
MATERIAŁY DO DZIEJÖW ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH 
W OKRĘGU JELENIOGÓRSKIM W LATACH 1942—1943

Badania dziejów Śląska w okresie II wojny światowej nie rozwinęły 
się jeszcze na szeroką skalę h Wśród ukazujących się opracowań nauko
wych i popularnonaukowych przeważają zdecydowanie opracowania do
tyczące Śląska Górnego i Opolskiego. Koncentrują się one głównie wokół 
zagadnienia postawy i położenia ludności polskiej. Problematyka gospo
darcza tych lat, gdy idzie o Śląsk Dolny, nie stała się dotychczas przed
miotem dokładniejszych badań, mimo że posiada ona duże znaczenie dla 
dziejów ókresu poprzedzającego powrót Śląska do Polski. Badania trzeba 
oczywiście rozpocząć od zgromadzenia szczegółowego materiału. Wydaje 
się więc rzeczą celową zwrócenie uwagi na źródła do dżiejów zakładów 
przemysłowych w okręgu jeleniogórskim, które znajdują się w archiwum 
w Jeleniej Górze, a których nie wyzyskiwano do tej pory. Idzie nam jed
nak nie tylko o zasygnalizowanie ich, ale też o przedstawienie poruszonej 
w nich głównej problematyki.

W interesujących nas latach stanęło przed życiem gospodarczym Nie
miec szereg nowych problemów do rozwiązania, związanych zwłaszcza 
z przebiegiem kampanii wojennej na froncie wschodnim. Takie jej etapy, 
jak przejście w grudniu 1941 r. broniących Moskwy wojsk radzieckich 
do kontrofensywy, nowa ofensywa niemiecka w r. 1942, w wyniku któ
rej Niemcy posunęli się aż pod Stalingrad, gdzie w listopadzie wojska 
radzieckie przeszły ponownie do kontrofensywy, i wreszcie przejście 
Niemców na całym froncie wschodnim do obrony strategicznej przy 
końcu 1943 r., nie mogły nie pozostać bez wpływu na życie gospodarcze 
kraju. Załamanie się planu błyskawicznej i zwycięskiej wojny prze
ciwko ZSRFi., jak rówpież kontynuowanie walki z aliantami, pociągnęło 
konieczność zwiększenia wysiłków produkcyjnych* szczególnie w tych dzia
łach, które bezpośrednio lub pośrednio pracowały dla wojska. Stan taki 1

1 Por. art. K. P o p i o ł k a, Stan i potrzeby badań nad dziejami okupacji na 
Śląsku (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 1960, nr 3, s. 271—289; nr 4, s. 583).



wpłynął w zasadniczy sposób ná pogłębienie występujących już dotych
czas dysproporcji w rozwoju przemysłu ciężkiego, którego produkcja 
podczas wojny wzrastała, a produkcją przemysłu środków spożycia. Roz
wój przemysłu ciężkiego, nastawionego głównie na produkcję zbrojenio
wą, odbywał się w znacznej mierze również kosztem przemysłu środków 
spożycia, który to w pierwszym rzędzie zaczął odczuwać brak niektó
rych surowców, środków produkcji,. siły roboczej, a w pewnych okre
sach i trudności transportowe, które jednak po zrabowaniu w czasie woj
ny przez Niemców znacznej ilości taboru kolejowego w krajach okupo
wanych zdołano opanować prawie aż do końca 1944 r. W rzędzie naj
poważniejszych problemów tego okresu znalazła się jednak sprawa siły 
roboczej. W r. 1943 osiągnięto bowiem punkt szczytowy w zakresie mo
bilizacji ludności cywilnej do pracy, jak również mobilizacji sił zbroj
nych. Mimo stosowania różnych środków prowadzących do peł
niejszego wyzyskania zatrudnionej już siły roboczej wzrastające 
zapotrzebowanie na nią uzupełniano prawie jedynie poprzez przywożenie 
na roboty przymusowe ludności cywilnej z krajów okupowanych oraz 
zatrudnianie jeńców, jak też wyzyskanie w szerszym zakresie pracy ko
biet niemieckich. Trudności w życiu gospodarczym Niemiec wzmogły się 
w r. 1943 również w Wyniku coraz to częstszych i groźniejszych nalotów 
aliantów, które spowodowały konieczność przeniesienia części ważniej
szych zakładów przemysłowych oraz części ludności cywilnej z terenów 
bombardowanych na obszary wschodnie ówczesnych Niemiec2.

Zanim przejdziemy do omawiania problematyki interesujących nas ma
teriałów źródłowych, chcemy jeszcze krótko zatrzymać się nad ogólną 
charakterystyką gospodarczą pow. jeleniogórskiego. Ułatwi nam ona zorien
towanie się, co było głównym źródłem utrzymania jego mieszkańców 
oraz jakie gałęzie przemysłów występowały na tym terenie i jakie było 
ich znaczenie. Oprzemy się w tym wypadku na danyćh spisu ludnościo
wego i przemysłowego z 1939 r. 3

W maju 1939 r. pow. jeleniogórski zamieszkiwało 79 918 osób, a Je
lenia Góra liczyła 32 764 mieszkańców. Czynnych zawodowo w powiecie 
oraz Jeleniej Górze było 56 036 osób, z których w przemyśle i rzemiośle 
znalazło zatrudnienie 33,8% (18 968), w rolnictwie oraz gospodarce leśnej 
i rybnej 20,1% (11 269), w handlu 13% (7326), w gastronomii i komuni
kacji 11,1% (6268). Znaczna też grupa ludności znajdowała zatrudnienie 
w różnych urzędach oraz pracowała w charakterze pomocy domowej.

Jeśli chodzi o ilość zatrudnionych, to przemysł i rzemiosło znalazły 
się na pierwszym miejscu, gdy tymczasem rolnictwo oraz gospodarka leś

2 J. K u c z y ń s k i ,  Położenie robotników w Niemczech, Warszawa 1952, s. 360 
i n.; Die deutsche Industrie im Kriege 1939—1945, Berlin 1954, s. 28 i n.

3 Statistik des Deutschen Reichs, t. 552,2 i 557,5, Berlin 1941 i 1943.



na i rybna na drugim. Nie jest to jednak rzeczą zaskakującą ze względu 
na właściwości terenu (położenie, gleba, klimat). Znaczna ilośdi osób za
trudnionych w handlu, gastronomii i komunikacji pozostaje w bardzo sil
nym związku z wypoczynkowym charakterem terenów Jeleniogórskiego. 
Obsługa poważnej ilości wczasowiczów oraz turystów i wycieczkowiczów 
dawała zatrudnienie dużej grupie ludzi (por. tabelę).

Zatrudnienie w poszczególnych gałęziach przemysłu i gospodarki

Nazwa gałęzi przemysłu Ilość % ogółui rzemiosła zatrudnionych

Budowlany 4925 25,9
Metalowy 3254 17,1
Tekstylny 2365 12,4
Odzieżowy (bez obuwniczego) 1678 8,8
Drzewny 1601 8,4
Spożywczy ' 1398 ' * 7,3
Papierniczy 990 5,2
Chemiczny 980 5,1
Kamieniarski, szklarski i ceramiczny 503 2,6
Inne 12^4 6,7

R a z e m 18S68

Gdybyśmy grupę przemysłu odzieżowego potraktowali łącznie z teks
tylnym, to wysunęłaby się ona na czoło pod względem ilości zatrudnio
nych, a wraz z grupą przemysłu i rzemiosł budowlanych oraz metalo
wych dawała zatrudnienie prawie 65°/o pracujących. W znacznej odle
głości od nich znajdował się następnie przemysł drzewny, spożywczy, pa
pierniczy czy chemiczny.

Na terenie okręgu jeleniogórskiego przeważał więc zdecydowanie 
przemysł środków spożycia. Stwierdzenie to jest dla nas z tego względu 
ważne, że — jak zaznaczyliśmy na wstępie —  traktowany on był w go
spodarce państwowej drugorzędnie w stosunku do przemysłu ciężkiego. 
Stosunek poszczególnych gałęzi przemysłu uległ jednak pewnym zmia
nom w drugiej połowie 1943 r., kiedy to zaczęto przenosić niektóre za
kłady z terenów objętych bombardowaniem. Przy końcu sierpnia 1943 r. 
przeniesiono już ponad 10 różnych zakładów przemysłowych, przeważnie 
metalurgicznych i aparatury technicznej oraz przygotowywano miejsca 
do przeniesienia następnych4. Podkreślamy specjalnie przeniesienie za
kładów przemysłowych nastawionych głównie na produkcję zbrojeniową,

4 AP Wrocław, OT w Jeleniej Górze, Industrie- und Handelskammer, nr 24, 
Spr. Okręgowej Izby Gospodarczej (skrót: OIG) za lipiec i sierpień 1943 r., 3 IX 1943.



gdyż należały one do grupy obiektów, które zaopatrywano w pierwszym 
rzędzie w potrzebne im surowce i materiały oraz siłę roboczą, nawet nie
kiedy z wyraźną szkodą* pozostałych zakładów.

W omawianych materiałach źródłowych zachowały się dane z 55 róż
nych zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, w tym z 2 z sąsiednich 
powiatów. Najliczniej reprezentowane są zakłady przemysłu tekstylnego 
(13), materiałów budowlanych i przedsiębiorstwa budowlane (12), a na
stępnie z ważniejszych kolejno zakłady przemysłu papierniczego (8), 
maszynowego (4), spożywczego (4) i szklarskiego (3). Ze względu na brak 
odpowiednich danych nie braliśmy w tym wypadku pod uwagę zakładów 
przemysłowych przeniesionych z terenów bombardowanych.

Problematyka przemysłowa występuje najpełniej w miesięcznych spra
wozdaniach zakładów przemysłowych, w których informowano o ich po
łożeniu Izbę Przemysłowo-Handlową, a następnie, od końca 1942 r., 
powołaną na jej miejsce Okręgową Izbę Gospodarczą w Jeleniej Górze. 
Oprócz tych sprawozdań znajdują się również sprawozdania roczne. Jest 
ich jednak mało i odnoszą się tylko do 1943 r. Zachowały się też ogólne 
sprawozdania o położeniu gospodarczym zakładów przemysłowych w okrę
gu jeleniogórskim. Opracowywała je początkowo, na podstawie miesięcz
nych sprawozdań różnych zakładów przemysłowych, Izba Przemysłowo- 
-Handlowa, a następnie Okręgowa Izba Gospodarcza5. Sporządzano je 
przeważnie co 2 miesiące. Jest też parę tego rodzaju sprawozdań miesięcz
nych. Materiał uzupełniający, bardzo ciekawy dla polskiego historyka, 
stanowi spis robotników zagranicznych z lat 1941—1943 6.

