
HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO „JULIA“ W SZKLARSKIEJ 
PORĘBIE W LATACH 1946—1964

Celem artykułu jest przedstawienie powojennej historii huty „Julia”. 
Szczupłość miejsca skłoniła autora do ograniczenia analizy tylko do 
najważniejszych, wybranych zagadnień: produkcji, zbytu, zatrudnienia 
i wydajności pracy. W artykule stosowana jest aktualna nazwa huty, 
przyjęta w 1956 r. w miejsce tradycyjnej firmy „Józefina” Huta 
„Julia” do 1950 r. była przedsiębiorstwem jednozakładowym. Zarzą
dzeniem Ministerstwa Przemysłu Lekkiego z 3 V 1950 r. przyłączono 
do niej zakłady w Piechowicach i Sobieszowie. Powstałe w ten sposób 
Jeleniogórskie Zjednoczone Zakłady Szklarskie w Szklarskiej Porębie 
objęły te same zakłady, które do 1935 r. wchodziły w skład tow. akc. 
„Josephinenhütte Aktiengesellschaft” (JAG) 1 2.

W opublikowanych dotychczas artykułach zajmowano się kapitali
styczną przeszłością tego starego przedsiębiorstwa (powstało ono 
w 1842 r.), bardzo reprezentatywnego dla dolnośląskiego przemysłu 
szkła kryształowego 3. Niniejszy szkic jest pierwszą próbą ujęcia powo
jennej historii huty, funkcjonującej już jako przedsiębiorstwo socjali
styczne w organizmie gospodarczym Polski Ludowej.

W artykule wykorzystaliśmy materiały statystyczne i sprawozdania 
opisowe, znajdujące się w archiwum huty w Szklarskiej Porębie. Wśród 
nich wymienić należy przede wszystkim: sprawozdania z wykonania 
rocznych i kwartalnych planów produkcji — ilościowych, wartościowych 
i asortymentowych, omówienia wykonania miesięcznych planów pro-

1 Przyczyną te j zm iany było przegranie procesu o firm ę z zachodnioniem iecką 
h u tą  kryszta łów  „Neue Jo seph inenhü tte”, założoną przez byłego w łaściciela huty 
„Józefina”, F. Schaffgotscha, w  Schw äbisch-G m ünd (W irtem bergia).

2 A rchiw um  hu ty  „Ju lia” (dalej skró t: AJ), P rotokół w yników  badania rocz
nego b ilansu  i rachunku  w yników  za rok  1950.

3 Z. K w a ś n y ,  Huta „Józefina” w Szklarskiej Porębie w latach 1841—1864 
(Zeszyty Naukowe U niw ersy te tu  W rocławskiego, Seria A, n r  8, 1957, s. 111—143); 
W. T r z n a d e l ,  Przemysł szklarski okręgu jeleniogórskiego w latach 1918—1945 
(Zeszyty N aukow e Wyższej Szkoły Ekonom icznej we W rocławiu, n r X III, 1962, 
s. 291—325).



dukcji, sprawozdania z wykonania planu zbytu na rynku krajowym 
i sprawozdania z wykonania planu eksportu, bilanse, rachunki strat 
i zysków, sprawozdania z wykonania planu kosztów produkcji, zatrud
nienia. Sięgaliśmy także niejednokrotnie do analiz działalności gospo
darczej, planów techniczno-finansowo-przemysłowych, sprawozdań z na
rad produkcyjnych. Do najsłabiej udokumentowanych zagadnień należy 
kształtowanie się kierunków eksportu. Oświetlenie niektórych proble
mów, dla których materiały były bardzo skąpe lub nie było ich wcale, 
umożliwiły wywiady przeprowadzone z najdłużej zatrudnionymi pra
cownikami huty.

Po zakończeniu wojny administracja polska przejęła i odpowiednio 
zabezpieczyła hutę „Julia”, a 1 IX 1945 r. sporządzono już w niej 
pierwszy bilans otwarcia. Zniszczeń wojennych we właściwym tego 
słowa znaczeniu nie było, jedynie część majątku huty (głównie krysz
tały z magazynu i wzorcowni), jeszcze przed jego zabezpieczeniem, zo
stała rozkradziona. Bardzo poważnie ucierpiała natomiast huta w Pie
chowicach, którą odbudowano dopiero w 1956 r. Szlifiernie w Piecho
wicach i Sobieszowie wymagały dla uruchomienia jedynie nieznacznych 
nakładów.

Na podjęcie produkcji trzeba było jednak czekać stosunkowo długo. 
Pierwszego wytopu szkła w hucie „Julia” dokonano w lipcu 1946 r. 
Potem stopniowo uruchamiano szlifiernie i pomocnicze oddziały pro
dukcyjne. W pierwszych miesiącach wytwarzano tylko szkło gospodar
cze, gdyż do produkcji kryształów brakowało surowców, szczególnie 
minii ołowiowej. Początkowo „Julia” otrzymywała niektóre surowce 
z dostaw UNRRA i reparacji (kwaśny węglan potasu pochodził np. ze 
Szwajcarii) 4. Największą jednak trudność przy organizowaniu produkcji 
stanowił brak dostatecznej liczby wykwalifikowanych robotników i ka
tastrofalny wprost stan kadry inżynieryjno-technicznej. Sprawą pierw
szorzędnej wagi przy produkcji kryształów jest odpowiednia receptura 
technologiczna. Posiadający tę recepturę niemiecki inżynier B. Krahl 
uciekł podczas działań wojennych do Czechosłowacji, potem jednak po
wrócił i do czasu wyjazdu do Niemiec (w 1949 lub nawet w 1950 r.) 
odgrywał obok inżyniera F. Sikory decydującą rolę przy sporządzaniu 
zestawu surowców do wytopu szkła. W pierwszych latach powojennych 
pracowało w hucie jeszcze wielu Niemców, zarówno bezpośrednio w pro
dukcji, jak i wśród personelu administracyjno-technicznego (większość 
nazwisk znana z historii tow. akc. JA G )5. W styczniu 1947 r. robotnicy

4 A J, B ilans o tw arcia z 1 IX  1945 r., oraz w yw iad z głównym księgowym 
hu ty  „ Ju lia” Zygm untem  Ciupińskim , przeprow adzony 7 II  1961 r.

5 P roku ren t tow. akc. JA G  i przedstaw iciel handlow y na rynkach  zagranicz
nych Kotzam pracow ał w  hucie „Ju lia” do r. 1952 (po wyjeździe zostaje p ierw 



niemieccy stanowili niemal połowę (47,5%) robotników fizycznych huty 
(przeciętna dla tego roku wyniosła 33,0%) i otrzymali 60,2% ogólnego 
funduszu płac. W grudniu 1948 r. udział ten zmniejszył się już do 19,2% 
(przeciętna dla 1948 r. — 21,4%). Wprawdzie jeszcze w 1948 r. wśród 
przyjmowanych robotników znajdowali się Niemcy, ale ich odpływ był 
znacznie silniejszy, tak że z początkiem Planu 6-letniego nie odgrywali 
już większej roli.

Zastępowanie wykwalifikowanych robotników niemieckich robotni
kami polskimi natrafiało na znaczne trudności. Produkcja kryształów 
była w Polsce przed 1939 r. bardzo mała, brakowało w tej dziedzinie 
tradycji i kadry robotników z odpowiednim doświadczeniem. Ponadto 
przemysł szklany bezpośrednio po wojnie odczuwał dotkliwie brak in
żynierów i techników. Nic więc dziwnego, że zatrudnienie w hucie „Ju
lia” wzrastało w latach 1947—1948 bardzo powoli. Przeciętne zatrudnie
nie w 1947 r. wynosiło 214 pracowników (w tym 189 fizycznych i 25 
umysłowych). Przyjmując te dane za 100 otrzymujemy dla 1948 r. 
następujące wskaźniki: zatrudnienie ogółem 114% (wzrost do 244 pra
cowników), zatrudnienie pracowników fizycznych 110% (wzrost do 208), 
a umysłowych 144% (wzrost do 36). Szczegółowe dane uwidoczniają 
znaczne wahania w stanie zatrudnienia w poszczególnych miesiącach. 
O dużej płynności siły roboczej świadczy fakt, że w 1947 r. huta przy
jęła 180 nowych robotników (175 Polaków i 5 Niemców), zwalniając 
równocześnie 148 robotników (107 Polaków i 41 Niemców).

Kobiety stanowiły stosunkowo znaczny procent załogi huty, około 
jednej czwartej pracowników fizycznych6.

Do niekorzystnych zmian, jakie zaszły w strukturze zatrudnienia 
w 1948 r. w porównaniu z 1947 r., zaliczyć należy zmniejszenie się 
udziału robotników produkcyjnych przy równoczesnym wzroście udziału 
pracowników biurowych. Pozytywne było natomiast zwiększenie się 
liczby pracowników inżynieryjno-technicznych. Do marca 1947 r. je
dynym zatrudnionym w tej kategorii pracownikiem był Niemiec, do
piero począwszy od kwietnia tego roku liczba pracowników inżynieryj
no-technicznych wzrosła do trzech, a z początkiem 1948 r. do pięciu7.

