sobie cechy "wstrząsu kulturalnego", podobnego, jaki
przeżywają imigranci w "slumsach" miast amerykańskich. Możnaby tu
w zupełności zastosować opinię Carpentera w "Soc^ology of City
Life" o "slum*achM , że imigranci przybywający w większości z ob
szarów wiejskicn do gruntownie zurbanizowanycn - stają wobec fak
tu, że zespół postaw i przystosowań, jaki ze sobą przynoszą - nie
pasuje zupełnie do nowycn warunków, ńanim rozwinie się u nich nowy
zespół, nie działa żadna kontrola zbiorowa nad czynami jednostek.
Jest to okres płynności społecznej, podatnej dla wszelkiego społecznego zła.
W Trzebnicy sygnalizuje to znaczna ilość procesów rozwodowych,
o porzucenie żony i dzieci bez opieki, znaczna ilość dzieci nie
ślubnych podrzucanych w klasztorze, piega pijaństwa i znaczna ilość
wypadków chorób wenerycznych również wśród młodzieży.

Przeszczepianie tradycji trzeonick,.cn.
.'!Ov/i aieszk&hcy Trzebnicy st are ją się przewalczyć obcość o t o 
czenia przez nawiązywanie do tradycji polskich w Trzebnicy, jest
to zarazem pewien sposób uzasadnienia trwałości faktów. które ich
tu skierowały oraz praw Polaków do -trzebnicy.

tym celu chętnie

zbierają stJteęfc wszelkie szczegóły o polskiej przeszłości miasta,
jednym z powszechnie uznawanycu dowodów jest czysto polska nazwa
miasta, zachowana nawet przez w i e m w w nieco zniekształconej for
mie ''■rrebnitz’". W popularnej etymologii tłumaczy się znaczenie narwy, że ” nie trzeba nic lepiej". Ra marginesie warto doda':, że ta
sama ludowa etymologia rozpowszechniona była wśród Riamców zamiesz
kałych w Trzebnicy, jak o tym świadczy nastąpający fragment pieśni
^

nie: reckiej o klasztorze w rr-zelnicy:
" dnu weil eucn dunn nichta .-*oth meru- ist,
30 sei den dieser Ram? Ram! Mam',:
*recnitz, das heiost; wir bedllrfen nicnts
dc-n kamen es bekam, kam,kam.”
Tradycji polskich poszukuje się wszędzie: na cmentarzach, w koś
ciołach, w książkach niemieckich. i*akia sanktuarium tradycji pol
akach jest dla wielu klasztor św.Jadwigi,

Bardzo często identyfi

kują ją z królową Jadwigą, żoną Jagiełły.

każdym r tzie posztach

nie wierzy się, że pochodziła ona z rodu Plantów.

klasztorze

znajduje się szereg pamiątek polskich, udostępnionych zwiedzają
cym. Do nich należą naczynia i szaty liturgiczne z napisami pol
skimi, polskie druki,(.aa.i. deklaracje "Bractwa św.Jadwigi"Jrekopisy,
|

nagrobki sakonnic - o i

. np. Biern c k

,

,

akosławska.

Najbardziej efektownym dowodem polskości są orły piastowskie na gro
bowcu św.Jadwigi,'
Ahyjeazcze w z m o c n i ć polaki c barakter świątyni przeniesiono
tam w r.194-5 kopii obrazów Kątki Boskiej Częstochowskiej i Ostro
bramskiej. Nowa ludność chętnie powołuje się na dziedzictwo Piastów
i jedność genealogiczną z polskimi pokoleniami, które kiedyś tu
taj zamieszkiwały, trzy czym można zauważy,', że chętnie powołuje
się na dawniejsze tradycje polskie, a z zupełną nieufnością od
noszą się do tOlaków, którzyych tutaj zastano. Opinią niewaątpliwego Polaka cieszył się zmarły w.1947 r. pustelnik Józef Pliszka.
Pieazkał on na wzgórzu "Bukówka", mówił piękną polszczyzną."Był
to M a k ,

który w pustelni szukał schronienia przed zalewem niem

czyzny" - twierdzi nauczyciel. Rn temat tej postaci krążą różne
wersje* m.i. i taka, że był to SS-mann podstawiony przez Nie cćw

-2>

dla kontaktu z klusztox*«ia. Persja ta .jest gwałtownie zwalczana
przez obrońców legendy "ostatniego roluk**'. tfywi autochtoni po
wodują niepokój, że może się jeszcze gdzieś znaleiś np. właściciel
domu, w którym się mieszka, uzyskać obywatelstwo | olskie i zażądać
zwrotu.
•j

1
Ciasteczko jako zbiór instytucji.

Zorganizowane życie zbiorowe koncentruje się w różnych insty
tucjach. t¥ Trzebnicy, tek jak w każdym powiatowym mieście,

jest pew

na ilość urzędów przewidzianych organizacją administracji jak sta
rostwo, magistrat, U.u.L., Powiatowy urząd kie: ski, isrisk.u**. i t.d.
wie będziemy się zastanawia'', na czym polegają ich stereotypowe
O

funkcje. Kaczej ważną rzeczą jest to, cc ich różni od urzędów w
innych częściach Polaki• Jest to fakt, że zostały one zorganizowa
ne przeważnie spośród ludzi, którzy przypadkowo znaleźli się na
miejsca i że.musiały pokonaj szereg trudności wewnątrzno-organizacyjnych jak i w organizowaniu administracji w mieście i w powiecie,
każda z tyce instytucji jest równocześnie szkołą dla pracowników,
w nicn dokonycuji się główni© przemiana zawodowa, społeczna i kul
turalna, w nich wytwarza się nowa wiąż społeczna,

Parafia, i klasztor.