Sprawozdania miesięczne i roczne nie zachowały się jednak ze wszyst
kich zakładów. Brak też sprawozdań z zakładów zbrojeniowych przenie
sionych w czasie wojny na teren Jeleniogórskiego. Ponadto parę sprawo
zdań dotyczy handlu oraz gospodarki rolnej i leśnej.

Sprawozdania za r. 1943 zachowały się tylko z 17 zakładów przemy
słowych i przedsiębiorstw handlowych. Znacznie natomiast liczniejsze są 
sprawozdania miesięczne. Jednak i one zachowały się w niejednakowej 
ilości dla poszczególnych zakładów. Rozpiętości w tym wypadku są bardzo 
znaczne i wahają się w granicach od 1 do 24 sprawozdań. Stosunkowo 
znaczna jest jednak grupa tych zakładów i przedsiębiorstw, z których 
zachowało się tylko 1 sprawozdanie miesięczne (26). Jednak w poszcze
gólnych grupach przemysłu występują zakłady, dla których zachowała 
się większa ilość sprawozdań miesięcznych. Do takich np. w grupie prze

5 AP Wrocław, OT w Jeleniej Górze, Industrie- und Handelskammer, nr 24. 
Przy powoływaniu się na sprawozdania miesięczne zakładów używam skrótu: Spr. 
Ponieważ wszystkie sprawozdania mieszczą się w tej samej jednostce, nie będę 
dalej podawał jej sygnatury.

“ AP Wrocław, OT w Jeleniej Górze, Magistrat Jeleniej Góry, nr 232.



mysłu tekstylnego należy jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucz
nych (obecna „Celewiskoza“ — 24 spr.) oraz fabryka materiałów pilśnio
wych w Kowarach (8), w grupie przemysłu materiałów i przedsiębiorstw 
budowlanych zakłady cementowo-wapiennicze w Nowym Kościele (24), 
fabryka surowców drzewnych i papy w Karpaczu (24) i zakłady gipsowe 
w Niwnicach (19), w przemyśle papierniczym fabryka papieru w Jeleniej 
Górze (22) i w Dąbrowicy (8), w przemyśle maszynowym zakłady bu
dowy maszyn w Cieplicach (7), a w przemyśle szklarskim zakłady obrób
ki szkła kryształowego w Sóbieszowie (22) i Jeleniej Górze (9) oraz huta 
szkła kryształowego „Józefina“ (obecna „Julia“) w Szklarskiej Porę
bie (5).

Wydaje się, że przedstawiony stan ilościowy sprawozdań miesięcznych 
i rocznych, jak też sprawozdań ogólnych IPH i OIG oraz ilość i kategorie 
zakładów, dla których się one zachowały, dają podstawę do wyciągania 
pewnych ogólnych wniosków, odnoszących się do zakładów przemysło
wych całego omawianego okręgu.

Zarówno sprawozdania miesięczne i roczne, jak też sporządzane na ich 
podstawie odpowiednie sprawozdania Izby Przemysłowo-Handlowej, a na
stępnie Okręgowej Izby Gospodarczej, były poufne. Sporządzano je we
dług ustalonego schematu, w którym wyróżniano następujące problemy:
I. Gospodarka przemysłowa (wchodziły tu takie ważniejsze zagadnienia, jak 
zamówienia na produkcję i jej przeznaczenie, wyzyskanie możliwości pro
dukcyjnych zakładu, zaopatrzenie go w energię elektryczną i węgiel oraz 
inne paliwa pędne, jak też w różne surowce i materiały); II. Przemysł 
spożywczy i gospodarka wiejska; III. Przemysł drzewny i gospodarka 
leśna; IV. Transport; V. Siła robocza; VI. Ceny; VII. Kredyt; VIII. Inne.

Sprawozdania zakładów zawierają jednak przeważnie odpowiedź tylko 
na niektóre punkty, najczęściej na punkt dótyczący przeznaczenia pro
dukcji i wyzyskania możliwości produkcyjnych zakładu, zaopatrzenia 
w surowce i materiały, jak również dotyczący transportu i, siły robo
czej. Ujęcie poszczególnych zagadnień nie jest jednakowe. Szczególnie 
dużo miejsca zajmuje sprawa zaopatrzenia zakładów w siłę roboczą. 
W sprawozdaniach omawiano ją dość wszechstronnie, zwłaszcza gdy idzie 
o skutki dla produkcji, jakie pociąga za sobą zmniejszanie załogi nie
mieckiej i zastępowanie jej głównie robotnikami zagranicznymi. Brak jed
nak w sprawozdaniach prawie zupełnie danych obrazujących zmiany iloś
ciowe w stanie załogi, stosunek ilościowy robotników niemieckich do 
zagranicznych czy też udział w produkcji kobiet, jak i danych do kwe
stii zarobków. Podobnie potraktowane jest zagadnienie produkcji, której 
z reguły nie określano w liczbach bezwzględnych. Jedynie przy omawia
niu zbytu podawano przeznaczenie jego w procentach dla poszczególnych 
•odbiorców. Pełńiej natomiast ujmowano zagadnienie zaopatrzenia zakła



dów w surowce i materiały, jak też wyzyskanie ich możliwości produkcyj
nych. Obok bowiem omawiania skutków, jakie pociąga takie czy inne 
zaopatrzenie zakładu w surowce i materiały, podawano też często dane 
liczbowe obrazujące wysokość zaopatrzenia.

Na ogół więc przeważa w omawianych materiałach ogólna charaktery
styka stanu zakładu w wyraźnie drugoplanowym traktowaniem danych 
liczbowych.

Zanim przejdziemy do przedstawienia poruszonych w sprawozdaniach 
zagadnień, zatrzymamy się jeszcze nad sprawą przydatności tej kategorii 
źródeł do badań dziejów gospodarki przemysłowej. Jak już wspomnie
liśmy, sporządzały je poszczególne zakłady dla Izby Przemysłowo-Han
dlowej lub Okręgowej Izby Gospodarczej, a te na ich podstawie przygo
towywały sprawozdania dla Dolnośląskiego Urzędu Gospodarczego lub 
Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. W poszczególnych sprawozdaniach mie
sięcznych omawiano nie tylko stan aktualny, ale też wysuwano pewne 
dezyderaty, które następnie, jeśli znalazły się w sprawozdaniach zbior
czych, docierały do władz gospodarczych Dolnego Śląska. Ponieważ za
równo władze okręgowe, jak i prowincji miały wpływ na zaopatrzenie za
kładów w surowce i materiały produkcyjne, środki transportu czy też 
przymusową siłę roboczą, stawianie więc odpowiednio umotywowanych 
dezyderatów nie było rzeczą marginesową dla poszczególnych zakładów. 
Nasuwa się więc pytanie, czy w sprawozdaniach tych nie starano się 
przedstawić aktualnej sytuacji zakładu raczej w ciemniejszych barwach, 
by tym samym zwiększyć szanse szybkiego załatwienia danej sprawy. 
Ewentualność taką trudno z góry wykluczyć. Należy jednak zaznaczyć, że 
nie spotkaliśmy żadnej wzmianki ze strony władz wyższych, świadczącej
0 stawianiu przez zakłady wygórowanych zapotrzebowań w stosunku do 
ich aktualnych potrzeb. Jesteśmy więc skłonni przyjąć, że znajdujące się 
w sprawozdaniach dane liczbowe odpowiadają na ogół stanowi faktycz
nemu, natomiast z większym krytycyzmem należy podchodzić do ogól
nej oceny położenia danego zakładu. W wypadku omawianych materia
łów ocenę krytyczną ułatwia zachowanie się większej ilości sprawozdań
1 kilkakrotne poruszanie w nich tych samych zagadnień czy bezpośred
nio związanych z już raz poruszanymi.

Również fakt, że materiały te były poufne, nie pozostaje bez wpływu 
na zwiększenie stopnia wiarogodności przytaczanych w - nich danych 
i ocen.

Jak już wspomnieliśmy, problemem zasadniczym w okresie wzmożo
nego wysiłku wojennego i przemysłowego była sprawa siły roboczej. 
W sprawozdaniach z tych lat wysuwa się ona na czoło. Musimy jednak za
znaczyć, że to, co powiemy na temat zatrudnienia robotników zagranicz
nych w zakładach przemysłowych na terenie Jeleniogórskiego, przynaj



mniej odnośnie‘do r. 1942, nie było zjawiskiem typowym dla Niemiec za
chodnich i środkowych. Pod względem zaopatrzenia zakładów przemysło
wych w przymusową siłę roboczą, zwłaszcza ze wschodu, teren Śląska 
Dolnego pozostawał wyraźnie na dalszym planie. Różnicę tę trafnie pod
kreśla uwaga IPH w Jeleniej Górze, jaka znajduje się w sprawozdaniu
0 położeniu gospodarczym zakładów przemysłowych w lipcu i sierpniu 
1942 r. Stawiając postulat przysyłania większej ilości robotników cywil
nych ze Związku Radzieckiego, podkreślano z całym naciskiem, że winni 
oni być też przysyłani na Śląsk Dolny, a nie tylko do Niemiec zachod
nich i środkowych 7.

Omawiane materiały nie podają pełnych danych odnośnie do ilości 
robotników zagranicznych, którzy pracowali w zakładach przemysłowych 
na interesującym nas terenie. Było ich jednak wielu. Obok robotników 
żydowskich źródła wymieniają Anglików, Belgów, Czechów, Francuzów, 
Luksemburczyków, Polaków, Słowaków, Włochów i obywateli Związ
ku Radziedkiego. Zachowana księga, w której wpisywano robotni
ków zagranicznych, wraz z volksdeutschami z Polski, obejmuje numery 
od 17 738 do 19 470 i zatytułowana jest Ausländer 1941—1943. Nie 
uwzględniano w niej jednak robotników żydowskich czy też jeńców an
gielskich 8. Wydaje się więc, że obejmowała ona z wyjątkiem Żydów tyl
ko nazwiska osób cywilnych będących na robotach. Z adnotacji dotyczącej 
miejsca zamieszkania zapisanych w księdze robotników zagranicznych 
wynika, że pracowali oni w zakładach przemysłowych znajdujących się 
w Jeleniej Górze. A przecież znaczna ich ilość pracowała też w innych 
miejscowościach na terenie pow. jeleniogórskiego.

We wspomnianej księdze zanotowano 1738 nazwisk9. W rozbiciu na 
poszczególne narodowości sytuacja wyglądała następująco: Francuzi 513, 
Czesi i Słowacy 500, Belgowie 294, Volksdeutsche z Polski 216, Polacy 
148, Rosjanie 34, Ukraińcy 33.