W załodze huty „Julia” w 1947 r. procent robotników wykwalifi
kowanych był stosunkowo niski. Według dokładniejszych danych dla
szym dyrek to rem  „Neue Josep h in en h ü tte”), K. Em m rieh (zastępca Kotzama) do 
r. 1951, a G. P e te r  (p rokurent, a później d y rek to r tow. akc. JAG) po odejściu 
z hu ty  „Ju lia” pracow ał do 1959 r. w  hucie szkła technicznego w  Jelen iej Górze. 
In form acje te  pochodzą z w yw iadu przeprow adzonego z Z. C iupińskim  i Z. G ar- 
niewiczową 7 II  1961 r.

6 A J, Dział p lanow ania, spraw ozdanie o stan ie zatrudn ien ia  w  1947 i 1948 r.
7 Tam że, Dział planow ania, spraw ozdanie o stanie zatrudn ien ia za m iesiąc 

w rzesień 1948 r.



czerwca tego roku robotników wykwalifikowanych było 110 (tj. 57,6°/o), 
a niewykwalifikowanych 81 (42,4%). Proporcja ta ulegać będzie stop
niowej poprawie w następnych latach.

Konsekwencją odczuwanego przez hutę braku siły roboczej była 
znaczna liczba godzin nadliczbowych. W drugiej połowie 1947 r. go
dziny nadliczbowe wyniosły 11 856, co stanowiło około 4,7% ogółem 
przepracowanych godzin. Wskaźnik ten wzrasta w 1948 r. do 10,5% 
(39 341 godzin nadliczbowych wobec 373 147 godzin ogółem przepraco
wanych) 8.

W pierwszych latach powojennych huta „Julia” podlegała Zjedno
czeniu Hut Szkła Okręgu Śląska Dolnego w Jeleniej Górze. Przekazany 
przez zjednoczenie plan produkcji na IV kwartał 1946r. przewidywał 
wykonanie 60,0 t szkła ołowiowego oraz 13,0 t kryształów szlifowanych. 
Plan ten wykonany został tylko częściowo, huta wyprodukowała w IV 
kwartale 1946 r. 5,0 t kryształów (brak informacji o procencie wy
konania planu produkcji szkła ołowiowego) 9. Wyniki produkcyjne 1947 
i 1948 r. przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Produkcja huty „Julia” w 1947 i 1948 r .10

1947 1948

Rodzaj p rodukcji produkcja 
planow ana 

w  kg
w ykonanie 

w  kg
%  w yko

nania 
p lanu

produkcja  
planow ana 

w  kg
w ykonanie 

w  kg
% w yko

nania 
p lanu

Szkło ołowiowe 322 000 273 480 84,9 170 000 204 801 120,5
Szkło g a lan te ry j-  

no-stołow e 10 560 X 96 000 16 000 16,7
K ryształy  szlifo

w ane w ykw a- 
szone 17 880 X 30 900 31 603 102,3

K ryształy szlifo
w ane niew y- 
kw aszone 44 500 61 954 139,2

Szkło stołowe 
szlifowane — 16 365 X 12 000 — —

8 Por. przyp. 6.
9 AJ, Pism o Zjednoczenia H ut Szkła O kręgu Ś ląska Dolnego w  Jelen iej Górze 

z 11 X I 1946 r. D ane o p rodukcji kryształów  w  IV k w arta le  1946 r. pochodzą 
z ustnej in form acji k ierow nika działu p lanow ania — E. K rydy. P rodukcja  k rysz
tałów  w  hucie „ Ju lia” oraz w  zakładach w  Piechow icach i Sobieszowie w yniosła 
w  1946 r. 29 t.

10 A J, Dział planow ania. Tabelę zestaw iono n a  podstaw ie planów  produkcji 
hu ty  „Ju lia” i spraw ozdań z ich w ykonania za 1947 i 1948 r. P rodukcja  k ry sz 
tałów  w  hucie „Ju lia” oraz w zakładach w  Piechowicach i Sobieszowie w yniosła 
w 1947 r. 126,6 t. a w 1948 r. 133,3 t.



Wyniki te należy uznać za pomyślne, jeśli uwzględnimy trudności 
w uzyskaniu potrzebnych do produkcji surowców, a przede wszystkim 
trudności kadrowe. Wyniki te odbiegały wprawdzie od zamierzeń pla
nowych, które były jednak wówczas jedynie niezbyt doskonałym przy
bliżeniem rzeczywistych możliwości produkcyjnych huty. Ogólna war
tość wszystkich wyrobów planowana na 1948 r. wynosiła według cen 
niezmiennych 1937 r. 1 168 890 zł, wykonano natomiast produkcję war
tości 1 131505 zł (wykonanie planu w 96,8%) n .

Huta „Julia” była pierwszą uruchomioną w Polsce po wojnie hutą 
szkła kryształowego, przypadło więc jej w pierwszych latach Planu 
3-letniego zadanie zaopatrywania licznych szlifierni dolnośląskich. Od
biorcami były szlifiernie w Piechowicach, Sobieszowie, Pisarzowie, Stro
niu Śląskim, Dusznikach-Zdroju, Zybocinie, Batorowie i Szczytnej Śląs
kiej. Duży zbyt szkła ołowiowego z huty „Julia” do obcych szlifierni 
wynikał nie tylko z braku możliwości zaopatrywania się tych szlifierni 
w innych hutach, lecz także z ograniczonej możliwości przerobu w szli- 
fierniach własnych (brak wykwalifikowanej siły roboczej). Do szlifierni 
huty „Julia” rozchodowano w 1947 r. 63 548 kg szkła ołowiowego, co 
w porównaniu ze zbytem do szlifierni obcych stanowiło 43,2%. Zużycie 
własne w 1948 r. wyniosło 38 032 kg, a zbyt do szlifierni obcych 
178 561 kg. Najpoważniejszymi odbiorcami były szlifiernie w Piecho
wicach i Sobieszowie (w 1947 r. przypadało na nie 83,7%, a w 1948 r. 
70,8% ogólnego zbytu szkła ołowiowego), które w 1950 r. włączone zo
stały do huty „Julia” 11 12. W późniejszych latach huta zaopatrywać będzie 
w szkło surowe przede wszystkim szlifiernie własne w Szklarskiej Po
rębie, Piechowicach i Sobieszowie.

Eksport kryształów podjęła huta już w pierwszym roku Planu 3-let
niego. Początkowo najpoważniejszym odbiorcą były Stany Zjednoczone, 
szczególnie w latach 1947—1950. Wcześnie nawiązała również kontakty 
ze Związkiem Radzieckim. W czerwcu 1948 r. „Julia” wykonywała na 
zamówienie ZSRR drobne asortymenty (szklanki, kieliszki). Do odbior
ców należały w tym okresie także Dania i Szwajcaria.

Na rynek krajowy trafiała część kryształów, która ze względu na 
gorszą jakość nie nadawała się na eksport. Pewne zamówienia wykony
wała huta także dla ministerstw i ambasad zagranicznych 13.

11 Jw.
12 A J, Dział p lanow ania, spraw ozdanie rozchodu szkła ołowiowego z m agazynu 

za r. 1847 i r. 1948.
13 Tamże, Pism o hu ty  „ Ju lia” do Zjednoczenia H ut Szkła O kręgu Śląska Dol

nego z 7 V II 1948 r.; Spraw ozdania rozchodu kryszta łów  i szlifowanego szkła sto 
łowego w  r. 1947 i r. 1948, a także w yw iad z szefem eksportu  hu ty  „Ju lia”. 
M. Siem ionowem , przeprow adzony 10 II 1961 r.



Przyłączenie do huty „Julia” w 1950 r. zakładów w Piechowicach 
i Sobieszowie wpłynęło początkowo jedynie na zwiększenie mocy pro
dukcyjnej wydziałów zdobienia; huta w Piechowicach rozpocznie pro
dukcję dopiero w czerwcu 1956 r. Kształtowanie się wielkości produkcji 
szkła ołowiowego w okresie 1949—1955 przedstawia tab. 2.

Tab. 2. Wielkość produkcji szkła ołowiowego huty „Julia” w okresie 1949—195514

Rok
Ilość produkcji

tony %
(1950 =  100)

1
1 sztuki %

(1950 =  100)

1949 304,9 91,8 X

1950 332,2 100,0 604 688 100,0
1951 350,8 105,6 568 713 94,0
1952 390,2 117,4 X

1953 443,7 133,5 X

1954 532,5 160,3 766 800 126,8
1955 475,0 143,0 691 100 114,3

W badanym okresie występuje więc stały wzrost produkcji szkła 
ołowiowego. Zmniejszenie się tonażu produkcji wystąpiło wyjątkowo 
w 1955 r., a jego przyczyną było wytwarzanie dużej ilości drobnych 
i bardzo pracochłonnych asortymentów dla Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie oraz Filharmonii Narodowej.