J pierwszym okresie jedną z nejw&żnlejętych instytucji stał
się kości-ł i parafia rzymsko-katolicka. Pod tym względem p rafia
trzebnicka przypomina nieco polską p .rafię w onicago, opisaną przez
^
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1 Iri. wśród. tadpr cji poi sk Lej

w Ameryce, 1935J. imigranci polscy w Ameryce skupiali się przede
wszystkim w organizacji para ialnej, która tam w obcym środowisku
urastała do roli jakgdyby wyspy Ojczystej. Parafit®! porównaniu

z krajową wykonywała znacznie szerszy zakres fun&cji m.i. prowadzi
ła szkoły, orkiestry,chóry, posiadała większy autorytetów różnych
sprawach poza religijnych i odznaczała aię większą zwartością
wewnętrzną i solidarnością.
Przybyli do Trzebnicy osadnicy £ skupili się przede wszystkim
wokół kościoła, uedną z pierwszych instytucji Syta rada partafiulna,
założona jeszcze "gdy płonęło miasto", frekwencja na Bab ożeń 31w ach
była,jak twierdzą zakonnice, kilkakrotnie większa niż za czasów
niemieckich,

saystkicn osadników łączyła wspólna wiara i w zna

nych obrzędach kościelnych szukali tego, co ich łączyło z przeszłoś
cią. pomagało im to przełamać niepewność i obcość otoczenia. a siądź
cieszył aię wielkim autorytetem i zaufaniem, każdy jego apel był
chętnie wypełniany, uto np, gdy' wezwał wiernych do złożenia ofiar

nu nową monstrancją, to zamiast jarz* potrzebnych 2 t w 0 0 zł zło
żyli 40C ,G(/C zł, <ftową monstrancją ozbodiorii prłami polskimi, co
bardzo nie podobało sią zakonnicom, które w tym v/idziały miesza
nie czynnika politycznego do religii . )
Ody grunty kościelne stały odłogiem, na wezwanie proboszcza
parafianie zaorali je i zasiali bezinteresownie, Do księży uda
wano sią z wszelkimi wątpliwościami i kłopotami.

Z ambony ksiądz

głosił nie tylko nauki religi jne, ale i również z .chęcał do pracy
i uczył o polskiej przeszłości Trzebnicy. Charakterystyczna jest
modlitwa, odmawiana w kiościele w Trzebnicy "modlitwa osadnika
do św.Jadwigi. „
U święta kani Jadwigo I

,

Ty któraś z burgundzkiego przybywszy kraju lud śląski miłością
i opieką otoczyła, uznawszy sią jego ksiąnią 1 matką - r cz
i mnie na tą ziemią śląską przybyłego włączyć w szeregi tych, któ
rzy Twego świętego wstawiennictwa doznają.. .kacz s p r a w i ł a b y z ca
łej dolscy przybyli osadnicy tu, na tą zie ią śląską, którąś tak
ukochała, pracowali dla dobra tej zipri a przez to i całego kra
ju naszego w jedności, zgo zie i harmonii...”
Książa spełniali nijS tylko funkcje kapłańskie, lecz również
w pierwszym okresie stali sią organizatorami życia kulturalnego,
unl to zorganizowali chór, dwie orkiestry i amatoreki zespół te
atralny. Śf domu parafialnym codziennie gromadzili sią ludzie na
próby chóru i orkiestry.
Według relacji proboszcza, salezj nina z

rakowa, parafia

liczy około fc.OOU osób, obejmując miasto i sąsiednie wnioski.
0 rep-triantach proboszcz wyraża sią z wielkim entuz jazraem:"3ą
oni bardzo religijni i swoim przykładem pociągają innych. Są to
ludzie trwardzi i bezkompromisowi* i stanowią doskonały fundament
pod nowe polskie js.tro na tych zie-iacn." Wspólnota religijna
1 przywiązanie do nowej ziemi-według proboszcza-tiauwa antagoniz
my dzielnicowe,Ksiądz ubolewa nad tym, że gimnazjum i internat
są koedukacyjne. Do aodalieji i <£Mcjaty należy bardzo dużo mło
dzieży w Trzebnicy. Sodalicje mają swoje świetlice, wydają gazet
ką ścienną, mają zespół teatralne, kt ry urządzał przedstawienia
w Trzebnicy i okolicy. Dekoracje teatralne maluj Ifc ksiądz
wikary,
,r
który zarazem je3t dyrygentem "orkiestry symfonicznej" i dętej.
Przez długi cz,s były to jedyne orkiestry w Trzebnicy i grali
w nich nie tylko młodzi, ale i miejscowi "ludzie na stanowiskach".
mi rą powstawania innych instytucji i organizacji rola
parafii i instytucji par tialnych poczęła się kurczyć do rozą\*

-25rów przyjętych w innych częściach Polski.
między książki a klasztorem S.S.boroaeuszek w Trzebnicy toczy
się ukryta walka. Księża Polacy zresztą też zakonnicy, widzą w
klasztorze wyraźne odaeparowy-anie się od polskie ;o „ycia religij
nego. K ięża twierdzą, że doromeuszki zweryfikowane kierują swe
uczucia r ligijne wyłącznie na r:ie;.c,w. Proboszcz gromadzi dowody
nielojalności klasztoru wobec spraw polskich, księża chcieliby wi
dzie! w klasztorze ośrodek polskiego kultu świętej Jadwigi, któryby
zmienił Trzebnicę w "śląską Częstochowę". Zakonnice nie są w tym
zupełnie zainteresowane. Klasztor żyje odseparowany od życia społe
czeństwa polskie

10

, utrzymuje tylko kontakty ze swymi filiami na

dieslach udzyakanych, dla których jest domem macierzystym, klasztor
w Trzebnicy był siedzibą władz zakonnych boromeuszek na całe

iemcy.

io odzyfkanlu Śląska siostry pełniące tą władzę pozostały i nie pod
porządkowały się władzom prowincji polskiej

soromeuszek, która się

mieści w Mikołowie na uórny® iląsku. óię&zy tymi prowincjami to
czy się spór o władzę, który podobno wychodzi poza kompetencje kra
jowych władz kościelnych i może by! rozstrzygnięty dopiero w nzyiaie.
ustatnio wysiedlono Kilka sióstr, który® cofnięto weryfikację,lecz
nie chciano ich przyjąó do wschodniej strefy okupacyjnej wobec cze
go powróciły do Trzebnicy,
Przy klasztorze aieóei się szpital, który obsługuje powiaty
trzebnicki i milieki. Pielęgniarkami 3ą siostry. Lekarz Polak skar
żył się na współpracę zakonnic, które nie wykonywały jego poleceń
zanim nie zostały cne potwierdzone przez przełożoną.
Do niedawna przy klasztorze mieścił się sierociniec, w którym
było około 3’
D dzieci, przeważnie nieślubnych. Zdarzały się częste
wyp dki pozostawienia dzieci po urodzeniu w szpitalu.
Hównież przy klasztorze znajduje się dom starców, grupujący
autochtonów i repatriantów.

r,
ozkolnictwo.
kałoione w jesieni 1945 r. gimnazjum w Trzebnicy od 1.lir-opa
da 1948 r. przekształciło się w jedenastoletnią szkołę ogólnokształ
cącą stopnia podstawowego i licealnego. Ponadto jest w Trzebnicy
sie&mo-oddziałówa szkoła podstawowa. Do pierwszej uczęszcza 5 o d
dzieci, do drugiej 260. Dzieci w połowie pochodzą z Polski central
nej 1 w połowie z dawnej Małopolski Wschodniej. Szkoła obejmuje
miasto i okoliczne wioski*

rzeważają dzieci rolnik w.