Ze względu na to, że zestawienie nie obejmuje wszystkich robotni
ków, trudno kusić się o wyciąganie dalej idących wniosków. Wybija się 
w nim jednak grupa zasadnicza, którą tworzyli robotnicy francuscy oraz 
czescy i słowaccy. Obok pokaźnej ilości Belgów występowała równie 
znaczna ilość nie wyszczególnionych w tabeli Anglików 10. Warto również

7 Spr. Izby Przemysłowo-Handlowej (skrót: IPH), 4 IX 1942: „Vermehrte Zu
weisung von Zivilrussen auch für Niederschlesien (und nicht nur für Mittel- und 
Westdeutschland!!) dringendst erwünscht“.

s Pracowali oni zwłaszcza w jeleniogórskiej fabryce celulozy i włókien sztucz
nych.

0 Większa ilość nazwisk niż numerów pochodzi stąd, że niektóre nazwiska do
pisano nie numerując ich.

10 Np. w grudniu 1943 r. skierowano do pracy w jeleniogórskiej fabryce celulozy
1 włókien'sztucznych 113 jeńców angielskich (Spr., 4 I 1944).



podkreślić stosunkowo małą ilość robotników z terenów wschodnich, 
wśród których przeważali Polacy. Powyższe zestawienie stanowi pewnego 
rodzaju potwierdzenie słuszności wspomnianej już skargi IPH z r. 1942 
w sprawie upośledzenia Dolnego Śląska w zakresie kierowania na jego 
teren małej ilości robotników przymusowo wywożonych do pracy z tere
nów wschodnich. Skład narodowościowy robotników cudzoziemskich w wy
padku okręgu jeleniogórskiego odbiegał znacznie od przeciętnej z terenu 
całych Niemiec. W styczniu 1941 r. zatrudniano bowiem w całych Niem
czech najwięcej Polaków (0,8 min.) oraz Czechów i Słowaków (0,2 min.). 
Do stycznia roku następnego liczba Polaków wzrosła do miliona, Cze
chów i Słowaków pozostała taka sama, a Włochów zatrudniano 0,2 min. 
Jednak już w styczniu 1943 r. obywateli radzieckich było 1,4 min., 
a następnie szli Polacy (1 min.), Francuzi (0,4 min.) oraz Czesi i Słowacy 
(0,3 min.) n .

Robotnicy cudzoziemscy składali się z jeńców wojennych i ludności 
cywilnej przymusowo wywiezionej na roboty bądź przebywającej w obo
zach koncentracyjnych. Na podstawie posiadanych materiałów nie można 
jednak określić dokładnie, ilu robotników rekrutowało się z jeńców wo
jennych, a ilu z ludności cywilnej. Przeważali jednak ci ostatni.

Zagadnienie zaopatrzenia zakładów w odpowiednią ilość siły roboczej 
występuje w omawianych zakładach z całą ostrością. Powołanych do 
wojska nie dało się już zastąpić siłami ludności miejscowej, tym bardziej 
że z niektórych zakładów zabierano część robotników, zwłaszcza fa
chowców, do akcji specjalnych11 12. Korzystanie z przymusowej siły ro
boczej stawało się koniecznością. Np. w fabryce porcelany w Kowarach 
stan załogi w r. 1938 wynosił 578 osób, a w marcu 1942 r. — 461. Do 
tego czasu 110 członków załogi powołano do wojska13. Do lutego tegoż 
roku powołano do wojska z jeleniogórskiej fabryki celulozy i włókien 
sztucznych około 600 osób 14. W r. 1942 zapotrzebowanie na siłę roboczą 
zgłaszała znaczna ilość zakładów15 * * *, w tym również zakłady, których

11 K u c z y ń s k i ,  op. cit., s. 554.
12 Spr. z fabryki porcelany w Kowarach, 25 III 1942. Np. na początku marca 

powołano do pracy w innym miejscu 4 fachowców i 10 młodocianych robotnic. 
Z huty „Józefina“ zabrano 6 robotników (Spr. IPH, 5 V 1942).

13 Spr., 25 III 1942.
14 Spr., 5 III 1942.
15 Np. zakłady odzieżowe w Kowarach zgłaszały zapotrzebowanie na około 

30 krawczyń (Spr., 27 III 1942), natomiast w sprawozdaniu z 17 I 1944 r. zgłaszały
gotowość natychmiastowego zatrudnienia 40—50 kobiet. Zakłady gipsowe w Niwni-
cach prosiły o 25 robotników zagranicznych (Spr., 29 X 1942). Zakłady cementowo- 
-wapiennicze w Nowym Kościele zgłaszały ogólnie zapotrzebowanie na siłę roboczą
(Spr., 5 I 1943), o robotników polskich prosiła natomiast fabryka surowców drzew
nych i papieru w Barcinku (Spr., 25 III 1942).



\

produkcja miała ważne znaczenie dla gospodarki wojennej 16. Aby temu 
brakowi zaradzić, wystąpiła OIG z wnioskiem o przekazanie tym ostat
nim części robotników zatrudnionych w rolnictwie17. Również w roku 
następnym spotykamy podobne stwierdzenia, zwłaszcza odnośnie do 
przemysłu ważnego dla produkcji zbrojeniowej 18, jak też przemysłu 
zbrojeniowego19. Sytuację w zakresie siły roboczej pogarszało przeno
szenie na teren Jeleniogórskiego zakładów przemysłowych z terenów 
bombardowanych Niemiec zachodnich i środkowych. Również napływ 
ludności cywilnej z tych terenów, przeważnie niezdolnej do systematycz
nego i pełnego zatrudnienia w produkcji, pogarszał ją dodatkowo. Wiązał 
się on bowiem m. i. z koniecznością podjęcia szeregu prac budowlanych, 
podniesienia w niektórych zakładach produkcji przemysłowej, zwięk
szenia ilości osób zatrudnionych w handlu oraz innych zawodach usługo
wych, co łączyło się z dodatkowym wzrostem zapotrzebowania na siłę 
roboczą20. Zjawiska te przyczyniały się m. i. do tego, że zaopatrzenie 
zakładów przemysłowych w siłę roboczą określano w trzecim kwartale 
1943 r. jako krytyczne i grożące w najbliższym czasie zmniejszeniem waż
nej produkcji 21. Natomiast w sprawozdaniu za czwarty kwartał tego roku 
określano ją również jako bardzo napiętą i zaznaczano, że zapotrzebowa
nie na siłę roboczą pokryto jedynie w zakładach przemysłu zbrojenio
wego, gdy zaopatrzenie innych zakładów, nawet o bardzo ważnej pro
dukcji, mogło być zrealizowane tylko częściowo lub po upływie wielu 
miesięcy22. Sytuacja ta nie uległa również poprawie na początku roku 
następnego 23. Szczególnie boleśnie odczuwano zmniejszenie liczby robot

19 Spr. IPH, 3 XI 1942.
17 Ibid. Równocześnie jednak spotykamy się ze zjawiskiem przekazywania 

2 jeńców francuskich z zakładów wapienniczych w Pilchowicach do pracy w rol
nictwie (Spr., 8 IV 1942). Podobnie z zakładów gipsowych w Niwnicach miano zabrać 
4 jeńców wojennych do pracy w rolnictwie (Spr., 30 III 1942).

18 Spr. OIG, 4 III 1943.
19 Spr. OIG, 5 VII 1943.
20 Jw. Zakłady gipsowe w Niwnicach przy omawianiu stanu załogi i ciągłego

powoływania do wojska określiły sytuację, jaka powstała w wyniku tego, nastę
pująco: „Es ist nunmehr der Stand erreicht, wo ohne ernste Schädigung der Pro
duktion n i c h t  e i n z i g e r  M a n n  m e h r  e i n g e z o g e n  w e r d e n  d a r f “ 
(Spr., 28 IV 1942). Również w sprawozdaniu fabryki papieru w Dąbrowicy pod
kreślono, że powoływanie do wojska doprowadziło załogę do tego stanu, w którym 
nawet pojedynczy wypadek choroby powoduje poważne trudności w produkcji 
(Spr., 25 IV 1942). "

21 Spr. OIG, 23 X 1943.
22 Spr. OIG, 25 i 1944. W sprawozdaniu zakładów gipsowych w Niwnicach za 

r. 1943 nadmieniono, że w roku tym nie mogli doprowadzić do pełnego pokrycia 
zapotrzebowania na siłę roboczą (Spr., 7 I 1944).

23 Zakład odzieżowy w Kowarach zgłaszał gotowość natychmiastowego za
trudnienia 40—50 kobiet (Spr., 17 I 1944).



ników zagranicznych w wyniku skierowania ich do innych miejsc pracy, 
zachorowań, niezgłoszenia się ich do pracy w wypadku uzyskania pozwo
lenia na wyjazd do dom u24 czy ucieczki25. Sprzeciwiano się więc za
bieraniu robotników przymusowych, nawet żydowskich, mając na uwadze 
względy ekonomiczne danego zakładu 26.

Brak było nie tylko robotników w ogóle, ale szczególnie fachowców 27, 
tak że w r. 1942 napotykano z tego powodu poważne trudności, gdyż 
w wielu wypadkach nie dysponowano odpowiednią ilością wykwalifiko
wanych robotników, którzy mogli doglądać jakości wykonywanej pracy 
przez robotników zagranicznych28. Niedobory te częściowo wyrówny
wano zatrudnianiem kobiet29, robotników młodocianych 30 i więźniów31, 
a równocześnie energicznie starano się o uzyskanie przymusowych ro- 
botników zagranicznych32. Przeważnie proszono o dostarczenie robotni
ków polskich, czeskich i żydowskich. O tych ostatnich ubiegała się dość 
często jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych, przy której

24 Np. część robotników zagranicznych, zatrudnionych w fabryce papieru i papy 
w Dąbrowicy, nie powróciła z urlopu (Spr. za rok 1943, 13 I 1944), natomiast robot
nicy czescy z jeleniogórskiej fabryki celulozy i włókien sztucznych w większości nie 
powrócili z urlopów (Spr., 6 X 1942).

25 Spr. jeleniogórskiej fabryki celulozy i włókien sztucznych, 6 X 1942. Mowa 
o robotnikach czeskich.

28 Spr. jeleniogórskiej fabryki celulozy i włókien sztucznych, 4 XI i 4 XII 1943.
27 Np. w sprawozdaniu kowarskiej wytwórni dywanów podano, że ostatni 

majster farbiarski otrzymał powołanie do wojska (Spr., 30 III 1942), w jelenio
górskiej fabryce celulozy i włókien sztucznych stwierdzono n’atomiast brak robot
ników w branży metalowej, co utrudniało przeprowadzanie remontów maszyn 
(Spr., 7 VIII 1943). W fabryce budowy maszyn w Cieplicach brak było odpowied
niej ilości fachowców w administracji, biurze technicznym i warsztatach. W sprawo
zdaniu bardzo pesymistycznie zapatrywano się na możliwość otrzymania fachow
ców (Spr., 13 I 1944).