Utrzymanie natomiast właściwej jakości produkowanego szkła było 
bardzo trudnym zadaniem, zważywszy na stały odpływ wykwalifiko
wanych kadr niemieckich. Po wyjeździe inżyniera Krahla i ustąpieniu 
inżyniera Langa z początkiem lat pięćdziesiątych opanowanie skompli
kowanej technologii produkcji szkła kryształowego spocząć już miało 
wyłącznie na barkach polskich inżynierów. Z wypowiedzi głównego księ
gowego huty „Julia” Z. Ciupińskiego wynika, że błędna polityka ka
drowa znacznie pogłębiła trudności po odejściu fachowców niemieckich. 
Po ustąpieniu inżyniera Langa wytypowano na dyrektora technicznego 
majstra hutniczego S. Polaka, którego kandydaturę zatwierdził Cen
tralny Zarząd. Nie posiadał on, niestety, niezbędnego na tym stanowisku 
teoretycznego przygotowania technicznego, a także wystarczającego au
torytetu wśród załogi. Efektem tych zmian było znaczne pogorszenie 
się jakości szkła, nie udawało się uzyskać zupełnie czystego szkła krysz- 14

14 Tabelę sporządzono na podstaw ie w ykonania planów  produkcji szkła oło
wiowego za la ta  1949—1955 z AJ. Dane dla 1949 r. obejm ują dla uzyskania po
rów nyw alności także produkcję zakładów  w  Piechowicach i Sobieszowie, k tóre 
dopiero w 1950 r. przyłączono do hu ty  „ Ju lia”.



talowego, a niejednokrotnie otrzymywano szkło zabarwione na zielono. 
Stopniowej poprawie zaczęła ulegać sytuacja dopiero po ustąpieniu 
S. Polaka i przejęciu kierownictwa technicznego przez posiadającego 
lepsze przygotowanie teoretyczne M. Rosińskiego, który notabene za
trudniony był już od kilku lat w hucie „Julia” 15. W dyskusji na na
radzie aktywu Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych mówił 
on o tym okresie w historii huty: „Sytuacja zaczęła się pogarszać. Nasze 
kryształy zaczęły przedstawiać mniejszą wartość rynkową. Rynek za
graniczny zażądał lepszych wyrobów, a my na to nie byliśmy przy
gotowani. Produkcja kryształów jest bardzo delikatna, minimalna za
wartość żelaza decyduje o odcieniu i jakości szkła. Nasi inżynierowie 
początkowo nie wierzyli, że potrafimy dać surowiec wysokiej klasy, 
jednakże powołana komisja przeanalizowała cały bieg produkcji i za
decydowała, że potrafimy dać odpowiedniej jakości kryształy. Komisja 
przeprowadziła cały szereg prób surowca\ i rozpoczęto produkcję szkła 
kryształowego na szeroką skalę. Efekty uzyskaliśmy z miejsca. Od 
kwietnia 1953 r. prace poszły normalnie i nasze kryształy są jeśli 
nie lepsze, to odpowiadają jakości szkła czeskiego i innych państw” 16. 
Przeprowadzona dokładna analiza wykazała, że używane do produkcji 
surowce pozostawiały wiele do życzenia. Piasek niemiecki z Hohenbocka 
posiadał zbyt wysoką zawartość tienku żelaza, również minia krajowej 
produkcji nie była odpowiedniej jakości, gdyż znajdowały się w niej 
maleńkie cząsteczki ołowiu metalicznego. Zgodnie z zaleceniami komisji 
zaczęto stosować do produkcji piasek holenderski i francuski (z Fontai
nebleau). Po przeprowadzonych zmianach huta „Julia” osiągnęła 
w 1953 r. wyniki znacznie lepsze niż w roku poprzednim17.

W okresie Planu 6-letniego zwiększały się stopniowo zdolności pro
dukcyjne wydziałów zdobienia Jeleniogórskich Zjednoczonych Zakładów 
Szklarskich, co znalazło odbicie w rozmiarach produkcji kryształów (por. 
tab. 3).

Niezależnie od bieżącej produkcji kryształów huta „Julia” wytwa
rzała także kryształy z poniemieckich zapasów magazynowych szkła 
ołowiowego. Ogólna produkcja kryształów z remanentu w latach 1949— 
—1955 osiągnęła 228,8 t, z czego 225,8 t przypadało na lata 1949—1953 18. 
Znaczny wzrost produkcji kryształów możliwy był dzięki zwiększeniu

15 W ywiad z głównym księgow ym  Z. C iupińskim  z 7 I I  1961 r.
16 „Szkło i C eram ika”, 1954, n r 2, s. 37. Do w spom nianej kom isji wchodzili 

prócz M. Rosińskiego: inżynier, F. S ikora, posiadający już znaczną p rak tykę , oraz 
młodzi inżynierow ie, absolwenci A kadem ii G órniczo-H utniczej, J. Bogdański i P a 
w lik.

17 Por. przyp. 15.
1B Zob. przyp. 19.



Tab. 3. P rodukc ja  kryszta łów  w  hucie „ Ju lia” w  okresie 1949—1955 19

Ilość produkcji W artość produkcji

Rok
tony %

(1950 =  100)
sztuki

0//o
(1950 =  100)

w  złotych wg cen 
niezm iennych 

1937 r.

o//o
(1950=10

1949 105,3 78,0 214 500 78,0 3 373 539 94,3
1950 135,0 100,0 275 000 100,0 3 576 474 100,0
1951 157,8 116,9 319 935 116,3 4128 659 115,4
1952 195,4 144,7 363 725 132,3 5 142 173 143,8
1953 205,2 152,0 427 737 155,5 9 235 700 258,2
1954 235,4 174,4 499 000 181,5 10 901 400 304,8
1955 250,9 185,9 500 196 181,9 11589 800 324,0

zatrudnienia i wydajności pracy wydziałów zdobienia szkła. Do tych 
czynników wzrostu powrócimy w dalszej części artykułu.

Rozwój huty „Julia” wyrażał się także w stałym zwiększaniu ilości 
produkowanych asortymentów. Plan asortymentowy produkcji kryszta
łów obejmował w styczniu 1950 r. 17 zasadniczych pozycji (do tego 
dochodziły liczne odmiany o różnej wadze i różnych wzorach), nato
miast w grudniu 1955 r. liczba asortymentów podstawowych zwiększyła 
się już do około 40. Na znaczne poszerzenie wachlarza asortymentowego 
produkcji pozwoliło rozpoczęcie w 1954/55 r. produkcji kryształów ko
lorowych 19 20.

Huta wykonywała wiele asortymentów specjalnych na zlecenie Cen
tralnego Zarządu, różnych ministerstw, Urzędu Rady Ministrów, Rady 
Państwa, KC PZPR. Eksponaty ze Szklarskiej Poręby oglądać można 
było na krajowych wystawach specjalnych (np. na wystawie Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu) i międzynarodowych targach. Nie będzie chyba 
wiele przesady w stwierdzeniu, że niemal wszystkie ważniejsze wyda
rzenia w kraju zapisywały się w pamięci załogi huty bardzo wyraźnie 
i w sposób szczególny, znaczone dodatkową, nie przewidzianą w planie 
produkcją21. Szczególnie dużo wysiłku włożyła załoga w produkowane

19 T abelę zestawiono na podstaw ie spraw ozdań z w ykonania planów  produkcji 
kryształów  za la ta  1949—1955 znajdujących się w  AJ.

20 AJ, Spraw ozdania z w ykonania planów  asortym entow ych ze stycznia 1950 r. 
i g rudnia 1955 r.

21 Tamże, Spraw ozdania z w ykonania planów  asortym entow ych za la ta  1950— 
—1955. O obciążeniu przedsiębiorstw a produkcją asortym entów  specjalnych, 
w  większości zupełnie nie przew idzianych planem , w ym ow nie świadczy ich zesta
w ienie d la II  k w arta łu  1955 r.: dostaw a specja lna w  zw iązku z K onferencją W ar
szaw ską, specjalne puchary  d la CRZZ na kongres niem ieckich i francusk ich  związ
ków zawodowych, puchary  na  Światow y F estiw al Młodzieży w  W arszawie, p u 
chary  i nagrody dla uczestników  Wyścigu "Pokoju, puchary  dla sztabów  WP, n a 



żyrandole wisiorkowe i kinkiety dla Pałacu Kultury i Nauki oraz Fil
harmonii Narodowej 22 23.

W omawianym okresie huta „Julia” znaczną część swojej produkcji 
przeznaczała na eksport. Przedstawia to tab. 4.

Tab. 4. Eksport kryształów huty „Julia” w okresie 1950—195523

W ielkość eksportu  kryształów
Rok

tony %
(1950=100)

sztuki
0//o

(1950 =  100)
uwagi

1950 52,8 100,0 65 000 100,0
1951 54,3 102,8 105 640 162,3 dane za 10 miesięcy
1952 13,3 25,2 X dane za 10 miesięcy
1954 36,0 68,3 . X dane za 3 kw arta ły
1955 32,9 62,3 45 000 69,2

Załamanie się eksportu w latach 1952/53 było znaczne. Przyczyna 
tkwiła w omówionym już poprzednio pogorszeniu się jakości produkcji. 
Sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać dopiero począwszy od drugiej 
połowy 1953 r., wielkość eksportu w ostatnim roku Planu 6-letniego 
osiągnęła jednak tylko niewiele ponad 50°/o w porównaniu do roku wyj
ściowego. W analizie ekonomicznej z 1955 r. kierownictwo huty zwra
cało uwagę na zbyt małe rozmiary eksportu: „Eksport kryształów w sto
sunku do całej produkcji oraz w stosunku do zużywanych surowców 
i materiałów pomocniczych, pochodzących z importu, jest za mały”. War
tość importowanych surowców i materiałów pomocniczych wyniosła 
w 1955 r. 661 888 zł, co stanowiło 35,2% wartości eksportu. Z importu 
pochodził piasek holenderski, kwaśny węglan potasu, glina do produkcji 
donic, tarcze filcowe, tarcze karborundowe i piasek karborundowy24.