Szkolnictwo zawodowe reprezentuje średnia szkoła z wolowa
z k.ursamii mechaniceno-ślas&rskimi dla chłopców i krawieckimi dla
dziewcząt.

Ponadto czynne jest w trzebnicy Gi..n zjurn dla Dorosłych* w ki órym- kształci się około TdU osób. iększodl uczni to ludzie z trudnie
nia w urzęda n i przedsiąbiorstwacn trzeonickicn.
w gmaobu dawnego gimnazjum mieści się internat. Charakterys
tyczną rzeczą jest, te do szkół w 'trzebnicy i do internatu posyłają
dzieci rodzice zamieszkali na stałe w województwie kieleckim.
itola szkolnictwa w Trzebnicy jest niezwykle doniosła w p®emianach społecznych i kulturalnych związ myc h z przesiedlenie .a. ./
szkołach młodzież zatraca poczucie dawnej odrębności regionalnej,
wiąże się w stosunki koleże óskie niezależnie od miej3ca pochodzenia
rodziców. fu również następuje niwelacja różnic kulturalnycn wyniesionycn z domu. Szkoła uczy o przeszłości polskiej Śląska i trzebnicy
przez co wiąże młodzież z miastem. Szkoły dla dorosłych ułatwiają
uzupełnienie braku wykształcenia ogólnego osobom, które w Trzebnicy
zajęły stanowiska urzędowe bez oipowiednie ;o przy ;otowanla. Szkoła
wreszcie przyśpiesza proces urban&$8wania 3iq młodzieży pochodzącej
ze wsi,Zmiany, na które wpływ ma wychowanie szkolne są tym ważniej
sze, że ogarniają całą młodzież w sposób jednolity.
instytucje oświatowo-kulturalne.
«f Trzebnicy czynna jest biblioteka powiatowa, licząca około
2.5'dC tomów, obsługująca kilkanaście punktów bibliotecznych w powie
cie. w samej Trzebnicy biblioteka liczy 555 stałych czytelników,
Największym powodzeniem cieszy 3ię książka "frzeJainęło z wiatrem
oraz książki przedwojenne, ubok biblioteki powiatowej w mieście i w
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powiecie działają biblioteki specjalne przy partiach politycznych,
aamopomocy Chłopskiej, Milicji i t.p.
Przy instytucjach państwowych i społecznych istnieją świetlice,
które pędzą d o s y ’ wątły żywot.

budynku, na którym umieszczono na

pis "Ttatr w Trzebnicy im, wyspiarskie go" od ezasu do czasu odbywają
się występy teatrów objazdowych i bardzo rzadkie przedstawienia miej
scowego zespołu amatorskiego przy referacie kultury i sztuki, 7żłko
dramatyczne zorganizowane przy parafii występuje na desk.ch domu pa
rafialnego,

Największą frekwencję osiągają* cyrk, kino i imprezy sportowe.
Na marginesie warto podkreślił dużą rolę z-.wod w sportowych dla two
rzenia 3iq poczucia solidarności trzebnickiej,

czasie zawodów

wszyscy mieszkańcy Trzebnicy oczywiście entuzjazmują się zwycięstwa
mi swoich barw w rozgrywkach piłki nożnej i przeżywają uczucie dumy
lokalnej.

-27Trzebnicy leiy zbyt blislto urocławi&.aby mieszkańcy jej musie
li ograniczać d‘1% tylko do oglądania Imprez lokalnych.Cor z lepsza
komunik iCja umożliwia wyjazdy do stolicy Śląska,która mol® zaspoko
ić pod względem kulturalnym nawet najbardziej wybredne gusty. « godzlnach wieczornych autobus i kolejka do

roclawia do Trzebnicy są

przepełrdlone.

m miejscu czas wolny mieszkańcy spędź.-ją na spacerach w parku
uzdrowiskowym lub w gronach towarzyskich•ułówną atrakcją spotkań
towarzyskich jest wódka i poker, Trzy okazji tych spotkań ur „bis
się opinią społeczną na temat róinych spraw dotyczących miastu,
Lyci© organizacyjne.
jak w każdym miećcie powiatowym w irzeunicy istnieje kilkadzie
siąt organizacji i komitetów, a więc obok partii politycznych, związ
ków z wolowych i Samopomocy Chłopskiej - Komitet Odbudowy Trzebnicy,
Związek byłych Partyzantów, Liga /'orska» Koło Uświęcimiaków, Polaki
Lwią ze k Zucnodni, upiekł c.4

iqlniani, Harcerstwo, Caritas i t.p.

i tak, jak w innych miasteczkach ci sami ludzie powtarzają sią w za
rządach.

n

. zarządach tei głównie spoczywa ciężar działalności tych

organizacji. Całe życie organizacyjne skupia $iq w kilku budynkach
przy głównej ulicy, mieszkańcy Trzebnicy na gruncie stowarzyszę
mają okazję poznać się nawzajem i wymieniaj myśli, a przez swe człon
kowstwo łączą się w całokształt zorganizowanego życia społecznego
miasteczka, niewątpliwie stanowi to jeden z walnych czynników two
rzenia się nowej więzi społecznej.
z .kłady przemysłowe.
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ud r.1y47 pracują w Trzebnicy 2 cegieł/