28 Spr., 8 XI 1942; 4 III 1943. Jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucz
nych.

28 W marcu 1942 r. zatrudniano w zakładzie bielarskim i apretury w Kowarach 
49 mężczyzn i 21 kobiet (Spr., 24 III 1942). W Zakładzie obróbki szkła kryształowego 
w Sobieszowie na miejsce powołanych do wojska mężczyzn zatrudniono kobiety 
(Spr., 2 III 1942).

30 Spr. z huty „Józefina“, 3 VIII 1942.
31 Spr. z zakładu lniarskiego w Kamiennej Górze, 18 IV 1942. Na około 130 osób 

załogi było 29 więźniarek z zakładu karnego w Jaworze. Ze względu na brak siły 
roboczej również jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych starała się
0 więźniów (Spr., 5 II 1942).

32 Zapotrzebowanie na fachową siłę roboczą zgłaszała fabryka dywanów w Ko
warach (Spr., 30 III 1942). Podobnie występowała jeleniogórska fabryka celulozy
1 włókien sztucznych (Spr., 7 IV 1942; 3 VI 1942).



był dla nich obóz pracy z centralą w Sosnowcu; w marcu 1944 j*. przemia
nowano go na filię obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen 33.

Starania te, jak już wspominaliśmy, nie przynosiły zawsze spodzie
wanego rezultatu34. Szło w nich jednak nie tylko o siłę roboczą jako 
taką, ale też o otrzymanie robotników z danej gałęzi produkcji, by bez 
specjalnego szkolenia mogli oni od razu przystąpić do pracy 35. Dezyderat 
ten wobec braku robotników nie był przeważnie uwzględniany. Inna 
rzecz, że niekiedy fachowców z danej dziedziny skierowywano do pracy 
w zupełnie innym zawodzie, a na zgłaszane propozycje zamiany nie zwra
cano uwagi36. Do zakładów kierowano bardzo często robotników, którzy 
z daną pracą spotykali się po raz pierwszy. Szkolenie więc w celu mo
żliwie pełnej eksploatacji ich siły roboczej stawało się w takich warun
kach rzeczą nieodzowną37. Szkolono zarówno robotników niemieckich, 
jak i obcych. Robotników niemieckich szkolono np. w zakładach budowy 
maszyn w Cieplicach w związku z koniecznością przesunięcia ich na inne 
miejsce pracy 38. Również w tym zakładzie szkolono robotników obcych. 
Robotników obcych szkolono też w jeleniogórskiej fabryce celulozy i włó
kien sztucznych39, w papierni w Dąbrowicy40, w zakładach samoloto
wych w Jeżowie Sudeckim41 czy w zakładzie stolarsko-bednarskim 
w Mysłakowicach42. Wyniki szkolenia były różne. W jeleniogórskiej

33 „Wrocławski Kurier Ilustrowany“, nr 38, 8 II 1948.
34 Tak np. przyznany jeleniogórskiej fabryce celulozy i włókien sztucznych trans

port składający się ze 100 robotników czeskich przydzielono komu innemu po przy
byciu go do Wrocławia (Spr., 8 XII 1942).

35 Prosząc o robotników zagranicznych dla fabryki dywanów w Kowarach 
zaznaczono: „Wir haben in den letzten' Jahren keine Weber-Lehrlinge zugewiesen 
bekommen und auch für dieses Jahr noch keinerlei Zusage vorliegen“. Natomiast 
z fabryki papieru w Dąbrowicy donoszono, że przekazani jej robotnicy to ludzie 
wyłącznie młodzi, którzy nigdy nie pracowali jako robotnicy, lecz jako kupcy, 
fryzjerzy itp. (Spr., 2 IX 1942). Z fabryki maszyn w Cieplicach również donoszono, 
że wśród przekazanych im robotników polskich nie było fachowców (Spr., 26 XI 
1942).

36 Właściciel firmy drzewnej w Kowarach stwierdził w sprawozdaniu za r. 1943: 
„Ich habe z. B. gute Fabrikarbeitern die aber schlechte Holzhauer sind, manche 
Fabrik u.s.w. verfügt für diese Arbeit über geeignete Leute. Auf einen solchen An
trag hat das Arbeitsamt Hirschberg überhaupt nicht reagiert und die Arbeitsfront 
mich aus Arbetsamt verwiesen“.

37 W. R u s i ń s k i ,  Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939—1945, 
cz. II, Poznań 1955, s. 109.

38 Spr. tych zakładów za r. 1943, 13 I 1944.
39 W sprawozdaniu za październik stwierdzono, że w ciągu ostatnich 2 lat wy

szkolono pewną ilość Żydów na fachowych robotników (Spr., 4 XI 1943).
40 Spr., 2 IX 1942.
41 Spr. z zakładu stolarsko-bednarskiego w Mysłakowicach, 31 III 1942.
42 Jw.



fabryce celulozy i włókien sztucznych udało się istotnie dobrze wy
szkolić część robotników żydowskich, co w konkretnym wypadku dawało 
im szanse dłuższego przebywania w obozie przyfabrycznym, a tym sa
mym możność opóźnienia wysłania do obozu koncentracyjnego. W nie
których jednak wypadkach wysiłki te okazywały się bezowocne43. Obok 
postawy i świadomości robotników na wyniki szkolenia wpływały również 
inne czynniki, jak np. złe warunki bytowe i stan fizyczny szkolonych 
czy też nieznajomość języka niemieckiego44.

Wysiłki w zakresie szkolenia, jak też zorganizowania należytego nad
zoru pracy, musiały niewątpliwie wpłynąć na wydajność pracy robotni
ków. Brak jednak danych pozwalających na bardziej dokładne jej ustale
nie. Tylko w wypadku robotników zagranicznych zatrudnionych w la
sach podano, że wydajność ich jest około 50% niższa niż robotników 
niemieckich, z tym że ci ostatni należeli do grupy nisko wykwalifikowa
nych robotników45. W sprawozdaniach określano wydajność pracy wy
łącznie w sposób ogólny, porównując ją niekiedy z wydajnością robotni
ków niemieckich. Tę ostatnią przyjmowano za najwyższą46. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że wydajność młodocianych robotników niemiec
kich i ich stosunek do pracy pozostawiały w oczach niektórych przed
siębiorców wiele do życzenia 47.

Oceny wydajności pracy robotników poszczególnych narodowości, a na
wet jednej narodowości, różnią się niekiedy48.

43 Np. szkolenie m. in. 6 robotników flamandzkich w zakładach samolotowych 
w  Jeżowie Sudeckim okazało się bezowocne. Również trwające 4—5 miesięcy szko
lenie ich w zakładzie stolarsko-bednarskim w Mysłakowicach nie dało rezultatu 
(Spr. z zakładu stolarsko-bednarskiego' w Mysłakowicach, 31 III 1942).

44 Spr. z papierni w Dąbrowicy, 2 IX 1942. i
45 Spr. właściciela przedsiębiorstwa drzewnego w Kowarach za r. 1943, 14 I 1944.
46 Spr. z zakładu budowy maszyn w Cieplicach za r. 1943, 31 I 1944.
47 Np. w hucie szkła kryształowego „Józefina“ w Szklarskiej Porębie napotykano 

znaczne trudności w pracy z młodocianymi robotnikami. W jednym wypadku mu
siano nawet skorzystać z pomocy policji (Spr., 3 VIII 1942).

Natomiast w odlewni żelaza i fabryce maszyn w Barćinku tak scharakteryzo
wano stosunek młodocianych robotników do pracy i jej wydajność: „In diesem Zu
sammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass speziell die jugendlichen Kräfte 
nicht das Pflichtbewusstsein zeigen, wie man es füglich in heutiger Zeit von' un
serer Jugend erwarten sollte. Dazu kommt, dass die Jugendlichen Offensichtlich 
durch Pflicht- und freiwillige Dienste der HJ ausserberuflich so stark in Anspruch 
genommen werden, dass hierunter ihre arbeitsmässige Leistungsfähigkeit • er
heblich leidet“. W sprawozdaniu o położeniu handlu w r. 1943 czytamy: „Der Abzug 
von jungen Arbeitskräften zur Theilnahme an irgendwelchen Kursen bindet weitere 
Kräfte, das Pflichtgefühl der jugendlichen und ihre Arbeitsverantwortung ist ganz 
stark gesunken“.

48 W sprawozdaniu jeleniogórskiej fabryki celulozy i włókien sztucznych 
z września 1942 r. wspominano o spadku wydajności pracy robotników zagranicz



Niską wydajność pracy robotników zagranicznych sporządzający spra
wozdania wyjaśniali różnymi czynnikami. Obok przyjętej z góry niż
szej wartości pracy robotników zagranicznych, szczególnie żydowskich, 
wymieniali takie czynniki, jak brak odpowiedniego wyszkolenia facho
wego, trudności w zapewnieniu w wielu wypadkach odpowiedniego nad
zoru w czasie pracy, młodociany wiek oraz zły stan fizyczny i zdrowotny 
niektórych robotników, niedostateczne wyżywienie, złe ubranie, niechęć 
do pracy, ujemny wpływ robotników niektórych narodowości czy w pew
nych wypadkach złą organizację pracy. Zwracano uwagę na warunki 
techniczne produkcji, które również wpływały na wydajność pracy.

Dokładniejszych wyjaśnień na temat przytoczonych czynników znaj
duje się w przedstawianych źródłach stosunkowo mało i mają one jedynie 
charakter przykładowy.

Mówiąc o młodocianym wieku i złym stanie fizycznym robotników, 
miano głównie na myśli grupę robotników czeskich, których w r. 1942 
przekazano do pracy w papierni w Dąbrowicy 49. Inne uwagi dotyczące 
złego stanu zdrowotnego odnoszą się wyłącznie do robotników żydow
skich 50, co oczywiście nie oznacza, że stan zdrowotny pozostałych był 
bez zarzutu. Łączono go bardzo ściśle z ich niedożywieniem. Np. nie
zdolność do pracy 100 robotników żydowskich w jeleniogórskiej fabryce 
celulozy i włókien sztucznych nastąpiła po 5-tygodniowym okresie, pod
czas którego nie otrzymywali oni mięsa oraz zmniejszono im racje tłu
szczu 51. Również racje żywnościowe robotnic zö Związku Radzieckiego 
były niewystarczające, co stwierdzał sam sprawozdawca. Przewidywały 
one bowiem tygodniowo m. i. 250 gramów mięsa i 130 gramów tłuszczu 52.

nych, szczególnie żydowskich (Spr., 6 X 1942). Bardzo nisko oceniano w tej fabryce 
wydajność jeńców francuskich (Spr., 3 VI 1942). Niekiedy dodatnio oceniano wy
dajność robotników polskich i rosyjskich (Spr. z cegielni K. Weyricha w Jeleniej 
Górze za r. 1943, 11 I 1944; Spr. OIG, 2 VII 1942).