W latach 1949—1950 poważniejszą rolę odgrywał jedynie eksport 
do USA, ZSRR, Szwajcarii, Danii i Holandii. W latach 1951—1955 
w strukturze eksportu zaznaczą się poważne zmiany, zupełnie znikomy

grody specjalne d la uczestników  M iędzynarodowego R ajdu  Motocyklowego, eks
ponaty  na ta rg i i w ystaw y w  Poznaniu, L ipsku, Delhi, D am aszku, P lovdiv, Izm irze, 
Toronto.

22 Jw . W la tach  1953—1955 w śród odbiorców żyrandoli i k inkietów  znalazły się 
ponadto m. in.: te a tr  „K om edia” w  W arszawie, T ea tr Ludow y w  Nowej Hucie, 
Pałac K u ltu ry  w  Rzeszowie, R ada M inistrów , R ada Państw a.

23 T abela zestaw iona n a  podstaw ie miesięcznych i kw arta lnych  spraw ozdań 
z w ykonania p lanu  p rodukcji i zbytu  z AJ. B rak  danych o w ielkości eksportu  
w  1953 r., był on jednak  wyższy niż w  1952 r.

24 A J, A naliza ekonom iczna Jeleniogórskich  Zjednoczonych Zakładów  S zklar
skich za r. 1955.



będzie już eksport do najpoważniejszego poprzednio odbiorcy — Stanów 
Zjednoczonych. Z nowych ważniejszych odbiorców wymienić trzeba 
Brazylię, Islandię i Włochy.

W 1953 r. huta wykonywała jeszcze przez pewien czas zamówienia 
dla Danii, ale z końcem tego roku nastawiła się już wyłącznie na eks
port do Związku Radzieckiego: ,,Z dniem 21 XI 1953 r. po porozumieniu 
się z dyrekcją Centralnego Zarządu przedsiębiorstwo zostało nastawione 
wyłącznie na produkcję dla ZSRR, z równoczesnym wstrzymaniem pro
dukcji dla krajów kapitalistycznych, krajowej oraz z remanentu” 25. 
Zamówienia dla ZSRR obejmowały asortymenty ciężkie, o średniej war
tości wyższej od planowanej, a ich jednolitość umożliwiała specjalizację 
i znaczny wzrost wydajności pracy. W ciągu 18 miesięcy (druga po
łowa 1953 r. i 1954 r.) huta „Julia” wyprodukowała dla ZSRR około 
60 ton kryształów (czyli prawie dwa razy tyle, ile wynosił ogólny eks
port w 1955 r.).

Zerwanie kontaktów z rynkiem kapitalistycznym nie było długo
trwałe, w latach 1954—1955 huta eksportowała już do Brazylii, Danii, 
Islandii, Meksyku i USA. W dalszym jednak ciągu największe zamó
wienia zakład wykonywał dla ZSRR i NRD 26.

Na rynek krajowy trafiał w zasadzie drugi gatunek kryształów, które 
kontrola techniczna odrzuciła przy kompletowaniu zamówień ekspor
towych. Zbytem na rynku krajowym zajmowała się prawie wyłącznie 
Centrala Handlowa „Arged”. Od maja do listopada 1951 r. ze sprzeda
nych 138 742 kg kryształów na rynek wewnętrzny przypadało 98 844 kg, 
czyli 71,2%. Za pierwsze trzy kwartały 1954 r. eksport kryształów wy
niósł 35 969 kg, a zbyt na rynku krajowym 132 760 kg (nie licząc pro
dukcji żyrandoli), co stanowiło 78,7% całości zbytu 27.

Przekraczanie planu zbytu na rynek krajowy nie nastręczało hucie 
„Julia” trudności (przyjmowanie towarów gorszej jakości) i często ucie
kała się ona do tego dla ratowania ogólnego planu zbytu.

W okresie Planu 6-letniego załoga Jeleniogórskich Zjednoczonych 
Zakładów Szklarskich systematycznie wzrastała (por. tab. 5).

Roczny przyrost ogólnego zatrudnienia wynosił około 5,5%, ustępując 
zarówno tempu wzrostu zatrudnienia w latach 1946—1949, jak i w na
stępnym Planie 5-letnim 28. Korzystnym objawem był szybszy wzrost

25 Tamże, Spraw ozdania z w ykonania planów  produkcji i zbytu za la ta  1949— 
—1955; Spraw ozdanie za m iesiąc listopad 1953 r.

26 Jw.
27 AJ, Spraw ozdania miesięczne z w ykonania planów  produkcji i zbytu.
28 Dla celów porównaw czych obliczyliśmy łączne za trudn ien ie hu ty  „Ju lia” 

zakładu w Piechowicach i Sobieszowie w  la tach  1946—1949. Zwiększyło się ono 
z 285 osób w  1946 r. do 471 osób w  1949 r., tj. o 65,3n/o (przeciętny roczny p rzy
rost o 21,8%).



Tab. 5. Stopniowy wzrost zatrudnienia w Jeleniogórskich Zjednoczonych Zakładach 
Szklarskich w okresie 1949—195529

Z a t r  u d n  i e n i e

Rok
ogółem %

(1949 =  100)

robotnicy
grupy

przem ysłow ej

o//o
(1949=100)

mężczyźni kobiety

1949 471 100,0 335 100,0 328 143
1950 479 101,7 341 101,8 334 145
1951 505 107,2 391 116,7 346 159
1952 553 117,4 438 130,7 398 155
1953 547 116,1 436 130,1 384 163
1954 583 123,7 469 140,0 396 187
1955 625 132,7 506 151,0 432 193

zatrudnienia robotników grupy przemysłowej niż zatrudnienia ogółem. 
Stosunkowo słabe tempo wzrostu zatrudnienia wynikało z występują
cych w dalszym ciągu znacznych trudności zdobycia wykwalifikowanych 
robotników. W sprawozdaniach miesięcznych z 1950 r. wspominano czę
sto o niekompletnej obsadzie warsztatów hutniczych i podkreślano trud
ności werbunku nowych robotników. Poważną przeszkodę w utrzymaniu 
pożądanego stanu zatrudnienia stanowiła duża fluktuacja pracowników, 
co obrazują liczby zestawione w tab. 6.

Tab. 6. Fluktuacja pracowników Jeleniogórskich Zjednoczonych Zakładów 
Szklarskich w okresie 1953—1955 30

Z w o l n i o n o P  r  z y j ę t 0
Rok robotników  grupy 

przem ysłow ej
uczniów robotników  grupy 

przem ysłow ej
uczniów

1953 197 — 208
1954 114 19 166 28
1955 97 30 113 33

Porównanie ilości zwolnionych robotników grupy przemysłowej 
z przeciętnym rocznym zatrudnieniem tej grupy jeszcze wyraźniej uw i
dacznia olbrzymią płynność siły roboczej. Dotyczy to szczególnie 1953 r., 
w którym liczba zwolnionych osiągnęła 45,l°/o zatrudnionych robotni

29 Tabelę sporządzono na podstaw ie rocznych spraw ozdań z w ykonania p lanu 
zatrudnien ia.

30 Do obliczeń w ykorzystano m iesięczne spraw ozdania o ruchu  zatrudnionych 
w  la tach 1953—1955 z AJ.



ków grupy przemysłowej. W ostatnich dwu latach Planu 6-letniego sy
tuacja uległa pewnej poprawie i wspomniany wskaźnik spadł do 24,3% 
w 1954 r. i 19,2% w 1955 r.

Stopniowe przezwyciężanie braku wykwalifikowanej siły roboczej 
(robotników niewykwalifikowanych uzupełniano z werbunku) umożli
wiało kierowanie do pracy w hucie „Julia”, począwszy od 1951 r„ ab
solwentów szkół zawodowych, przede wszystkim ze Szczytnej Śląskiej.

Większość załogi przedsiębiorstwa stanowili robotnicy młodzi. 
W 1953 r. robotnicy do lat 25 stanowili 30,6%, od 25 do 35 lat — 32,7%, 
od 35 do 45 lat — 19,4%, powyżej 50 lat — 17,3%.

W dalszym ciągu znaczną rolę w załodze odgrywały kobiety, które 
stanowiły około 30% ogółu zatrudnionych (dla przykładu w 1953 r. — 
31,6% (a w 1954 r. — 32,7%)31.

Wzrastało również systematycznie zatrudnienie personelu inżynie
ryjno-technicznego (z 7 zatrudnionych w 1949 r. do 28 w 1955 r.), na
tomiast liczba pracowników administracyjno-biurowych — co jest zja
wiskiem bardzo pozytywnym — zmniejszyła się (z 44 w 1949 r. do 38 
w 1955 r.) 32.

Mierzenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie o tak zróżnicowa
nym i bogatym asortymencie, jak w hucie „Julia”, możliwe jest tylko 
przy pomocy wskaźników wartościowych. Obrazuje to tab. 7.