:i zarządem pań

stwowym. i&atrudni iją one około 1u o pracowników. Koootników fachowych
jeat tylko kilkunastu - reszta dopiero wyuczyła się w cz s.e pracy.
3ą to ludzie ze wsi. Cegielnie produkują około 2$*000 cegieł dzien
nie i odsył .ją je " do iolski ” , a więc do

arszawy, ioznania,ńo-

dzi, do Kielc i do... buska.
Cegielnia jest tutaj nie tylko warsztatem produkcyjnym, ale
zarazem szkołą zawodową,społeczną i polityczną dla pracowników,
W Trzebnicy równie! czynna jest "techniczna obsługa matnie tw a * ,
przedsiębiorstwo |®ństwoweM , które przeprowadza remonty traktorów.
Przedsiębiorstwo to liczy 4o pracowników administracyjnycn i 29
warsztatowych, .-ołowa pracowników pochodzi ze wschodu (Lwów,

od

daje©, rornopol*;. I personelu technicznym połowa ma mini® lne
przygotowani© fachowe. Tak jak i w innych z kładach pr cownicy
douczają się zawodowo w cz aie pracy. Stacja obsługuje 124 tr ktorów.
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stacji traktorów "młodsi pracownicy czują się dobrze w Trzebnicy*
przyzwyez .iii się do nowego miejsca pobytu* St rai natomiast wzdy
chają so swoięh o&hajec, iJwowz czy Tarnopola, materialnie mają nie
jednokrotnie lepiej”.

Ponadto przewysł w trze onicy reprezentowany jest przez młyny
'1 browar.
/
ie wszystkich zakładach przemysłowyen trwa intensywny proces
dokształcania zawodowego niewykwalifikowanych sił, rrak fachowców
powoduj© pewne przerosty w 11 ..dci zatrudnionych, zresztą podobne
zjawisko obserwuje się nie tylko w przemyśle, ale i w adminiatr cji.
_

W-

aiorstwa handlowe.
zrazu handel rozwijał się * na dziko", jak już poprzednio
wspomniano. Handel towarami pochodzącymi * z a m b r o " był źródle©
utrzymania znacznej części osadników w pierwszych miesiącach po
przybyciu do miasteczka. k mi rę organizowania się dynia zbiorowe
go, oraz sprawniejszego iziałania przepisów pr«wnvch i kontroli
" dziki handel” kurczył się, najęte zostały wazyat*ie t n u l e handlo
we, możliwe do odr^ssoutowauia w prywatnym zakresie, udy tych brak
ło, wybudowano kilkanaście bud drewnianych przy głównej arterii ko
munikacyjnej w pobliżu klasztoru. Sklepikarzami byllw większości
ludzie bez przygotowania fachowego i bez wystarczających środków
finansowych n

rozwinięcie przedsiębiorstwa,

ięszośó sklepów i

straganów prowadziło "towary mieszane" na wzór wiejskich sklepów,
p.

u<o zlikwidowania przerostów w Zakresie banału prywatnego przyczyni
ła się spółdzielczość. sklepy spółdzielcze poszły drogą specjali
zacji i racjonalnego rozwoju sieci handlowej w mieście i w powiecie.
I Trzebnicy dwa razy w tygodniu odbywają się targi.Chłopi przy
wożą zboże, nasiona, nabiał, jarzyny, bydło. Na ogół jednak wolą
zbywa; swoje produkty m

rocławiu, gdzie osiągają wyższe ceny i

łatwiej mogą nabyć potrzebne im towary,
kola społeczna instytucji.
vglinie obserwując powstawanie i rozwój instytucji administra
cyjnych, oćwi..-towych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych
można stwierdzi! następujące cechy charakterystyczne dla nieb
w miasteczku na żlemizeh Odzyskanych,
funkcje wielu instytucji w pierwszym okresie wychodziły poza
ramy, jakie mają podobne instytucje w ustabilizowanych społecznoś
ciach miejski eh•
Prawie we wszystkie!

instytucjach zatrudnieni zestali luazi©

-29bez przygotowania fachowego, cii ltego do roli instytucji nalegało
juk n jazybsze przeszkolenie zawodowe nowych pracownik ,£-.
óespół instytucji, działających na terenie miasta odgrywa a jwainiejszą rolą w organizowaniu życia zbiorowe :o przybpadkowo zebra

nej masy ludzkiej. w nich dokouywuje sią segregacja materiału ludzkie
go i przemiana tego "materiału" w zespoły powiązane określonymi za
daniami •
Poszczególne jednostki przez pracą w instytucjach okręćlają
W
swoją rolą i rangą społeczny tworzącej sią grupie lokalnej.
Stabilizowanie sią osadników w miasteczku.
jluktuajoja.

™

Proces osiedlania arzębnicy w swym głównym natąleniu został
już zakończony. zostały założone zrąby zorg nizowanego życia zbio
rowego. deszcze trwają pewne fluktuacje ludnościowe, lecz nie mają
one charakteru masowego, rewna ilość przybyłych z puerwsza falą
osadniczą po dokładnym rozpatrzeniu sią w sytuacji szuka odpowied
niejszych warunków gdzie indziej. 3 sąsiedztwie leżący órocł w, ura
stający do roli stolicy pnowincji szczególnie silnie przyciąga in
teligencją spragnioną wielkomiejskiego p życia kulturalnego jak i
równie! wykwalifikowani pracownicy fizyczni znajdują we Wrocławiu
korzystniejsze warunku, przeniesienie odbywa sią zwykle w dwóch
etapach* naprzód głowa rodziny, & nastąpnie po znalezieniu mieszka
nia - rodzina. .viele osób dojeid a do pracy z trzebnicy do

rocławia.

trudność znalezienia wolnego mieszkania ogranicza te fluktuacje.
Przede wszystkim zaś ogranicz jąco działa akcja uwłaszczania ruchoakcja
uwłaszczeni&eóci i nieruchomości miejskich, i obawa pono zenia na nowo pierwszych kłopotów i t rudnoścl związanych z przesiedleniem. Maz już
poniesiony wkład pracy i zasobów w odbudową mieszka/* 1 warsztatów
pracy stanowi jeden z najważniejszych czynników stabilizacji osad
nik, w. możnaby tu sformułować jakgdyby "prawo stabilizacji" * im
ktoś wLąksze pokonał trudności w urządzeniu sią na nowym** miejscu,
im wiącej napracował sią i poniósł wydatków - tym silniej czuje sią
związany z nowym otoczeniem, tym bardziej zaczyna czuć sią oipowiedzialyna obywatelem miasta, tym wiącej czuje sią " u siebie”.
Cłowiek, który poniósł znaczne ofiary w pierwszych latach osadnic
twa nie chce słyszeć o zmianie mieajaca zamieszkania.