49 Spr., 2 IX 1942.
50 Z dostarczonych jeleniogórskiej fabryce celulozy i włókien sztucznych ro

botników żydowskich połowa była niezdolna do pracy (Spr., 3 VI 1942). Ze sprawo
zdania za listopad dowiadujemy się natomiast, że ze względu na pogorszenie się 
stanu zdrowotnego robotników żydowskich 100 robotników zwrócono (Spr., 8 XII 
1942).

51 Spr., 8 XII 1942. W sprawozdaniu za wrzesień z tego zakładu jest też mowa
0 stanie zdrowotnym około 40 robotników niemieckich, zatrudnionych stale w przę
dzalni i przy produkcji wiskozy. Ze względu na zły stan zdrowia nakazano im 
zmienić koniecznie miejsce pracy w obrębie zakładu (Spr., 6 X 1942).

52 Spr. IPH, 2 VII 1942. Były więc one niższe, niż przewidywały odpowiednie 
racje dla Rosjan' ( R u s i ń s k i ,  op. czt., s. 98). Norma tygodniowa przewidywała 
400 gramów mięsa końskiego lub z jatki oraz 100 gramów tłuszczu zwierzęcego
1 100 gramów margaryny.



Podobnie źle przedstawiało się zaopatrzenie w odzież, zwłaszcza ro
botników polskich i rosyjskich. W sprawozdaniu zakładów gipsowych 
w Niwnicach za r. 1943 stwierdzono wyraźnie, że z chwilą nastania 
zimniejszego okresu robotnicy ze wschodu — w tym wypadku głównie 
rosyjscy — przychodzą do pracy „w zupełnie obszarpanym stanie“ 53. 
Użyto więc określenia, jakim posługiwali się autorzy Memoriału, określając 
stan odzieży Polaków we wschodniej części Górnego Śląska54. Szczegól
nie trudne było położenie robotników pracujących na wolnym powietrzu. 
Nieodpowiednie ubranie było jedną z przyczyn częstych przeziębień, 
zachorowań itp. 55

O niechęci do pracy wśród rosyjskich robotników leśnych dowiadu
jemy się ze sprawozdania przedsiębiorstwa drzewnego w Kowarach 
za r. 1943. Autor jego stwierdza, że niechęć do pracy wśród robotników 
rosyjskich wzrasta dalej 56.

Mówiąc o ujemnym wpływie robotników niektórych narodowości na 
wysokość wydajności pracy, miano na myśli jeńców francuskich, których 
wydajność pracy była bardzo niska 57. Niektórzy sprawozdawcy są zgodni 
co do tego, że praca robotników różnych narodowości w jednym zakładzie 
nie sprzyja jej intensyfikacji. Różne bowiem warunki bytu i pracy, 
jakie stworzono robotnikom poszczególnych narodowości, mieszkającym 
w osobnych barakach, były raczej czynnikiem utrudniającym ich pracę 
w jednym zakładzie. Stąd też starania o to, by w danym zakładzie ko
rzystać z pracy robotników należących do tej samej narodowości58.

W wielu wypadkach zła organizacja pracy stała na przeszkodzie więk
szemu wyzyskaniu siły roboczej. Z dość charakterystyczną krytyką ze

53 7 I 1944.
54 Documenta occupationis Teutonicae, I, Poznań 1945, s. 49.
55 Spr. za r. 1943 z cegielni K. Weyricha w Jeleniej Górze, 11 I 1944. Pracujący 

w tej cegielni robotnicy polscy i rosyjscy, mimo że pracowali przy ukopie gliny, 
nie mieli ciepłej bielizny i chodzili w drewniakach z tekstylną częścią górną, która 
łatwo przemakała.

56 14 I 1944.
57 Por. przyp. 48.
38 Sprawozdanie zakładów gipsowych w Niwnicach za r. 1943 ujmuje tę sprawę 

następująco: „Da jedes unserer Ausländerlager nur zu einem Teil belegt ist, waren 
wir das ganze Jahr über bestrebt, nur eine Nation hier behalten und die anderen 
Kräften dem Arbeitsamt zurückzugeben, damit uns von dort als Ersatz Arbeits
kräfte der hier behaltenen Nation zugeteilt werden, so dass wir dann' z. B. 
nur noch Kriegsgefangene hier beschäftigen wurden. — Leider waren alle diese 
Bemühungen vergeblich“ (Spr., 7 I 1944). Sprawozdanie jeleniogórskiej fabryki celu
lozy i włókien sztucznych za maj podkreśla również szkodliwość skupiania w jednym 
zakładzie robotników różnych narodowości (Spr., 3 VI 1942). M. in. z tego powodu 
zakład ten podjął starania o zastąpienie jeńców francuskich robotnikami czeskimi 
(Spr., 4 VII 1942).



strony K. Weyricha, właściciela cegielni w Jeleniej Górze, spotkała się 
organizacja pracy przy wyładunku węgla z wagonów, do których uży
wano jeńców radzieckich. Przydzielanie do wyładowywania wagonu 
6 jeńców zamiast 2 powodowało zdaniem Weyricha niepotrzebną stratę 
czasu, gdyż podczas pracy w wagonie przeszkadzali sobie oni wza
jemnie 59.

Trochę więcej danych dotyczy kształtowania się długości dnia pracy 
w niektórych zakładach. Pod tym względem występowały między nimi 
znaczne różnice. W r. 1942 pracowano najczęściej 8—9 godzin dziennie60, 
aczkolwiek występowały też wypadki 10- czy też 12-godzinnego dnia 
pracy 61. Niekiedy pracowano tygodniowo 53 godziny, a więc najprawdo
podobniej po 9 godzin dziennie, z wyjątkiem soboty, kiedy pracowano- 
8 godzin62. W innym natomiast zakładzie, w zależności od różnych 
czynników, pracowano tygodniowo od 48 do 56 godzin63. Podobnie wy
glądała sytuacja w r. 1943. Możemy w nim jednak prześledzić dokładniej 
zmiany długości dnia pracy na przykładzie zakładów cementowo-wapien
niczych w Nowym Kościele oraz zakładu obróbki szkła kryształowego 
w Sobieszowie. W zakładach cementowo-wapienniczych pracowano- 
w 1942 r. 53 godziny tygodniowo, gdy już w kwietniu 1943 r. 58 godzin. 
Natomiast w zakładzie obróbki szkła kryształowego pracowano w lutym 
1942 r. od 53 do 54 godzin tygodniowo, w sierpniu tego roku 55 godzin, 
gdy w październiku tydzień pracy wynosił od 48 do 56 godzin 64. Obok 
więc wyraźnego przedłużania tygodnia pracy, większego niż to miało 
miejsce w tym czasie w skali Niemiec, występowały równocześnie wy
padki, w których pracowano krócej niż normalnie. Wiązały się one naj
częściej z okresami, w których nie można było zaopatrzyć zakładu w od
powiednią ilość surowców i materiałów. Niemniej w omawianych latach 
zjawiskiem raczej dominującym było przedłużanie dnia pracy, na co 
w zasadniczym stopniu wpływały trudności związane z utrzymaniem sta
łej ilości załogi i koniecznością, wykonywania przez zmniejszoną ilość

59 Spr. za r. 1943, 11 I 1944.
60 Por. spr. miesięczne za r. 1942.
61 W fabryce maszyn w Dziwiszowie pracowano 60 godzin tygodniowo (Spr., 

1 IV 1942), podobnie po 10 godzin' dziennie pracowano w zakładach gumowych 
w Podgórzynie (Spr., 26 III 1942). Również po 10 godzin dziennie pracowano w za
kładach gipsowych w Niwnicach (Spr., 30 III 1942), natomiast po 12 godzin dziennie 
pracowano w papierni w Dąbrowicy (Spr., 5 VI 1942).

62 Tak przedstawiała się sprawa w zakładach cementowo-wapienniczych w No
wym Kościele. .

63 Spr., 4 XII 1942, zakład obróbki szkła kryształowego w Sobieszowie.
64 Por. sprawozdanie miesięczne z tego zakładu.



robotników szeregu prac dodatkowych65. W niektórych zakładach pra
cowano na dwie, a może nawet i na trzy zmiany po 8 godzin66. Naj
prawdopodobniej w zakładach cementowo-wapienniczych w Nowym Ko
ściele pracowano na dwie lub trzy zmiany w zależności od kategorii ro
botników i pracy. Wiemy bowiem, że na początku 1942 r. utrzymywano 
w ruchu maszynę parową przez całą dobę, a następnie przez 20 go
dzin 67.

Drugim interesującym zagadnieniem jest zaopatrzenie zakładów w su
rowce i materiały.

Zaopatrzenie w węgiel przedstawiało się na ogół dość dobrze pod 
względem ilościowym, chociaż występowały znaczne różnice w zaopa
trzeniu poszczególnych zakładów. Przeważnie w miesiącach zimowych 
następowały pewne zaburzenia w ciągłości dostaw, co spowodowane było 
nie tyle brakiem węgla w ogóle, ile trudnościami transportowymi, które 
uniemożliwiały systematyczną dostawę68. Również przeważnie z tego 
powodu występowały czasami zahamowania w dostawach w pozostałych 
okresach roku. Zahamowania te, najczęściej krótkotrwałe, pociągały jed
nak za sobą niekiedy bardzo przykre następstwa, jak np. ograniczenie 
rozmiarów produkcji czy też przerwanie jej na pewien okres69. Wy
nikało to głównie z braku posiadania odpowiednich zapasów węgla. Stąd 
też propozycja K. Weyricha, by pozwolono na gromadzenie zapasów 
węgla wystarczających na okres 2 miesięcy oraz aby aktualnie nie 
zmniejszano jego przydziałów ze względu na posiadanie zapasów na mie
siąc 70. Propozycja bardzo na czasie, zwłaszcza wobec mało operatywnej 
dystrybucji, która nie potrafiła szybko skierować węgla do odpowiednich 
zakładów. Zdarzały się bowiem wypadki, że wysyłano węgiel do zakładów

65 Np. w fabryce pąpieru i papy w Miłkowie pracowano dziennie po 8 godzin. 
Jednak gdy załadowywano lub wyładowywano wagony, pracowano niekiedy ty
godniowo po 70, a nawet 80 godzin (Spr., 28 III 1942). Brak odpowiedniej ilości 
robotników w jeleniogórskiej fabryce celulozy i włókien sztucznych spowodował, 
że przy wyładowywaniu wagonów skorzystano z pomocy wojska (Spr., 7 VIII 1943).

08 Spr., 28 III 1942.
07 Spr., 5 III i 4 VI 1942.
88 Np. jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych otrzymała w lu

tym 1942 r. 9000 ton węgla zamiast zaplanowanych 13 000 ton (Spr., 5 III 1942). 
W marcu sytuacja powtórzyła się (Spr., 7 IV 1942). Trudności transportowe w czwar
tym kwartale 1943 r. spowodowały głównie, że zapasy węgla w zakładach przemy
słowych zmniejszyły się przeciętnie do ilości potrzebnej na 12 dni produkcji (Spr. 
OIG, 25 I 1944).