Tab. 7. Wydajność pracy robotników grupy przemysłowej huty „Julia” w okresie
1949—1955 33

Rok

W artość produkcji 
globalnej na je d 
nego robo tn ika wg 

cen z 1937 r.

o/
/0

(1949=100)
O//0

(1953=100)

W artość produkcji 
tow arow ej na  je 
dnego robotn ika 

w g cen zbytu 
z 1959 r.

%
(1949=100)

1949 11 890 100,0 X 43 433 100,0
1950 12 436 104,6 X 49 392 113,7
1951 12 886 108,4 X 49 140 113,1
1952 13 813 116,2 54 860 126,3
1953 25 057 X 100,0 60 320 138,8
1954 25 488 X 101,7 59 306 136,5
1955 23 846 X 95,2 55 786 128,4

31 AJ, Spraw ozdania m iesięczne z w ykonania planów  produkcji w  latach 
1951—1952; Spraw ozdanie o stanie i s tru k tu rze  zatrudnien ia w  dniu  31 I II  1953 r.

32 Tamże, Spraw ozdania o stanie zatrudnien ia w la tach  1949, 1951, 1953—1955.
33 W ielkości p rodukcji globalnej w tabeli pochodzą ze spraw ozdań z w ykonania 

planów  produkcji w edług wartości za lata 1949—1955 z AJ. W artości produkcji



Wyjaśnienia wymaga spadek wydajności pracy w 1955 r. (pewien 
spadek zaznaczył się już w 1954 r.). Wydaje się, że był on wywołany 
zwiększeniem produkcji eksportowej, ze względu na wymaganą jakość
0 wiele bardziej pracochłonnej, oraz dużym ciężarem gatunkowym 
w produkcji nowych, trudnych do wykonania asortymentów (drobne 
elementy do żyrandoli dla Pałacu Kultury i Nauki oraz Filharmonii 
Narodowej), których pracochłonność również nie znajdowała właściwego 
odbicia w cenach zbytu.

Głównym czynnikiem umożliwiającym przedstawiony w tabeli wzrost 
wydajności pracy w latach 1949—1953 było podnoszenie kwalifikacji 
robotników huty. Nie bez znaczenia pozostawały także zmiany w orga
nizacji pracy, polegające na coraz szerszym wprowadzaniu systemu 
akordowego, wzrost dyscypliny pracy oraz rozwój współzawodnictwa 
pracy i ruchu racjonalizatorskiego. O wzroście dyscypliny pracy świad
czy zmniejszenie się przeciętnej liczby opuszczonych bez usprawiedli
wienia dniówek roboczych (w II kwartale 1952 r. liczba ta wynosiła 
0,3% ogółem przepracowanych dniówek roboczych, w rok później zmniej
szyła się do 0,1%)34.

W ruchu współzawodnictwa pracy brała udział znaczna część załogi. 
W II kwartale 1954 r. objął on 50% robotników huty i kuglerni (53 gru
py produkcyjne), a w 1955 r. liczba współzawodniczących zespołowo 
wynosiła 225 (tj. 60,2% ogółu robotników zatrudnionych przy pracach 
akordowych). Robotnicy podejmowali w tym czasie liczne zobowiązania, 
umożliwiające dostarczenie na rynek krajowy dodatkowej ilości krysz
tałów. W związku z ogłoszeniem tez IX Plenum KC PZPR podjęto np. 
zobowiązanie produkcji ubocznej galanterii szklanej, szklanek i kie
liszków w ilości 5500 sztuk, a przed II Zjazdem PZPR zobowiązania
1 warty 18 zespołów produkcyjnych przyniosły produkcję wartości 
941 200 zł w I kwartale 1954 r. i 360 000 zł w II kwartale 1954 r. 
W III kwartale tego roku robotnicy huty „Julia” podjęli długofalowe 
zobowiązanie współzawodniczenia o tytuł najlepszej grupy produkcyj
nej. Przy ocenie grup produkcyjnych brano pod uwagę wydajność pra
cy, jakość produkcji, zmniejszenie ilości braków, przestrzeganie dyscy

globalnej p rzypadającej na  jednego robo tn ika grupy przem ysłow ej w okresie 
1949—1952 nie m ożna porów nyw ać z analogicznym i w ielkościam i d la la t 1953—1955, 
gdyż w  1953 r. uległy zm ianie ceny niezm ienne. D oprow adzenie p rodukcji global
nej do stanu  porów nyw alności okazało się niem ożliwe, przy obliczaniu w skaźni
ków łańcuchowych konieczne więc było odrębne trak tow an ie  każdego z w ym ie
nionych okresów ; w artość produkcji tow arow ej, przeliczona w edług cen zbytu 
z 1959 r., pochodzi z zestaw ienia sporządzonego przez k ierow nika działu p lanow a
nia E. K rydę.

34 AJ, A naliza ekonom iczna za I półrocze 1953 r.



pliny pracy. We współzawodnictwie długofalowym brało udział 38,6% 
ogółu zatrudnionych 35.

Równolegle ze współzawodnictwem pracy rozwijał się ruch racjona
lizatorski. Większe zainteresowanie tym ruchem zaznaczyło się pod ko
niec 1953 r. Z ważniejszych wniosków zgłoszonych w tym roku wy
mienić można usprawnienie przy produkcji wieńców do donic oraz przy 
przelewaniu stężonych kwasów, zapewniające bezpieczniejszą pracę. 
W wyniku wykorzystania zgłoszonych wniosków huta zaoszczędziła 
w 1954 r. 100 000 zł. Zastosowanie wkładów porcelanowych do donic 
szamotowych przedłużyło ich żywotność z 5 tygodni do 12, a także 
wpłynęło dodatnio na czystość masy szklanej, co umożliwiło poprawę 
współczynnika gatunkowości produkcji. Przed usprawnieniem gatunek 
pierwszy stanowił 40% całości produkcji szkła ołowiowego, po zastoso
waniu zaś wkładów porcelanowych — 70%. Twórcami wynalazku byli: 
główny inżynier huty „Julia” M. Rosiński, dyrektor T. Sotowski, kie
rownik kontroli technicznej inżynier J. Bogdański oraz kierownik wy
topu inżynier F. Sikora. Usprawnienie to przyniosło w 1955 r. około 
miliona złotych oszczędności, a wynalazcy otrzymali wstępnie 10 763 zł 
premii 36.

Omówione czynniki posiadały najważniejsze znaczenie dla wzrostu 
wydajności pracy robotników huty, udoskonalenia techniczne i inwes
tycje odegrały rolę całkiem nieznaczną.

*  *

Z końcem Planu 6-letniego Jeleniogórskie Zjednoczone Zakłady 
Szklarskie największe trudności technologiczne i kadrowe miały już 
poza sobą, toteż nadchodzące plany 5-letnie przyniosą dalszy ich roz
wój, osiągany — co godne jest podkreślenia — na niezmienionej w za
sadzie bazie technicznej, bez jakichkolwiek poważniejszych inwestycji.

Szkło ołowiowe wytapiano w dalszym ciągu w hucie w Szklarskiej 
Porębie, dysponującej jednym piecem 12-donicowym i małym piecykiem 
2-donicowym, oraz od czerwca 1956 r. w hucie w Piechowicach, której 
piec posiadał początkowo 6 donic, a od 1961 r. 12 donic. Kształtowanie 
się produkcji szkła ołowiowego w omawianym tutaj okresie ilustruje 
tab. 8.

35 Tamże, Spraw ozdania ze w spółzaw odnictw a, rac jonaliza to rstw a pracow ni
czego oraz w ykorzystania środków  finansow ych na bhp za I, II, I II  kw arta ł 
1954 r. i 1955 r.

30 „Szkło i C eram ika”, 1956, n r 5, s. 148—149; W ywiad z inżynierem  J. Bog
dańskim  z 8 II 1961 r.



Tab. 8. Produkcja szklą ołowiowego huty „Julia" w okresie 1955—196337

Ilość produkcji

Rok i
tony

0//0
(1955 =  100)

sztuki
0//0

(1955 =  1

1955 475,0 100,0 691 100 100,0
1956 632,5 133,2 702 100 101,6
1957 725,8 152,8 805 000 116,5
1958 762,6 160,5 685 700 99,2
1959 708,0 149,0 738 000 106,8
1960 748,9 157,7 723 000 104,6
1961 868,8 182,9 800 100 115,8
1962 872,0 183,6 808 700 117,0
1963 813,9 171,3 763 400 110,5

Nieznaczne zmniejszenie się produkcji szkła ołowiowego w porówna
niu z rokiem poprzednim wystąpiło w 1959 r. (zmniejszenie się tonażu 
przy równoczesnym wzroście ilości sztuk) i w 1963 r. (spadek w tonażu 
był w tym roku większy niż w ilości sztuk, co oznacza, że produkowano 
lżejsze wyroby).

Podkreślić trzeba, że huta „Julia” opierała swą produkcję w coraz 
większym stopniu na surowcach krajowych (minia ołowiowa, arszenik, 
soda amoniakalna, węglan baru, saletra potasowa, piasek szklarski). 
Szczególnie istotne znaczenie posiadało wykorzystanie do produkcji, 
począwszy od 1960 r., piasku szklarskiego z kopalni „Kleszczowa”, po
łożonej w okolicach Bolesławca Śląskiego. Uniezależnienie się przedsię
biorstwa od importowanego piasku przyniosło oszczędność dewiz, sza
cowaną na 12 000 dolarów rocznie37 38 39. Do surowców i środków pracy 
pochodzących z importu należały: kwaśny węglan potasu, potaż kalcy- 
nowany, glinka, donice szklarskie, tarcze ścierne (sprowadzane z NRD 
i NRF) oraz tarcze filcowe (z Czechosłowacji). Wartość ich w 1963 r. 
wyniosła 2 158 600 zł, co w porównaniu z wartością eksportu 
(25 718 400 zł) stanowiło 8,4%. Przypomnijmy, że w 1955 r. udział ten 
sięgał 35,2% wartości eksportu 30.