Poczucie

Akcja nabywania nieruchomości i ruchomości poniemieckich aank-

Ałasności. C j0IlUje niejako stan, który wytworzyli sami osadnicy*

ich przeko

naniu rzecz stała aią "moja" znacznie wcześniej niż została kupiona.

-j5o-

"ftój" jest mebel przyniesiony na plecach ze zrujnowanego domu,
"mój" jest ogród, który własnoręczni© uprawiłem, "mój” wreszcie jest
dom czy mieszkacie, ktJre zająłem, szczególnie m iI, gdy je własnym sta
staraniem wyremontowałem,

ięcej

'moje" są te przedmioty, kt rych

zdobycie wymagało ode mnie większego wysiłku i kt re są mi nie
zbędnie potrzebne do życia, mniej "moje" są te, które wprawdzie
"zabezpieczyłem", ale nie odczuję ich braku, jedli z kim innym za
mienię, tą wcześniej ustaleni hierarchię własności niejako legalizu
je akcja uwałaszczerdowa. Prsjsnaje ona pierwszeństwo użytkownikom
i daje przywileje osobom, które wcześniej przybyły.

ST Trzebnicy nie

ma już ani jednego domu jedno- lub dwurodzinnego, zdatnego do użyt
ku, któryby nie należał do okrećlone o właściciela,

W

zresztą na

abyci© doiau,

bardzo korzystnych warunkach stanowi ważny czynnik zwią 

zania na trwałe osadnika z miasteczkiem, kowi właściciele czują się
zainteresowani w rozwoju i odbudowie całego miasta, staranniej urzą
dzają mieszkania, dbają o porządek przy domu i na ulicy,
stosunek obywatelski.
Co ważniejsza, właściele przestają czuć się "osadnikami", na
bycie nieruchomości stanowi jak gdyby p o k w i t o w a n i e m wypełnienia zobowiązahim, wynikających ze stosunku osadniczego, usadnik zmienia
się w obywatela miasta. Stosunek osadniczy zmienia się na stosunek
Obywatela wobec miasta. Od obywatela wymaga

2u»*ntpasowania

sprawami miasta, udziału w akcjach organizowanych przez instytucje
reprezentujące miasta jak np. akcja odgruzowywania miasta, na oby^

wateli nakłada się świadczenia na rzecz miasta, tiieszk&rcy o c z k u j .

^

zaś od władz miejskich zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa, spraw
nego funkcjonowania przedsiębiorstw miejskich, jak gazownia, wodo
ciągi, rozwiązania probiemów aprowiztcyjoyeh, sanit rnych i t.p.
& nowo osiedlanym miasteczku o do wiązki obywatela były znacznie arięaksze niż w aiastech o u3t**bilżzowanf^fe

ludności. odbudowu

jące 3ię miasto nakłada na nowycn mieszkańców szereg dodatkowych
Świadczeń,oczekując od nich dobrowolnego i czynnego udziału w orga
nizowaniu sasiorządu i instytucji miejskich. Kównież obywatel organi
zujące.^) się miasteczka ma znacznie więcej spraw do władz miejskich
niż to ®a miejsce gdzie indziej,

ładse miejsie muszą rozstrzygać

różne spory s m Ł* sąsiedzkie np. o parcele i mieszkania, pomagać

w rozwiązaniu szeregu innycn kłopotów mieszkańców.
Wspólne interesy i trudnoóci mieszkańców trzebnicy sprawiły,
stosunek obywatelski aktualizował się szybko, jsowe miasto staje
się wspólnym dobrem obywateli.

e

Tworzenie 3lę nowej wiązi społecznej.
i rzez w a p t e c z n ą

rozumiemy tu car.v«>*ztałt stosunków spo

łecznych aktualizujących sią na terenie miasta i mających bezpośred
ni lub pośredni związek z miastem jako całością, B<|dą to więc stosun
ki sąsiedzkie, towarzyskie, służbowe, zawodowe i inne, jakimi wiąże
się ludność miasteczka, darda© je wszystkie wymienić i wyodrębni',
tf środowisku konkretnym krzyżują się one nawzajem, na ogół można
stwierdzić, że bliższe kontakty, i w rezultacie intymniejsze powią
zania towarzyskie i koleżeńskie rozwijają się wśród grup zawodowych,
uto np. w Trzebnicy prawie wszystkie urzędy i ważniejsze instytucje
skupiają się w trójkącie ocalałych ulic, zastępującym zniszczone
centrum miasta. (p trz mapa rozmieszczenia instytucji).
żtdruclnieni w nich stykają się często ze sobą i znają się
nawzajem. Ci saMpr a c o w n i c y w większości mieszkają w dzielnicy willo
wej, gdzie znów poprzez swe rodziny utrzymują ze sobą 3 tosuaki są
siedzkie. ii obrębie warstwy urzędniczej powst ją mniejsze koła towa
rzyskie, spotykające się bądź w mieszkaniach pryv<atnych, bądź w lo
kalach puolicznycn w celach towarzyskich.
ten sposób powstaje warstwa urzędnicza, wyodrębniająca się od
reszty rodzajem pracy, wysokością uposa_eń, poczuciem swej roli spo
łecznej, trybem życia, wzajemną solidarnością.
Nieliczni ludzie "o wyższym wykształceniu” (lekarze, sędziowie
i t.d.) tworzą pewne elitarne grono towarzyskie pod pozorem bridge’s.
Nauczyciele wyodrębniają się towarzysko zarówno od urzędników
jak* i wolnych zawodów, tfedług opinii jednego z nauczycieli "urzęd
nicy przeważnie nie dorośli ao z jmowanych przez sieDie stanowisk,
nie zbliżają się przeto do naszego towarzystwa, ii jednej strony od
czuwają własną niższość - z drugiej spotykają się $ mniej lub wię
cej ukrytym lekceważeniem.
bliższe kontakty wiąiti również między aooą miejscową "inicja
tywę prywatną” . 'prawdzie okres "prosperity" już dla niej się koh*
czy, jednak jeszcze dziś zarobki niektórych kupców, restauratorów
czy rzemieślników pozwalają na prowadzenie innego trybu życia i na
używania innych przyjemności, niż może sobie na to pozwolió robot
nik czy urzędnik, największym powodzeniem w tych kołach cieszą się
gry hazardowe i libacje alkoholowe.
«i potnym dystansie od grup towarzyskich inteligenckich i "ini
cjatywy prywatnej" pozostają robotnicy i chłopi, zamieszkują oni
przeważnie dzielnice Trzebnicy o charakterze wiejskim i rozwijaj ,
podobnie jbk na wsi stosunki 3ąsieazkie.