89 Np. w lutym 1942 r. ograniczono znacznie produkcję papierni w Mysłakowi
cach oraz w fabryce papieru i papy w Miłkowie ze względu na brak węgla. Z tego 
samego powodu przerwano ją w papierni w Strupicach (Spr. IPH, 5 III 1942).

70 Spr. za rok 1943, 11 I 1944.



posiadających odpowiednią jego ilość, a równocześnie nie można go było 
szybko skierować do zakładu, który już nie miał zapasu 71.

Utrzymywanie się na ogół dostatecznego, aczkolwiek w niektórych 
wypadkach niewystarczającego, zaopatrzenia zakładów w węgiel pod 
względem ilościowym to jedna strona tego zagadnienia. Należy również 
zwrócić uwagę na pewne zmiany w zakresie gatunków dostarczanego 
węgla. Idzie nie tylko o stwierdzenie, czy np. nie miało miejsca stałe ich 
pogarszanie, ale również o przekonanie się, czy nie dostarczano na 
zmianę lepszego i gorszego gatunku węgla. Oba te wypadki występowały 
i najczęściej wpływały niekorzystnie na proces produkcyjny. Zmiany 
gatunków węgla pociągały bowiem w niektórych zakładach konieczność 
badania jego właściwości celem przeprowadzenia ewentualnych zmian 
w procesie produkcji72. Stałe dostarczanie gorszego jakościowo węgla 
oznaczało poważne zmniejszenie wartości przydziałów. Przykładem tego 
rodzaju postępowania było dostarczanie węgla papierni w Dąbrowicy 
z kopalni „Jaworzno“ 73. Przeprowadzone w marcu 1942 r. badania jego 
jakości i porównanie wyników z poprzednio otrzymanym węglem wy
kazały, że był on bardziej wilgotny, dawał więcej popiołu przy spalaniu, 
a jego wartość opałowa zmniejszyła się z 7058 do 3265 kalorii.

Tak więc przy takich samych dostawach pod względem ilościowym 
otrzymywano przeszło o połowę mniej wartościowy węgiel pod względem 
kalorycznym.

Zaopatrzenie zakładów w gaz oraz w energię elektryczną określano 
na ogół jako wystarczające, chociaż i w tym wypadku zdarzały się nie
kiedy skargi na zbyt małe przydziały74. Podołanie przez gazownię za
potrzebowaniu ze strony zakładów przemysłowych i ludności cywilnej, 
zwłaszcza po przeniesieniu szeregu zakładów przemysłu zbrojeniowego 
i napływie ludności z terenów bombardowanych, możliwe było zasadniczo 
dzięki przeprowadzonej na początku wojny rozbudowie' gazowni. Obok 
tego prowadzono akcję propagandową w sprawie oszczędzania gazu, zmie
niano opalanie gazem niektórych urządzeń na inne, ustalano normy jego 
zużycia itp. Warto dodać, że w porównaniu z latami przedwojennymi 
produkcja gazowni wzrosła o 300°/o75.

71 Spr. IPH, 5 V 1942, oraz OIG, 25 I 1944.
72 Por. przyp. 70.
73 Spr., 24 III 1942.
'4 Spr., 26 III 1942, zakłady gumowe w Podgórzynie. W sprawozdaniu z zakładów 

wapienniczych w Pilchowicach zwracano natomiast uwagę na zmniejszenie dostaw 
energii elektrycznej (Spr., 8 IV 1942).

70 Spr. OIG, 25 I 1944. Sposób wprowadzenia norm oszczędnościowych był nie
kiedy bardzo krzywdzący dla niektórych zakładów. Tak np. zarządzono zaoszczędze
nie w styczniu i lutym 1944 r. 10% energii w stosunku do jej zużycia w listopadzie



Pełne wyzyskanie mocy produkcyjnej elektrowni pozwoliło również 
na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 76. Również i w wy
padku elektrowni nie obeszło się bez akcji oszczędzania i norm zużycia 77.

Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja z pozostałymi surowcami 
i materiałami. Już od początku 1942 r. w sprawozdaniach zwracano uwagę 
na trudności związane z otrzymaniem odpowiedniej ilości oleju do ma
szyn 78, gazu do napędzania pojazdów79, benzyny80. Nie oznaczało to, 
że trudności te nie mogły wystąpić wcześniej 81. Powodowały one po
ważne zaburzenia w procesie produkcji82, unieruchomienie niektórych 
działów czy urządzeń technicznych w danym zakładzie83, a nawet za
stąpienie koniem pociągowej siły mechanicznej 84.

Również już w r. 1942 notujemy poważne trudności w zakresie za
opatrzenia zakładów w metale żelazne i nieżelazne, zwłaszcza po wpro
wadzeniu w życie rozporządzenia z 1 X 1942 r. w sprawie gospodarki 
surowcami. Jego realizacja przyczyniła się do znacznego zmniejszenia 
zapasów tego surowca, powodując nawet niekiedy pewne zahamowania 
w produkcji 85. Samo staranie się o zdobycie żelaza było bardzo uciążliwe 
i długotrwałe, a w dodatku nie gwarantowało otrzymania odpowiedniej 
jego ilości86. Przydziały żelaza były tak małe, że nie pozwalały na 
podejmowanie systematycznych prac remontowych, co prowadziło do

1943 r. W najtrudniejszej więc sytuacji znalazły się te zakłady, które w listopadzie 
zaoszczędziły dużo energii.

7 6 , J w .

77 Jw.
78 Por. zwłaszcza sprawozdania miesięczne zakładów cementowo-wapienniczych 

w Nowym Kościele. Ze względu na brak oleju do maszyn musiano skrócić czas 
utrzymania w ruchu maszyny parowej z 24 na 20 godzin na dobę (Spr., 5 III 1942).

79 Jw.
80 Odnosi się to zwłaszcza do zakładu obróbki szkła kryształowego w Sobieszo

wie (Spr. z 5 X i 4 XII 1942 r.). W sprawozdaniu za wrzesień zaznaczono nato
miast, że otrzymali za 2 miesiące jedynie 5 litrów benzyny.

81 Na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy stwierdzono pogłębiający się brak 
niektórych surowców już pod koniec 1941 r. (węgiel, benzyna, ropa). Por. J. D e r e -  
s i e w i c z, Okupacja niemiecka na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy (1939— 
1945). Studium historyczno-gospodarcze, Poznań 1950, s. 213.

82 Nie można było np. utrzymać w ruchu przez cały dzień maszyn w kamienio
łomach należących do zakładów cementowo-wapienniczych w Nowym Kościele 
(Spr., 5 I 1943).

83 Unieruchomienie niektórych maszyn w zakładach cementowo-wapienniczych 
w Nowym Kościele spowodowało unieruchomienie jednego pieca do wypalania ce
mentu (28 III 1942).

84 Spr., 30 VI 1943, zakłady cementowo-wapiennicze w Nowym Kościele.
83 Np. nieregularne dostawy obić z blach, śrubek itp. powodowały osłabienie 

tempa produkcji skrzyń na amunicję w stolarni w Mysłakowicach (Spr., 31 III 1942).
86 Spr., 7 V 1942, zakłady wapiennicze w Pilchowicach.



znacznego zużycia parku maszynowego87. Właśnie ze względu na brak 
żelaza wyzyskiwano go niekiedy aż do zniszczenia, bez podejmowania 
koniecznych reperacji. Zjawisko takie trudno ocenić jako ekonomiczne 
wyzyskanie parku maszynowego, zwłaszcza że efektem tego rodzaju po
lityki były z reguły przerwy w produkcji88. Szczególnie trudne było 
położenie niektórych fabryk produkujących maszyny. Ograniczenie su
rowca najwyżej do wysokości potrzebnej na 3 miesiące prowadziło nie
kiedy do poważnych trudności w produkcji89. Ponadto występowały 
w krótszych lub dłuższych okresach braki niektórych surowców che
micznych dla przemysłu gumowego90 i obróbki szkła kryształowego91, 
glinki do produkcji porcelany 92, kwasu siarczanowego itp. 93

Dotkliwie dawały się też niekiedy odczuć trudności w zaopatrzeniu 
w drewno i surowce drzewne papierni, celulozowni w fabryce celulozy 
i włókien sztucznych w Jeleniej Górze czy też tartaków. Zwłaszcza trud
ności w zaopatrzeniu. papierni wystąpiły wyraźnie w drugiej połowie 
1942 r. Np. papiernia w Dąbrowicy otrzymywała miesięcznie 30—40 ton 
surowców drzewnych, potrzebnych do produkcji wysokogatunkowego pa
pieru, gdy jej zapotrzebowanie miesięczne wynosiło 120 to n 94. Sytuacja 
w tym wypadku była o tyle trudniejsza, że już od stycznia 1942 r. 
fabryka nie posiadała zapasu surowców, a starania się o sprowadzenie ich 
z państw północnych (Dania, Finlandia, Szwecja) nie przyniosły spodzie
wanych rezultatów. Trudności w zaopatrzeniu papierni w drewno po
wtarzały się również przy końcu 1942 r., jak i na początku następnego95.

Niedobory w zaopatrzeniu w drewno tartaków, jakie wystąpiły np. 
w r. 1943, wynikały głównie z trudności zdobycia odpowiedniej ilości 
robotników do pracy w lasach, w związku z czym nie wykonywano pla
nów wyrębu drzewa 96.

Poważnie też dały się odczuć niedobory w zaopatrzeniu w materiały 
budowlane, szczególnie w cegłę97. Zazwyczaj nie wynikały one z braku 
surowca do jej produkcji czy też materiału opałowego, ale z braku rąk

87 Spr., 4 III 1943, jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych; Spr. OIG, 
4 III 1943.

88 Spr. z cegielni w Jeleniej Górze za r. 1943, 11 I 1944.
89 Spr. IPH, 4 IX 1942.
90 Spr., 26 III 1942, zakłady gumowe w Podgórzynie.
91 Spr., 4 XII 1942, zakład obróbki szkła kryształowego w Sobieszowie.
92 Spr., 25 III 1942, fabryka porcelany w Kowarach.
93 Spr., 6 V 1942, jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych.
94 Spr. IHP, 4 IX 1942.
95 Spr. OIG, 5 I i 4 III 1943.
90 Spr. OIG, 23 X 1943 i 25 I 1944.
97 Spr. biura architektonicznego za r. 1943, 14 I 1944; Spr. OIG, 25 I 1944.



do pracy98 99. Problemu tego nie potrafiono rozwiązać mimo znacznego 
zapotrzebowania na cegłę w związku z przenoszeniem zakładów prze
mysłowych na teren Jeleniogórskiego, napływem ludności z terenów 
bombardowanych oraz zapotrzebowania ze strony ludności miejscowej.