Wzrastała również najważniejsza dla huty „Julia” produkcja krysz
tałów, co obrazuje tab. 9.

Spadek produkcji kryształów w latach 1962—1963 znajduje wytłu
maczenie w nastawieniu się huty „Julia” prawie wyłącznie na eksport. 
Pracochłonność produkcji eksportowej, z uwagi na jej wysoką jakość, 
była znaczna, co musiało przejściowo odbić się na wskaźnikach ilościo-

37 AJ, Spraw ozdania z w ykonania planów  produkcji za la ta  1955—1963.
38 Tamże, A naliza działalności gospodarczej huty  „Julia"’ za r. 1960.
39 Tamże, A naliza działalności gospodarczej za r. 1963.



Tab. 9. Wzrost produkcji kryształów w hucie „Julia” w okresie 1955—196340

Rok

Ilość produkcji

tony
o//o

(1950 =  100)
i sztuki

O//o
(1950 =

1955 250,9 100,0 500 200 100,0
1956 254,5 101,4 374 300 74,8
1957 262,9 104,8 345 900 69,1
1958 343,2 136,8 353 800 70,7
1959 425,2 169,5 445 500 89,1
1960 513,6 204,7 552 700 110,5
1961 561,3 223,7 549 700 109.9
1962 508,3 202,6 506 800 101,3
1963 461,4 183,9 494 100 98,8

wych. Poprawa jakości produkcji znalazła wyraz w zmniejszeniu się 
uznanych reklamacji eksportowych z 6 w 1962 r. do 2 w 1963 r. Wartość 
reklamacji uznanych w stosunku do globalnej wartości produkcji według 
cen zbytu wynosiła tylko 0,08% (w r. 1962 współczynnik ten wynosił 
9,46%). Kryształy pierwszego gatunku stanowiły w 1963 r. 85,0% ca
łości produkcji (w 1962 r. analogiczny współczynnik wynosił 72,5%). 
Przewidywane wykonanie planu produkcji kryształów na rok 1964 
(514,0 ton) wskazywałoby jednak na jej dalszy w zrost40 41.

Ilościowy wzrost produkcji szedł w parze z rozszerzaniem wachlarza 
produkowanych asortymentów, wprowadzaniem do produkcji nowych 
wzorów i szlifów. Wystarczy wspomnieć, że w latach 1947—1959 weszło 
do produkcji około 900 nowych form i około 1100 nowych wzorów. 
W 1962 r. przyjęto do komórki wzornictwa jeszcze jednego plastyka, 
absolwenta wrocławskiej PW SSP42.

W zakładzie w Piechowicach uruchomiono w 1956 r. dział galwani- 
zacji, a w 1960 r. rozpoczęto produkcję kryształów galwanizowanych 
miedzią. W 1959 r. opracowano technologię produkcji szkła barwnego 
do obciągania szkła bezbarwnego. Udało się uzyskać kolor niebieski, 
zielony, fioletowy i czerwony. Prace nad kolorem żółtym i pomarańczo
wym nie dały spodziewanych wyników. Zakład w Szlarskiej Porębie 
w 1963 r. opanował technologię złocenia kieliszków i szklanek kryszta
łowych złotem 12%, a także wprowadził nową metodę produkcji wi
siorków żyrandolowych z otworami. W tym samym roku rozpoczęto 
wykonywanie około 30 t elementów kryształowych do żyrandoli dla

40 Por. przyp. 37.
41 AJ, A naliza działalności gospodarczej za r. 1962 i r. 1963; A nkieta-spraw o- 

zdanie z funkcjonow ania uchw ały Rady M inistrów  n r 245/62.
42 Tamże, Spraw ozdanie dyrekcji z 3 X  1960 r.



Teatru Wielkiego, Opery i Baletu w Warszawie. Kierownictwo przed
siębiorstwa przewiduje zwiększenie produkcji szkieł barwionych i ob
ciąganych oraz barwionych po obróbce43.

Huta „Julia” w okresie minionym zdobyła już stałą pozycję na ryn
kach światowych. Pozycję tę wzmocniła jeszcze w okresie planów 5-let- 
nich, o czym świadczy stały wzrost rozmiarów eksportu (por. tab. 10).

Tab. 10. Wzrost eksportu huty „Julia” w okresie 1955—196444

W ielkość eksportu  kryształów

Rok
tony

0//0
(1955 =  100)

sztuki
0//o

(1955 =  100)

1955 32,9 100,0 45 000 100,0
1956 40,9 124,3 50 000 111,1
1957 72,2 219,4 136 700 303,8
1958 91,7 278,7 110 655 245,9
1959 139,4 423,7 131 220 291,6
1960 185,6 564,1 157 021 348,9
1961 187,8 570,8 174 420 387,6
1962 186,7 567,5 153 276 340,6
1963
1964

249,5 758,4 231 442 514,3

(I półr.) 136,2 X 116 790 X

Coraz większa część produkcji Jeleniogórskich Zjednoczonych Za
kładów Szklarskich trafiała na rynki zagraniczne, co prowadziło do 
zmian w strukturze zbytu.

Tab. 11. Zmiany struktury zbytu Jeleniogórskich Zjednoczonych Zakładów 
Szklarskich w okresie 1958—1963 45

Rok
W artość p rodukcji k ry 
ształów  w tys. zł b ie

żących

W artość eksportu  w  tys. 
zł bieżących

% eksportu  
(wartość produkcji 

ogółem =  100)

1958 33 728,7
1959 41 631,2
1960 49 271,0
1961 52 870,7
1962 47 772,3
1963 45 786,7

9 984,2 
14 274,0 
18 153,2 
18 978,4 
18 351,6 
25 753,4

29,6
34.3
36.8
35.9
38.4 
56,2

43 Tam że, Spraw ozdania z w ykonania planów  asortym entow ych i planów  po
stępu technicznego za la ta  1956—1963.

44 Tam że, Spraw ozdania z w ykonania p lanu  eksportu  za la ta  1955—1964. Dane 
z 1964 r. obejm ują w yniki I półrocza.

45 O bliczenia w łasne na podstaw ie spraw ozdań z w ykonania p lanów  produkcji 
i eksportu  z AJ.



Znaczne zwiększenie się w 1963 r. udziału produkcji eksportowej 
w ogólnej wartości produkcji huty „Julia” pozostawało w ścisłym związ
ku z uchwałą Rady Ministrów nr 245/62 z 4 VIII 1962 r., wprowadzającą 
ekonomiczne i organizacyjne środki aktywizacji eksportu w 34 zakładach 
„wydzielonych”. W resorcie budownictwa i materiałów budowlanych 
znalazły się wśród nich Jeleniogórskie Zjednoczone Zakłady Szklarskie. 
Uchwała ustaliła jako wskaźnik dyrektywny dla zakładów wydzielo
nych wielkość produkcji przeznaczonej na eksport, określoną w złotych 
dewizowych (ceny planu), i zmierzała do zmiany i ograniczenia wskaź
ników dyrektywnych. W praktyce jednak większość zakładów wydzie
lonych otrzymała od zjednoczeń wskaźnik produkcji eksportowej w zło
tych dewizowych jako wskaźnik dodatkowy, uzupełniający wskaźniki 
obowiązujące przed wejściem w życie wspomnianej uchwały. Huta „Ju
lia” nie była tutaj wyjątkiem, jak to wynika z materiałów ankiety 
w sprawie funkcjonowania uchwały nr 245/62 43.

Na stałą tendencję wzrostu wartości eksportu huty „Julia” wskazuje 
wynik osiągnięty w I półroczu 1964 r. (936 453 zł dewizowych), nieznacz
nie tylko ustępujący rezultatowi dla całego 1961 r. (968 000 zł dewizo
wych) 46 47.

Dokładniejsze materiały statystyczne, umożliwiające uchwycenie kie
runków eksportu, istnieją począwszy od 1958 r. Interesujące jest zesta
wienie, ilustrujące rolę poszczególnych rynków zbytu za okres 1958— 
—1964. Do najpoważniejszych odbiorców w całym tym okresie należały: 
USA, Anglia, Kanada, Włochy. Na kraje te przypadało około 70°/o ca
łości eksportu. Wśród odbiorców nie wymienionych w zestawieniu (ujęci 
w pozycji „różni”) znalazły się: Bułgaria, Islandia, Australia, Czecho
słowacja, Grecja, Izrael, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, kraje afrykań
skie. Do pozycji tej zaliczono także wartość eksponatów na wystawy 
i targi międzynarodowe oraz nie zlokalizowany jeszcze zbyt do maga
zynów Centrali Eksportowo-Importowej „Minex”. Osobną pozycję sta
nowi sprzedaż kryształów przedsiębiorstwu zaopatrywania statków „Bal
tona”, wykazująca tendencję do szybkiego wzrostu (por. tab. 12).