‘owyisze podziały s p o ł S & I M s w praktyce nie zarysowuj?* się
zbyt ostro*

przede wszystkim gr nice pomiędzy warstwami są .jeszcze

płynne. Niejeden świeżej daty kupiec, po niewopodzeniacn w nnndlu
szuka posady urzędnika lub pracownika fizycznego, nie jeden młody
robotnik stara się zdoby* wykształcenie i przejść de warstwy za
wodowej inteligencji,

ielu urzędników przeszło do h-ndlu i do prze

mysłu. I ozi tym luizie w różnych warstwach to dawni znajomi, sąsiedzi i krewni k>fc z husk**, rodh&jsc czy Tarnopola.
f małym miasteczku nie trzeba było dużo czasu, any wszyscy
c h o b y z widzenia poznali się nawzajem, nowoprzybyłego odróżnia się
natychmiast. .iele spraw wspólnych wiąże wszystkich mieszkańców
ja

np. Obo iązki obywatelskie wooec mli sta, zainter sowanie i udział

w jego odbudowie i rozwoju.
instytucje, stowarzyszenia i imprezy k u l t u r d n e pełnią rolę
ośrodków krystalizacji społecznej. Hównisż pewnym czynnikiem łączą
cym jest uznawanie wspólnych autorytetów społecznych. Wprawdzie
autorytet nie zawsze pokrywa się z urzędowym stanowiskiem, jednak
osobom ne eksponowanych stanowiskach, które wszyscy znają, łatwiej
zdobyi autorytet, o ile używają swojej władzy dla dobra mieszka sców,
nie odgradzają się od nicn zbyt wielkim poczuciem własnej w&ónoóci
i ale utrudniają załatwienia spraw wymagających szybkiej decyzji
biurokratyczną foraaliatyką. uto przykład* do starosty zgłasza się
kobieta i p m s i

z płaczem, aby odesłał jej dziecko na klinikę do

rocławia, gdyż konieczna jest natychmiastowa operacja, otaroata
w jeanej chwili przerywa urzędowanie, woła "jadą do województwa M
i osobiście odwozi m?tkę z dzieckiem do

rocłuwia jednym z nielicz

nym aut w trzebnicy, fakt^i czynami, a przecież pierwsze lata wyma
gały ich stole, o których wszyscy mieszka;.cy szybko dowiadują
zysk ił sobie przywiązanie, zaufanie i autorytet,

ii%#

■Jo dobnie w sprawach

kultury i nauki autorytetem stał się dyrektor gimnazjum, który nie
ogranicza się do obowiązków szkolnych, lecz nikomu nie odmawi. po
mocy w samokształceniu, w wyborze z wodu, w załatwianiu spraw urzę
dowych, przy pisaniu podań i t.p. Ceniony jest również miejscowy pro
boszcz, który nie ogr niczył się do foraalistyki religijnej,lecz
towarzyszył ludności we wszystkich jej kłopotach i wątpliwościach.
Ci i inni ludzie, org niający całoóó życia społeczne .o miast
uznani jako autorytety w pewnych sprawach przez ludnośó stają się
j kby żysyfci symbolami jedności nowej grupy lokalnej, u nicn też
można zauważył n jwiększe przywiąz .ais do miasta i najsilniejszą
trodkę o jego przyszłośó. Gdy st roata mówi "bzklarska aoręba i
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inne przereklamowane uzdrowiska to wobec Trzebnicy -szczeniak” jeat
w tym powiedzeniu bardzo dużo optymizmu i raozej nie dotyczy to
obecnej Trzebnicy, a przyszłej, zmienionej polskimi rąkaai, której
wizją cnci&łby urzeczywistnii.
ttieszkańcy Trzebnicy spodziewają sią, _e ii 3to icn rozwinie
sią w niedługim czasie, gdyż ma pewne warunki wyróżniające je» od
innyen miast,

-Hola polskiej Trzebnicy nie bąćzie mechanicznym odtworzeniem
roli, jaką to miasteczko odgrywało w padstwie niemieckim, Przede
wszy3tki;~ zmieniły sią warunki geopolityczne i gospodarcze, zmie
nił * sią ludność, komunikacja miądzy rocławiem a Poznaniem coraz
bardziej sią ożywia. Trzebnica leży na szlaku, który w Niemczech
nie miał sz ns rozwoju, a w iolsce je ma. nowa ludnośd ma inne
upodobania, inne potrzeby. Np. klasztor w Trzebnicy dla Niemców
był tylko jednym z wielu zabytków arcnitektonicznycn, dla ludności
polskiej staje sią jednym z najcenlejjszych na dląsku santuarium
pamiątek pol3kicn, pomnikiem polskiej kultury średniowiecznej,
miejscem otoczonym kultem nie tylko religijnym, ale I narodowym.
Przyszłą rolą Trzeonicy określają ucierające sią już nazwy
"śląska Częstochowa" i "nowe a u k o " , a więc centralny dla oląaka
ośrodek kultu religijnego, pielgrzymek, rekolekcji i t.p. oraz
n ;jbliź3za rocławia alej s c o w o ś kuracyjna, wypoczynkowa i wyciecz
kowa .
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Przestrzeń zagospodarowana miasta a struktura
społeczna*