O zapotrzebowaniu na materiały budowlane, a równocześnie o ich 
braku, świadczy najlepiej fakt, że ze złożonych w drugiej połowie 1943 r. 
około 1000 wniosków o przeprowadzenie różnych prac remontowych na 
terenie Jeleniej Góry i powiatu większość odrzucano. Materiały budow
lane przeznaczano w pierwszym rzędzie na potrzeby przemysłu zbroje
niowego

Kłopotliwe też było zdobycie materiałów opakunkowych 10°. Trud
ności w zaopatrzeniu w surowce i materiały występują więc zarówno 
w r. 1942, jak i 1943, z tym jednak, że w r. 1943 sytuacja w porównaniu 

z r. 1942 uległa pogorszeniu. Stan taki nie pozostawał również bez wpły
wu na ilość, jak też na jakość produkcji.

Zasadnicze znaczenie dla normalnego funkcjonowania niektórych za
kładów przemysłowych miało regularne podstawianie im odpowiedniej 
ilości wagonów kolejowych do wywozu produkcji. Również i w tym wy
padku notujemy pewne trudności już w r. 1942. Pełniejsze dane do 
tego zagadnienia znajdują się w sprawozdaniach zakładów gipsowych 
w Niwnicach.

Warto dodać, że ich produkcja szła głównie na zaspokojenie ważnych 
Ż punktu widzenia wojskowego potrzeb budowalnych101. Mimo tego 
nie* otrzymywały one potrzebnej im ilości wagonów. Przykładowo po
damy, że w lutym 1942 r., z zamówionych 269 wagonów otrzymano 69, 
w kwietniu zamiast 486 tylko 110, w czerwcu odpowiednie liczby wy
nosiły 379 i 185, w październiku 267 i 70, w listopadzie 260 i 119, 
a w grudniu 375 i 121, natomiast w lutym następnego roku zamówiono 
373 wagony, a otrzymano 143, w marcu odpowiednio 291 i 192, w sierp
niu 309 i 156, a w styczniu 1944 r. z zamówionych 244 wagonów otrzy
mano 136. Mimo poważnych niedoborów w dostawie wagonów najwięk
sze trudności w tym względzie wystąpiły na początku 1942 r. Niedobory 
w dostawie wagonów stanowią jak gdyby przedłużenie tych trudności,

98 Spr. za r. 1943 z cegielni K. Weyricha w Jeleniej Górze, 11 I 1944. Zaznaczono 
w nim, że ze względu na brak siły roboczej wyprodukowano około 2  miliony cegieł 
mniej. Nadmienion'o również, że podobna sytuacja istniała też w innych cegielniach.

99 Spr. OIG, 25 I 1944.
100 Spr. za r. 1943 zakładu produkującego wino i wódki w Jeleniej Górze, 25 I 

1944: ,,... da es heute überhaupt unmöglich ist, für den zivilen Sektor Verpackungs
materialien (Flaschen, Korbflaschen, Fässer, Hülsen, Kisten, Stahlband, usw.) zu 
erhalten...“

101 Spr., 28 II 1942. Dalsze dane szczegółowe ze sprawozdań miesięcznych.



jakie powstały w wyniku załamania się niemieckiego systemu transpor
towego w okresie zimy 1941/42 r. Gdy jednak w następnym okresie 
potrafiono opanować je w skali ogólnoniemieckiej, o tyle w wypadku za
kładów w Niwnicach występowały one również w r. 1943, jak też na po
czątku 1944.

Dostawy wagonów były ponadto bardzo nieregularne w poszczegól
nych miesiącach, a nawet w obrębie danego miesiąca. Skoro np. w czerw
cu 1942 r. zamiast 379 wagonów otrzymano 185, to już w lipcu i wrześ
niu określono dostawy wagonów jako wystarczające. Podobnie gdy 
w grudniu z 375 zamówionych otrzymano 121, to w styczniu 1943 r. 
określono ich dostawę jako znośną. W miesiącach, w których otrzymy
wano żądaną ilość wagonów, można było najprawdopodobniej wywieźć 
częściowo nagromadzone zapasy produkcji.

Obok sprawy ilościowego zaspokojenia zapotrzebowania na wagony 
wysuwała się również kwestia podstawiania odpowiednich ich typów, 
głównie wagonów krytych. Sprawa ta przedstawiała się źle, i to za
równo w 1942, jak i 1943 r. W stosunku do ilości zamówionych otrzymy
wano wagonów krytych znacznie mniej niż otwartych. Wpływało to 
również niekorzystnie na możliwości wywozu produkcji.

Przytoczone dane świadczą wyraźnie o trudnościach, z jakimi przy
chodziło borykać się niektórym zakładom. Gdybyśmy przyjęli, że zakład 
domagał się specjalnie większej ilości wagonów, licząc z góry, że nie 
otrzyma wszystkich, i tak nie zmieni to faktu, że niektóre zakłady pro
dukujące na potrzeby wojska nie otrzymywały w latach 1942 i 1943, 
jak również na początku r. 1944, potrzebnej im ilości wagonów. Wiemy 
bowiem, że ilość podstawianych wagonów nie odpowiadała zapotrzebo
waniu na produkcję i możliwościom zbytu oraz że prowadziła do prze
ładowania magazynów, a nawet przerw w produkcji102. Z trudnościami 
w dostawie wagonów, ale nie w takich rozmiarach, jak w wypadku za
kładów w Niwnicach, spotykamy się również w innych fabrykach 103.

Przykład zakładów w Niwnicach nie był jednak typowy. W sprawo
zdaniu o położeniu okręgu w r. 1943 zaznaczono, że w jesieni i w zimie 
wystąpiły normalne w czasie wojny trudności transportowe, niemniej 
stwierdzono ogólnie, że były one przeciętnie mniejsze niż w r. 1942, co 
odnosi się szczególnie do transportu kolejowego. W sprawozdaniu pod
kreślano jednak, że na tle tej ogólnie pomyślnej sytuacji dostawa wa

102 Spr., 28 II 1942, zakłady gispowe w Niwnicach; Spr. OIG, 25 I 1944.
103 Np. w zakładach cementowo-wapienniczych w Nowym Kościele w kwietniu 

zmniejszono o ilość wysyłanego towaru ze względu na niewystarczającą ilość 
podstawianych wagonów (Spr., 30 IV 1942), w fabryce kartonu i papy w Miłkowie 
zapotrzebowanie dzienne na wagony wynosiło przeciętnie w marcu 3—4 szt., 
a otrzymywano tylko 1 wagon na tydzień (Spr., 26 III 1942).



gonów do zakładów w Niwnicach stanowi przykry wyjątek 104. Niestety, 
nie wyjaśniano, co leżało u podstaw takiego traktowania zakładów w Ni
wnicach.

W niektórych wypadkach również inne środki transportu okazywały 
się niewystarczające 105. W miarę możności starano się korzystać z włas
nych środków transportu 106.

W sprawozdaniu zakładów odzieżowych w Świerzawie za r. 1943 zwra
cano też uwagę na pewne trudności, jakie napotykano w związku ze zda
rzającymi się kradzieżami przesyłek kolejowych, opóźnianiem dostaw 
oraz listów 107.

Wydawać by się mogło, że wzmożonym wysiłkom wojennym, zwła
szcza po rozpoczęciu wojny z ZSRR, odpowiadało pełne wyzyskanie mo
żliwości produkcyjnych zakładów przemysłowych. Przytoczone jednak 
powyżej dane, dotyczące siły roboczej w zakładach przemysłowych oraz 
zaopatrzenia ich w surowce i materiały produkcyjne, jak też w potrzebne 
im środki transportu, wydają się świadczyć, że w wielu wypadkach 
było to bardzo trudne do zrealizowania. Niektóre z zachowanych danych, 
reprezentujące dość liczną grupę zakładów, potwierdzają to przypusz
czenie. Obok zakładów wyzyskujących w pełni możliwości produkcyjne 
istniało szereg takich, które nie wyzyskiwały ich w takim stopniu, i to 
zarówno w 1942, jak też 1943 r. Do tych ostatnich należały m. in. za
kłady cementowo-wapiennicze w Nowym Kościele, szlifiernia szkła kry
ształowego w Jeleniej Górze, fabryka surowców drzewnych i papy 
w Karpaczu, zakład kamieniarski bazaltu i szutru w Pilchowicach, pa
piernia w Jeleniej Górze, fabryka materiałów pilśniowych i sukna 
w Kowarach, przedsiębiorstwo budowlane w Karpaczu108 czy też 
w r. 1943 niektóre zakłady środków spożywczych 109 110. Obok nich spoty
kamy również pojedyncze dane o niewyzyskiwaniu w pełni mocy produk
cyjnej w fabryce celulozy i włókien sztucznych w Jeleniej Górzeno,

104 Spr. IOG, 25 I 1944.
105 Spr. z cegielni K. Weyricha w Jeleniej Górze za r. 1943, 11 I 1944.
los sp r za r 1943 z zaikładu produkującego wino i wódki w Jeleniej Górze, 

25 I 1944.
107 Spr., 13 I 1944. Po otrzymaniu rachunków przesyłki kolejowe docierały nie

kiedy do adresata po 4— 8 tygodniach. List z Saksonii otrzymywano np. po 10, 
a z Bawarii po 16 dniach. Na przesyłki pocztowe czekano niekiedy 14 dni, a nawet 
6  tygodni.

108 Dane do tego zagadnienia znajdują się w licznych sprawozdaniach miesięcz
nych tych zakładów.

io® gpr za r 1 9 4 3  z mleczarni w Siedlęcinie, 13 I 1944.
110 Spr., 5 II 1942.



bielniku w Miłkowie111 oraz w fabryce papieru i papy w tej samej 
miejscowości112.

Stopień wyzyskania możliwości produkcyjnych był różny. Najczęściej 
spotykamy wypadki wyzyskiwania ich w 60—75%, a niekiedy jeszcze 
mniejszym stopniu. Tak np. przez znaczną część 1942 r. wyzyskiwano 
około 50% możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa kamieniarskiego 
szutru i bazaltu w Pilchowicach, gdy w firmie budowlanej w Karpaczu 
jedynie około 35%.

Jakie były przyczyny tak niepełnego i niejednolitego wyzyskiwania 
możliwości produkcyjnych? Pomijając tego typu przyczyny, jak np. 
awarie urządzeń mechanicznych, powodujące doraźne, zazwyczaj krótko
terminowe, zakłócenia w procesie produkcji, do czynników, które w oma
wianych latach wpływały zasadniczo na niepełne wyzyskanie możliwości 
produkcyjnych zakładów, należy zaliczyć w pierwszym rzędzie brak do
statecznej ilości odpowiedniej siły roboczej 113. W wielu wypadkach 
bardzo istotny był też brak potrzebnej ilości niektórych surowców oraz 
nierytmiczne ich dostawy114, jak również brak materiałów opałowych 
i środków transportu 115.