Przeciętna cena kryształów eksportowanych przez hutę „Julia” w la
tach 1962—1964 wyniosła 6,57 zł dewizowych za 1 kg. Najwyższe ceny 
przedsiębiorstwo osiągnęło przy zbycie dla „Baltony” (13,12 zł dewizo
wych), eksporcie do Danii (10,10 zł dew.) i Austrii (8,63 zł dew.), a naj-

46 Por. B. Ł a n i e w s k a ,  Z doświadczeń zakładów wydzielonych, „Życie Gos
podarcze”, 1964, n r 44 (685), 45 (686).

47 Por. przyp. 44.



Tab. 12. Kierunki eksportu kryształów huty „Julia” 48

Lokalizacja
eksportu

W ielkość eksportu  w la tach  1958—1964

tony 0/
/0

Anglia 211,90 18,0
A ustria 49,48 4,2
Brazylia 68,17 5,8
Dania 21,52 1,8
F rancja 30,76 2,6
K anada 195,05 16,6
USA 255,86 21,8
Włochy 201,36 17,1
„B altona” 66,97 5,7
Różni 75,77 6,4

Razem 1 176,84 100,0

w artość
w tys. sztuk 0/

/0 w tys. zł 
bieżących

0/
/o

146,84 13,7 18 684,3 15,7

72,94 6,8 6 452,2 5,4
52,78 4,9 7 009,0 5,9
54,55 5,1 2 402,2 2,0
37,82 3,5 3 113,1 2,6

157,93 14,7 17 165,2 14,4
287,89 26,8 26 132,3 21,9
110,80 10,3 22 909,9 19,2
96,79 9,0 7 905,0 6,6
56,49 5,2 7 489,1 6,3

1 074,83 o o o 119 262,3 100,0

niższe przy eksporcie do Anglii (5,32 zł dew.), Kanady (5,48 zł dew.) 
i Włoch (5,66 zł dew.) 49.

Eksport huty „Julia” w 1962 r. sięgał niemal połowy ogólnego eks
portu polskich kryształów. Łączny eksport wyniósł w tym roku 444,3 t, 
wartości 2 733 000 zł dewizowych, z czego na hutę „Julia” przypadło 
186,7 t (tj. 42,0%) i 1 144 100 zł dewizowych (czyli 42,3%)50. Udział 
eksportu w ogólnej produkcji polskich kryształów, która osiągnęła 
1331 t, stanowił 33,4%. Huta „Julia” eksportowała 36,7% swej pro
dukcji, co świadczy o tym, że uzyskiwała ona lepsze wyniki eksportowe 
niż inne przedsiębiorstwa 51.

Huta „Julia” eksportowała swoje towary za pośrednictwem Centrali 
Eksportowo-Importowej „Minex” w Warszawie. Centrala ta wydawała 
cenniki i katalogi kryształów, przyjmowała oferty klientów zagranicz
nych i zawierała z nimi ostateczne umowy. Jedynie wyboru form i wzo
rów dla poszczególnych asortymentów odbiorcy zagraniczni dokonywali 
najczęściej w hucie. Praktycznie nie posiadała więc ona w dziedzinie 
eksportu żadnej samodzielności, jej przedstawiciele nie uczestniczyli 
nawet w targach i wystawach zagranicznych. Zapotrzebowanie „Minexu” 
na produkcję eksportową w poszczególnych kwartałach, ustalone na kon

48 Jw . Dane za r. 1964 obejm ują w yniki I półrocza.
49 Jw . Obliczenia w łasne.
50 Statystyka handlu zagranicznego. Import i eksport towarów loedług krajów, 

W arszawa 1964.
51 Rocznik statystyczny 1963, W arszawa 1963, s. 118.



ferencjach w zjednoczeniu (z udziałem przedstawicieli „Minexu” i huty 
„Julia”) ulegało częstym zmianom. Dotyczyły one struktury asortymen
towej dostaw i terminów dostaw; niekiedy „Minex” pewne zamówienia 
całkowicie anulował bądź zlecał w ostatniej chwili wykonanie produkcji 
eksportowej, z której nie wywiązały się inne przedsiębiorstwa. Zamó
wienia z reguły nie miały niezbędnego wyprzedzenia w stosunku do 
terminów realizacji, co podważało wartość planów asortymentowych 
huty. Ponadto były one często niedokładnie precyzowane, nie zawierały 
potrzebnych szkiców, informacji o formach, wzorach i cenach, co zmu
szało do kłopotliwej korespondencji wyjaśniającej, opóźniającej wyko
nanie planu. Do lipca 1963 r. „Minex” tylko dorywczo, na pisemne in
terwencje huty „Julia”, podawał wartość zamówień w złotych dewi
zowych, a przecież zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 245/62 sta
nowić ona miała podstawowy wskaźnik dyrektywny dla przedsiębior
stwa 52. Toteż niejednokrotnie w stosunku do pracy „Minexu” odzywały 
się ze strony dolnośląskich przedsiębiorstw pracujących na eksport głosy 
krytyczne 53.

Na rynku krajowym huta „Julia” sprzedawała zarówno półfabry
katy (szkło ołowiowe), jak i wyroby gotowe. Odbiorcami szkła ołowio
wego były różne szlifiernie, szczególnie szlifiernie szkła kryształowego 
w Szczytnej Śląskiej. W latach 1956—1963 huta sprzedała 934,5 t szkła 
ołowiowego (805 500 sztuk), o wartości według cen zbytu 19 762 000 zł. 
Zbyt kryształów obejmował przede wszystkim wyroby drugiego gatun
ku, odrzucone przez kontrolę techniczną przy kompletowaniu zamówień 
eksportowych. W latach 1958—1963 przeciętny udział rynku wewnętrz
nego w ogólnej wartości zbytu wynosił 61,5%. W związku z przesta
wianiem się huty „Julia” w coraz większym stopniu na produkcję eks
portową udział ten zmniejszył się w ostatnich latach (w 1963 r. wynosił 
już tylko 43,8%) 54.

Zwiększanie przez hutę „Julia” rozmiarów produkcji i zbytu byłoby 
niemożliwe do osiągnięcia bez wzrostu zatrudnienia i wydajności pracy. 
Wzrost załogi przedsiębiorstwa ilustruje tab. 13.

Przeciętny roczny przyrost zatrudnienia ogólnego w latach 1955— 
—1963 wyniósł 7,5%, był więc szybszy niż w okresie Planu 6-letnie- 
go (5,5%).

Zatrudnienie pracowników inżynieryjno-technicznych do 1962 r. wy-

52 AJ, Spraw ozdania szefa eksportu  M. Siemionowa z 25 I 1964 r., 6 I 1964 r.
53 Znaleźć je można np. w m ateria łach  ankiety  rozesłanej w 1960 r. do p rzed 

siębiorstw  dolnośląskich przez W ydział Ekonom iczny KW PZPR we W rocławiu. 
Por.: Z. T e m p s k i ,  Chcą eksportować, ale... (Gazeta Robotnicza, 1960, n r  269).

54 AJ. Spraw ozdania z w ykonania planu produkcji i zbytu za la ta  1956—1963.



Tab. 13. Wzrost załogi huty „Julia” w okresie 1955—196355

Rok

Z a t r u d n i e n i e

ogółem 
(bez uczniów)

0//o
(1955 =  100)

robotnicy 
gr. przem.

0//0
(1955 =  100)

uczniowie
o//o

(1956 =  10(

1955 625 100,0 506 100,0 X
1956 691 110,6 582 115,0 26 100,0
1957 748 119,7 627 123,9 36. 138,5
1958 797 127,5 687 135,8 55 211,5
1959 899 143,8 791 156,3 74 284,6
1960 949 151,8 845 167,0 24 92,3
1961 945 151,2 833 164,6 34 130,8
1962 963 154,1 841 166,2 63 242,3
1963 998 159,7 862 170,4 65 250,0

kazywało nieznaczny wzrost (z 32 pracowników w 1956 r. do 36 
w 1962 r.), zasadniczy skok nastąpił w 1963 r., w którym przyjęto 9 no
wych pracowników. Podobnie kształtował się trend wzrostu zatrudnienia 
pracowników administracyjno-biurowych: z 39 w 1956 r. zatrudnienie 
zwiększa się do 42 w 1962 r. i 48 w 1963 r . 55 56. Znajduje to wytłuma
czenie w zwiększonych zadaniach eksportowych, jakie stanęły przed 
przedsiębiorstwem.

Do pozytywnych zjawisk, jakie zaznaczyły się w badanym okresie, 
należy zmniejszenie się płynności siły roboczej i zespalanie załogi, wy
rażające się w zwiększaniu udziału robotników związanych z hutą od 
dawna (por. tab. 14).

Tab. 14. Zmniejszenie się płynności kadr huty „Julia” w okresie 1953—196357

O kres pracy 
w

przedsiębiorstw ie

Liczba pracow ników  
w  r. 1953

o//0
Liczba pracow ników  

w  r. 1963
o//o

poniżej 1 roku 68 15,6 39 3,9
1— 3 la t 184 42,1 184 18,4
3— 5 lat 61 14,0 168 16,8
5—10 lat 91 20,8 355 35,6
powyżej 10 la t 33 7,5 252 25,3

Razem 437 100,0 998 100,0

55 Tamże, Spraw ozdania z w ykonania planu zatrudnien ia w la tach  1955—1963.
56 Jw .
57 A J, Spraw ozdanie o stanie i s tru k tu rze  zatrudn ien ia na dzień 31 III  1953 r. 

oraz za r. 1963.