W opisie i interpretacji przemian społecznych wywołanych prze
siedleniem do Trzebnicy marginesowo tylko zaznaczałem związek ich
z zagospodarowanym obszarem miasta.usadniey przybywali do gotowych
form materialnych miasteczka ukształtowanych historycznie. Patrząc
na plan Trzebnicy wyraźnie można odróżnić zarysy średniowiecznego
miasta z rynkiem w środku, w którym kiedyś wyłącznie koncentrował
się handel, przemysł i rzemiosło. Klasztor ustalał ilość przedsię
biorców i stłaczał ich w murach miasta, którego był właścicielem.
Dopiero w czasach nowożytnych miasto przekroczyło dawne granice i za
budowania miejskie wypełniły przestrzeń między dawnym grodem a klasz
torem więdłuz drogi z Wrocławia na północ do Milicza. Tu powstały za
kłady przemysłowe i związane z nimi osiedla robotnicze, dzielnice
mieszkaniowe i główna ulica handlowa.
usobny element miasta stanowią wioski przyłączone do miasta.
Jedna-to Polska Wieś, obecnie przedmieście Trzebnicy, które do dziś
dnia zachowało dawny owalny kształt i charakter wiejski. Druga - to
wieś przyklasztorna na północny wschód od klasztoru.
Rzeczą interesującą jest fakt utrzymania ciągłości charakteru
wiejskiego Polskiej Wsi od czasów wczesnohistorycznych aż do obecnej
chwili. Być może, że pewną rolę odeggałS fu różnicae narodowościowe
i wyznaniowe mieszkańców. vV grodzie większość stanowili osadnicy
niemieccy, ewangelicy - na wsiach Polacy, katolicy.
W pierwszej fazie akcji osadniczej ilość ocalałych mieszkań
określiła pojemność osadniczą miasta. ddy tych zabrakło rozpoczęto
remontować częściowo uszkodzone domy mieszkalne. Zauważyć można było
silną tendencję przede wszystkim do odbudowy willi i domów w nowo
czesnych dzielnicach miasta. Kównosześnie zaobserwować można było
aktywizację arterii pćłnocno-południowej przez którą przebiega
szlak Wrocław-Poznań.
btare miasteczko zostało prawie całkowicie zniszczone, znisz
czenia te zdaje się na zawsze przesądziły los przyszłego centrum
miasta. Średniowieczny rynek już w XIX w. stawał się coraz większym
anachronizmem w stosunku do rozwijających się nowych dzielnic. Po
łożony z boku zdała od dzielnic mieszkaniowych, handlowych i głów
nych szlaków komunikacyjnych tylko siłą tradycji podtrzymywał swo
ją rolę.

-35Ludność polska, która napłynęła, nie miała żadnych pwowodów,
aby aktywizować zniszczoną część miasta, leżącą wokół rynku i przy
wracać jej dawny ch rakter.

wie czuła się związana z tą dzielnicą

ani dziedziczną własnością, ani tradycjami,

ani interesami gospodar

czymi, Centrum przesunęło się do trójkątu ulic, którego kąty stano
wią: klasztor, dworzec kolejki i strare miasto,

Tu odbudowano naj

prędzej lokale handlowe i rzemieślnicze i wybudowano nowe kioski,
tu skupiły się urzędy i instytucje samorządowe, Nowe centrum leży
na skrzyżowaniu lilie, łączących dzielnice mieszkaniowe, wiejskie i
przemysłowe, W dawnym rynku i na przyległych ulicach

zajęto tylko

pojedyncze, przypadkiem ocalałe lpkale oraz mieszkania związane z ni
mi.
hastana zabudowa miasta w dużej mierze zadecydowała o rodzaju
zatrudnienia mieszkańców i o przemianach,

jakiai musieli się poddać.

l drugiej strony nowi mieszkańcy poczęli wywierać wpływ na aktywi

zowanie się pewnych określonych punktów w mieście. Po ich wpływem
miasto, jako wytwór historyczny* innego ustroju, innych tradycji i
prawodawstwa - poczyna ulegać zmianom. l)ziś nie ma już dawnych właś
cicieli budynków, którzyby ciążyli do odtworzenia stanu z czasów przed
zniszczeniem. W niemieckiej Trzebnicy czołową rolę odgrywała burżuazja miejska, dziedziczni właściciele sklepów, warsztatów rzemieślni
czych i przemysłowych. Dziś inne klasy społeczne wysuwają się do ro
li dominującej.

Perspektywy przyszłości miasteczka.
iV pierwszej fazie osadnictwa stwierdziliśmy przemożny wpływ
ocalałych poniemieckich warsztatów pracy na strukturę zawodową i
socjalną nowych mieszkano.,w. t przyszłości reformy ustrojowe społecz
no-gospodarcze będą coraz silniej wywierać swoje piętno na życiu
społecznym miasteczka i na jego układzie przestrzennym.
handel spółdzielczy i państwowy nie wymaga wielkiej ilości
' drobnych sklepików, dąży raczej do skoncentrowania handlu w kil
ku wielkicn domacn towarowych, położonych w najdogodniejszym miejscu.
Skurczy się więc ilość drobnycn sklepików i warsztatów rzemieślni
czych, a rozwiną się wielkie przedsiębiorstwa spółdzielcze i państwo
we, wytwórcze i handlowe.
Niewątpliwie rozwinie się ośrodek maszynowy dla obsługi rol
nictwa w powiecie. Już dziś zatrudnia on znacznie więcej pracowników
niż dawne niemieckie warsztaty samochodowe. Pewne perspektywy rozwo
jowe stoją również przed cegielniami, szczególnie, gdy rozwiną pro
dukcję dachówek obok cegły. Dogodną bazę surowcową znajdzie tutaj
przemysł owocowo-przetw^rcZy #

nudność polska, która napłynęła, nie miała żadnych pwowodów,
aby aktywizować zniszczon, czqóó miasta, leżącą wokół rynku i przy
wraca 6 jej dawny charakter,

Nie czuła się związana z tą dzielnicą

ani d z i e d z i c z y własnością, m i

tradycjami,

m i interesami gospodar

czymi, Centrum przesunęło się do trójkątu ulic, któreąo kąty stano
wią: klasztor, dworzec kolejki i stjeure miasto,
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prędzej lok.de handlowe i rzemieślnicze i wybudowano nowe kioski,
tu skupiły się urzędy i instytucje samorządowe, uowe centrum leży
na skrzyżowaniu ulic, łączących dzielnice mieszkaniowe, wiejskie i
przemysłowe, W dawnym rynku i na przyległycn ulicach

zajęto tylko

pojedyncze, przypadkiem ocalałe lokale O raz mieszkania Związane z ni
mi.
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zastana zabudowa mi*3 ta w dużej mierze zadecydowała c rodzaju
zatrudnienia mieszk

i o przemianach, jaki;: musieli się poddać.