Proces niewyzyskiwania możliwości produkcyjnych pogłębiał się, a ra
czej rozszerzał, w miarę upływu czasu. Był on różny i uzależniony naj
częściej od charakteru i przeznaczenia produkcji116. Szczególnie istotny 
pod tym względem staje się podział pomiędzy zakładami zbrojeniowymi 
a pozostałymi, zwłaszcza pomiędzy zakładami produkującymi bezpośred
nio lub pośrednio dla przemysłu zbrojeniowego. Ten ostatni podział uległ 
dalszemu pogłębieniu w czwartym kwartale 1943 r. 117 Charakterystyczne 
w tym względzie jest wyzyskiwanie w Około 70°/» możliwości produkcyj
nych przemysłu wapienniczego, ważnego dla produkcji zbrojeniowej, gdy

111 Spr., 26 III 1942.
112 Spr., 28 III 1942.
113 Jw.; Spr., 26 III 1942, Bielnik w Miłkowie; Spr., 1 IV 1942, papiernia w Je

leniej Górze; Spr., 2 III 1942, zakład obróbki szkła kryształowego w Jeleniej Górze. 
W zakładzie bielenia i apretury w Kowarach wyzyskiwano na zmianę maszyny ze 
względu na brak odpowiedniej ilości siły roboczej (Spr., 24 III 1942), a w zakładach 
cementowo-wapienniczych w Nowym Kościele w związku z brakiem odpowiedniej 
ilości siły roboczej przerwano na pewien okres produkcję wapna, przeznaczanego 
na nawóz dla miejscowych rólrfików, jak też wapna wysoko hydraulicznego (Spr., 
1 i 31 VIII 1942; 5 i 30 I oraż 27 II 1943).

114 Np. w zakładzie obróbki szkła kryształowego w Jeleniej Górze (Spr., 25 III 
i 29 IV 1942).

1,3 Spr., 1 IV 1942, fabryka papieru w Jeleniej Górze.
116 Spr. OIG, 25 I 1944.
117 Jw.



w zakładach przemysłu drzewnego, należących do dość ważnej gałęzi pro
dukcji na omawianym terenie, odsetek ten wynosił około 50°/o 118.

Oprócz zakładów produkujących sprzęt wojskowy oraz takich, które 
produkowały wyłącznie na potrzeby ludności miejscowej, istniała pewna 
ilość zakładów mieszanych, produkujących bezpośrednio lub pośrednio 
na potrzeby wojskowe, a równocześnie też na potrzeby ludności cywilnej 
w kraju i na eksport. Na ten ostatni typ zakładów warto zwrócić uwagę. 
Grupa ta była dość liczna. Zakłady należące do niej występowały prawie 
we wszytkich gałęziach przemysłu. Tak np. zakład obróbki szkła kry
ształowego w Jeleniej Górze przeznaczał przeważnie 5°/o produkcji po
średnio na potrzeby wojska, papiernia w Jeleniej Górze około 50—60°/o, 
fabryka surowców drzewnych i papy w Karpaczu 50°/o, zakłady cemen
towo-wapiennicze w Nowym Kościele około 50—60% 119. Niektóre z za
kładów i przedsiębiorstw, w tym również część wymienionych, prze
znaczały pewną ilość produkcji lub wykonywały pewne prace bezpo
średnio dla wojska. Tak np. firma budowlana R. Ende w Karpaczu 
w 80% była zajęta wykonywaniem bezpośrednio dla wojska różnych 
prac budowlanych 12°, również głównie dla wojska wyrabiano skrzynie 
na amunicję w zakładzie stolarskim w Mysłakowicach 121, szyto umun
durowanie w zakładzie odzieżowym w Kowarach122 itp. W grudniu 
1942 r. przeznaczono bezpośrednio dla wojska 17% produkcji papieru 
z papierni jeleniogórskiej 123; również od kilkunastu do przeszło 50% 
wysokości produkcji w zakładach cementowo-wapienniczych w Nowym 
Kościele szło na potrzeby w ojska124. W niektórych zakładach daje się 
zauważyć znaczny procentowo wzrost ogólnej produkcji przeznaczonej 
bezpośrednio dla wojska. I tak np. we wspomnianych wyżej zakładach 
cementowo-wapienniczych przeznaczono dla wojska w lutym 1942 r. 
7% produkcji, w marcu 19%, w kwietniu 22%, w maju 41%, w lipcu 
44%, w sierpniu 39%, we wrześniu 58%, a w październiku 51% 125. 
Jeśli dodamy, że pozostała część produkcji szła w coraz to większym 
stopniu pośrednio na potrzeby wojska, to przekonamy się, jak w miarę 
upływu wojny niektóre zakłady przemysłowe zwiększały produkcję na

118 Jw.
119 Dane do tego zagadnienia znajdują się w licznych sprawozdaniach miesięcz

nych tych zakładów.
120 Spr., 2 IV i 1 VI 1942.
121 Spr., 31 III 1942.
122 Spr., 27 III 1942.
123 Spr., 4 I 1943.
124 Dane te zaznaczano w każdym sprawozdaniu miesięcznym z tego zakładu.
125 Dla orientacji podam, że w listopadzie wysłano 1658 ton wysokohydraulicz- 

nego wapna i 41 ton piasku formierskiego, a w grudniu tego roku odpowiednio 
2403 i 107 ton.



potrzeby wojska. Wyraziło się to nie tylko w przeznaczeniu na ten cel 
coraz większej ilości produkcji, ale też w pewnych zmianach dotychcza
sowego jej asortymentu.

Raczej podrzędną rolę odgrywlała produkcja na eksport. Tylko nie
liczne zakłady uczestniczyły w tego rodzaju produkcji. Tak np. fabryka 
papieru w Dąbrowicy produkowała m. in. na eksport do Turcji126, fa
bryka porcelany w Kowarach eksportowała swe wyroby do Szwecji, 
Danii, Szwajcarii oraz na Bałkany 127. Również na eksport produkowała 
m. in. jeleniogórska fabryka celulozy i włókien sztucznych128, huta 
szkła „Józefina“ w Szklarskiej Porębie 129, zakład obróbki szkła kryszta
łowego w Jeleniej Górze 130 czy fabryka dywanów w Kowarach131.

Wysokość produkcji przeznaczonej na eksport była bardzo niska i nie 
zajmowała ważniejszego miejsca w całokształcie produkcji przemysłowej 
w Jeleniogórskiem. Lista towarów eksportowanych ograniczała się właści
wie do papieru i kryształów. Zamówienia np. na maszyny papiernicze 
odrzucono ze względu na potrzeby przemysłu zbrojeniowego 132.

Z powyższych rozważań wynika, że struktura przemysłu w okręgu 
jeleniogórskim uległa pewnym zmianom w wyniku przenoszenia na ten 
teren niektórych zakładów przemysłowych z Niemiec środkowych i za
chodnich. Ponieważ były to zakłady przemysłu zbrojeniowego lub pro
dukujące bezpośrednio na jego potrzeby, przeniesienie ich pogarszało 
położenie miejscowych zakładów. Występujące dysproporcje w roz
woju przemysłu ciężkiego i środków spożycia uległy dalszemu po
głębieniu w wyniku trwania wojny. W okresie szczególnie wzmożonego 
wysiłku gospodarczego i militarnego ujawnił się również dość wyraźnie 
sposób traktowania przemysłu dolnośląskiego. Niektóre z występujących 
trudności, na jakie natrafił przemysł jeleniogórski, miały charakter 
ogólnoniemiedki, z tym jednak, że w wypadku omawianego terenu przy
bierały bardziej ostry charakter. Tak było w pierwszym rzędzie ze sprawą 
zaopatrzenia zakładów w odpowiednią ilość przymusowej siły roboczej. 
Pod tym względem Śląsk Dolny, w tym również Jeleniogórskie, pozosta
wał wyraźnie na drugim planie. Powołanych do wojska czy też do róż
nych akcji specjalnych było coraz to trudniej zastąpić przez zwiększanie 
wydajności pracy pozostałych robotników, zatrudnianie większej ilości 
kobiet czy też w wyniku zatrudniania przymusowych robotników cudzo

120 Spr., 24 III i 25 IV 1942.
127 Spr., 25 III 1942.
128 por sprawozdania miesięczne.
129 Spr. OIG, 25 I 1944.
130 Spr., 4 XII 1942.
131 Spr., 30 III 1942.
132 Spr. OIG, 25 I 1944.



ziemskich. Już na początku 1943 r. osiągnięto stan krytyczny, gdy idzie
0 ilość zatrudnionych. Nawet indywidualne wypadki (choroba itp.) gro
ziły pewnymi zaburzeniami w produkcji, które z kolei odbijały się na 
rytmiczności pracy zależnych od nich zakładów i przedsiębiorstw. Jeśli 
idzie o załogę niemiecką, to odczuwano poważnie brak odpowiedniej 
ilości wykwalifikowanych robotników, którzy mogliby dopilnować jakości 
wykonywanej pracy przez robotników zagranicznych. Trudność zdoby
cia siły roboczej, zwłaszcza wykwalifikowanej, przyczyniała się m. in. 
do podejmowania wysiłków szkoleniowych. Przyczyniała się też ona do 
tego, że starania o otrzymanie i utrzymanie robotników zagranicznych 
stawały się coraz bardziej energiczne. W niektórych wypadkach docho
dziło na tym tle do dość wyraźnego przeciwstawienia sobie interesów 
gospodarczych właścicieli niektórych zakładów przemysłowych i ogólnego 
kierunku polityki nazistowskiej w stosunku do danej kategorii robotników 
zagranicznych.

W r. 1942 wystąpiły już wyraźnie trudności w zaopatrzeniu zakładów 
w niektóre surowce i materiały. Pogłębiły się one jeszcze w roku następ
nym. Pewne trudności napotykano też w zakresie możliwości zdobycia 
odpowiedniej ilości środków transportu. Również ujemnie na zaopatrzenie 
zakładów w siłę roboczą, surowce i materiały oraz środki transportu 
wpływała niezbyt sprawnie funkcjonująca administracja.

Niemożność zapewnienia zakładom odpowiedniej ilości siły roboczej 
oraz surowców i materiałów stała się główną przeszkodą w pełnym wy
korzystaniu ich możliwości produkcyjnych mimo wzrastającego zapo
trzebowania na produkcję.

Źródła, które poddaliśmy wstępnej analizie, są oczywiście jednostronne
1 dostarczają cząstkowego materiału. Zapoznanie się z nimi pozwala nie
mniej zademonstrować, że materiały tego typu, dotąd prawie zupełnie 
zaniedbywane, dotyczą problematyki nieraz bardzo interesującej również 
z ogólniejszego punktu widzenia.