l drugiej strony nowi mieszkańcy poczęli wywierać wpływ na aktywi

zowanie się pewnych określonych punktów w mieście, ko ich wpływem
miasto,

jako wytwór historyczny! innego ustroju, innych tradycji i

prawodawstwa - poczyń* ulega 5 zmianom. Dzid nie ma już dawnych właś
cicieli budynków, którzyby dążyli do odtworzenia stanu z czasów przed
zniszczeniem. V niemieckiej -trzebnicy czołową rolę odgrywała burżuazja miejsku, dziedziczni właściciele sklepów, warsztatów rzemieślni
czych i przemysłowych. Dziś inne klasy społeczne wysuwają się do ro
li dominującej,
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;erspektywy przyszłości miasteczka.
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A pierwszej fazie osadnictwa stwierdziliśmy przemożny wpływ
ocalałych poniemieckich warazt-tów pracy na-strukturę zawodową i
socjalną nowych aieazkańc w.

przyszłości reformy ustrojowe społecz

no-gospodarcze będą coraz silniej wywierać swoje piętno na życiu
społecznym miasteczka i na jego układzie przestrzennym.
handel spółdzielczy i państwowy nie wymaga wielkiej ilości
drobnych sklepików, dąży raczej do skoncentrowania handlu w kil
ku wielkich domach towarowych, położonych w najdogodniejszym miejscu.
Skurczy się więc ilość drobnych sklepików i warsztatów rzemieślni
czych, a rozwiną się wielkie przedsiębiorstwa spółdzielcze i państwo
we, wytwórcze i handlowe.
Niewątpliwie rozwinie się ośrodek maszynowy dla obsługi rol
nictwa w powiecie. Już dziś zatrudnia on znacznie więcej pracowników
niż dawne niemieckie warsztaty samochodowe, rewne perspektywy rozwo
jowe stoją również przed cegielniami, s czególnie, gdy rozwiną pro
dukcję dachówek obok cegły. Dogodną bazę surowcową znajdzie tutaj
przemysł owocowo-przetw^rczy.

-36j rzemysł

w trzebnicy może sią stać w przyszłości jedną z głów

nych podstaw gospodarczych miasteczka, a tworząca aią w nim klasa
robotnicza odgrywać bidzie coraz ważniejszą rolą w życiu społecznym
miasta.
Mieszkańców czekają dalsze przemiany struktury zawodowej i spo
łecznej. irzypuazcznć należy, że w miast^cn Ziem odzyskanych, w któ
rych ludność wskutek przesiedlenia zatraciła dużo dawnych tradycji,
wzorów i wiązi - nowe przemiany społeczne bądą przebiegały łatwiej
niż w miasteczkach o ludności stałej, która mieszkając oa pokole .
na tym samym miejscu skłonna jest do wytworzenia postawy konserwatywne j .
v
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Przypiay.

do atr, 5 virzebłlica “ opia geograficzny i historyczny)
fcinaeraeon w "Beitrlge zur hescnreibung von doniesień”z r. 1/85
w ten sposób charakteryzuje stcaunki narodou%eiowe w mieście i
w powiecie trzebnickim j M Wieśniacy mówią po niemiecku z wyjątkiem
kilku wsi w kierunku .saillcza, kt re jeszcze posługują się mową
polską,.. « mielcie jeszcze tylko w eolskiej Wsi mówi się po pol
aku. . .złodziei uczęszcza do szkół niemieckich, tak 'e z roku na
rok zmniejsza* się będzie liczDa -Polaków*.
u tendencyjnym nastawieniu autora świadczy dobitnie następująca
uwaga o polakacht" .olacy są krnąbrni, złośliwi, gnuśni, przy la
da okazji wpadają w opilstwo... natomiast Niemcy są pracowici,
uczynni dla współziomków... ”
do str.1v. (dkąd pochodzą mieszkańcy trzebnicy)

f.

r.1)48 drzebnica przekroczyła ilośj 4.U00 mieszkańców, aa wiosnę
1948 r. w m u r z e

widencji v,-udnośei przy narządzie miejskim znaj

dowało się 3,300 kart meldunkowych.

tijS może, że nie wszyscy miesz

kańcy dopełnili obowiązku meldowania. «a podstawie tych kart słu
chacze Studiu® Planowania Irzestrzennego wynotowali na arkuszach
zbiorzczych - województwo, w którym się urodził dany mieszkaniec
1 w którym mieszkał przed przesiedleniem oraz rodzaj osiedla, w
którym urodził się i z kt rejC przybył, ostatnie miejsce pobytu
w 80 % pokrywało się z miejsce urodzenia, irzy czym najwyższa ko
relacja występowała u ludności przybyłej ze wsi z województw cen
tralnych.
rffśród zbadanej ludności kobiety stanowiły 53

* (172b;f męż

czyźni 4y,tu f» (1574). kakt ten świadczamy o dostosowywaniu się
struktury demograficznej miasteczka na ziemiach odzyskanych do
miast w innych częściach kolski, w piei-wszym etapie osadnictwa
mężczyźni wybitnie przeważali.
Ponadto wynotowano w urzędzie 3tanu Cywilnego dane u ruchu
naturalnym ludności;
roł 1946

rok 1 9 4 /

i kwartał r.1)48

zgony

121

25^

32

urodzenia

464

938
o38

147

nadwyżka urodzeń

345

115

ipia rzeczy*

1. «3t<sp (str* 1-5)
2. 1'rzebnica - opis geograficzny i historyczny (str.3-8)
. irzebieg aKcji osadniczej po wojnie ^atr.o-^)
4. oką*.d pochodzą mieszkańcy .trzebnicy (str.9-11J

5. Pfrzeeiedleńey, repatrianci, autochtoni (str. 11-13;
b* kalany społeczne wywołane przesiedleniem (str.18-23)
7. Ciasteczko jako zbiir instytucji (str.23-29)
8. dt&bilizow&nie siq oaadnickćw w miasteczku (.str.25-31)

9* Tworzenie nią nowej wi^zi społecznej (str.31-55)
18, iraeetrzeń zagoapodaro a na miasta a struktura społeczna (str

53-3b)
irzypisy istr.37)
*sapa uiytkcwania terenu miasta trzebnicy.