Wydajność pracy, obliczona na jednego robotnika grupy przemysło
wej, przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Wydajność pracy obliczona na jednego robotnika grupy przemysłowej 
w hucie „Julia” w okresie 1956—1963 58

Rok
W artość produkcji 

globalnej w  tys. zł 
(wg cen zbytu)

W artość p rodukcji 
globalnej na 1 rob. 
grupy przem . w  zł 

(wg cen zbytu)

%
(1956 =  100)

1956 20 090,1 34 519,1 100,0
1S57 29 818,6 47 557,6 137,8
1958 38 830,7 56 522,1 163,7
1959 44 489,2 56 244,2 162,9
1960 50 127,8 59 322,8 171,8
1961 53 889,6 64 693,4 187,4
1962 49 679,9 59 072,4 171,1
1963 49 356,9 57 258,6 165,9

Przejściowe obniżenie się wydajności pracy w latach 1961—1963 wy
nikało przede wszystkim z zaostrzenia kryteriów jakościowych przy 
produkcji eksportowej. Do odbiorców stawiających najwyższe wyma
gania co do jakości produkcji zaliczały się Austria, Dania, Francja i Bra
zylia, które zamawiały trudne do wykonania asortymenty. Zwiększenie 
udziału produkcji eksportowej o wyższej jakości nie znalazło właściwego 
odbicia w wartości produkcji, gdyż dla jej obliczenia przedsiębiorstwo 
musiało posługiwać się jednolitymi cenami zbytu, obowiązującymi od 
17 VII 1957 r. Ceny te nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy praco
chłonności poszczególnych asortymentów. Koszty produkcji wielu asor
tymentów były znacznie wyższe od ich wartości obliczonej według cen 
zbytu. Rzeczywiste koszty produkcji kryształów w 1963 r. wyniosły 
55 861,0 tys. zł, natomiast ich wartość, obliczona według cen zbytu, 
tylko 45 787,0 tys. zł. Różnice w e. wskaźnikach, wyrażających procen 
towy stosunek kosztów produkcji do wartości produkcji według cen 
zbytu, były niesłychanie duże. Wykazują to wyraźnie obliczenia dla 
niektórych asortymentów w 1963 r. podane w tab. 16.

Struktura asortymentowa produkcji wywierała bardzo istotny wpływ 
na wydajność pracy robotników huty, a także na jej rentowność. W naj
bliższym czasie sytuacja powinna ulec poprawie, gdyż Zjednoczenie 
Przemysłu Szklarskiego przy współpracy przedsiębiorstw opracowuje 58

58 D ane o w artości p rodukcji globalnej pochodzą ze spraw ozdań rocznych 
znajdujących się w  AJ. Obliczenia własne.



Tab. 16. Koszty i wartość produkcji niektórych asortymentów huty „Julia”
w 1963 r .59

A sortym ent

Łyżki
M usztardnice
Pudernice
Filiżanki
Żyrandole
Solniczki

Stosunek kosztów p ro 
dukcji do w artości p ro 
dukcji wg cen zbytu  

w  %

Zysk ( + )  lub  s tra ta  (—) 
w  %  do w artości p ro 
dukcji wg cen zbytu

I
347.0 I -247 ,0
290.0 1 -190 ,0
209.0 -109 ,0
186.1 -  86,1
73,8 +  26,2
54,0 ; +  46,0

nowe cenniki zbytu, oddzielnie dla produkcji eksportowej i dla pro
dukcji na rynek krajowy 60.

Przedstawiona w artykule analiza produkcji, zatrudnienia i zbytu 
huty „Julia” wykazała stały rozwój tego przedsiębiorstwa. A pamiętać 
przecież musimy, że po założeniu w Niemczech zachodnich (w Schwae- 
bisch-Gmuend) „Neue Josephinenhütte”, będącej własnością Schaffgot- 
scha, huta w Szklarskiej Porębie zrezygnować musiała w 1956 r. z tra 
dycyjnej firmy i zaczęła zdobywać zagraniczną klientelę już jako huta 
„Julia”. Nieprawdziwe okazały się twierdzenia rewizjonistów zachodnio- 
niemieckich, jakoby sukcesy swoje zawdzięczała ona jedynie pracującym 
fachowcom niemieckim i dyskontowaniu tradycji znanej od dawna na 
rynkach świata huty „Józefina”. Twierdzenia takie znaleźć można 
w broszurze wydanej przez „Göttinger Arbeitskreis” 61, w której dla

59 AJ, Załączniki do b ilansu  za r . 1963.
60 W ywiad z szefem eksportu  M. Siem ionowem  z 27 VII 1964 r.
61 Die deutschen Ostgebiete jenseits von Oder und Neiße im Spiegel der pol

nischen Presse, W ürzburg 1958. Por. w  te j spraw ie: Achtung Fälschungen. Ein 
Beitrag zu den Methoden das Göttinger • Arbeitskreises, Poznań—W arszaw a 1959. 
A utorzy zachodnioniem ieckiej broszury  propagandow ej pow ołując się na a rty k u ł 
ogłoszony w e „W rocławskim  Tygodniku K ato lików ” (nr 24 z 16 VI 1957 r.) pisali: 
,,In dem polnischen B ericht w ird  besonders hervorgehoben, daß die P roduktion 
so lange reibungslos fu n k tio n ie rt habe, als die leitende deutsche Ingenieur B er
nard  K rah l die H erste llung  des Glases überw achen konnte. N achdem  Ing. K rah l 
»nach D eutschland gegangen« sei, habe sich dies sogleich dahingehend ausgew irkt, 
daß die E rzeugung von K ristallg las eingestellt w erden  m ußte. E rs t nach vielen 
zeitraubenden  E xperim enten  sei es gelungen, ein »einigerm aßen befriedigendes« 
K ristallg las zu produzieren  und den E xport w ideraufzunehm en, doch habe sich 
alsbald herausgestellt, daß die ausländischen K unden die Q ualität des Glases als 
»bei w eitem  noch nich t zufriedenstellend« b e trach te ten ”. Cyt. wg Achtung Fäl
schungen, s. 42.



uzyskania odpowiednich efektów spreparowano zręcznie artykuł o hucie 
„Józefina”, ogłoszony w 1957 r. we „Wrocławskim Tygodniku Katoli
ków”. Oczywiście nie ma tam ani słowa o podkreślanych w artykule 
prasowym sukcesach polskich inżynierów, którzy doskonale poradzili 
sobie ze skomplikowaną technologią produkcji szkła kryształowego. Za
miast tego położono akcent na zasługi inżyniera B. Krahla i trudności 
po jego odejściu. W dalszym ciągu autorzy niemieckiej broszury anty
polskiej stwierdzali, że osiąganie przez hutę deficytu nie jest niczym 
dziwnym. I znowu pominięto milczeniem znajdujące się w polskim 
artykule wytłumaczenie rzeczywistej przyczyny pozornego deficytu, 
tkwiącej w nieprawidłowej konstrukcji ceny zbytu.

Wbrew przypuszczeniom kierownictwa „Neue Josephinenhütte” wy
roby huty „Julia”, już po odejściu specjalistów niemieckich i zmianie 
firmy, nic nie straciły na swej sile konkurencyjnej, a wręcz przeciwnie, 
stały się coraz bardziej poszukiwane na rynkach światowych. Nadzieje 
niemieckich przemysłowców na usunięcie w cień polskiej huty kryszta
łów okazały się zawodne.

Na rozbudowę i modernizację huty „Julia” w perspektywicznym pla
nie na lata 1967—1980 (plany i założenia wstępne są już opracowywane) 
przewiduje się nakłady inwestycyjne w wysokości 120 milionów zł, 
z czego połowa ma zostać zrealizowana do 1970 r. Przewidywane pla
nem efekty tych zamierzeń zestawiono w tab. 17.

Przypomnieć wypada w zakończeniu, że do 1964 r. nakłady inwesty-

Tab. 17. Przewidywany perspektywiczny rozwój huty „Julia” 62

W yszczególnienie

P rodukcja  k rysz
tałów  ogółem 

E ksport k rysz
tałów

Udział eksportu  
w  produkcji 
ogółem

W artość eksportu  

Zatrudnienie

L a t a

Jedn.
m iary

1964
(planowane w yko

nanie)
1970 1980

tona 514 i 900 1 500 291,8

290 ! 630 1 200 413,8

o//0 58,0 70,0 80,0 X

tys. zł 
dewiz. 1 700,0

i
I

1 3 800,0 7 200,0 423,0
osoba 990 j 1 500 2 200 222,2

62 AJ, A nkieta-spraw ozdanie z funkcjonow ania uchw ały Rady M inistrów  n r 
245/62.



cyjne w hucie „Julia ” były bardzo małe, mniejsze nawet niż nakłady 
na kapitalne remonty. Przeważały drobne inwestycje adaptacyjne, za
kupy maszyn i urządzeń produkcyjnych, laboratoryjnych, środków 
transportu63. Dotychczasowe swoje sukcesy Jeleniogórskie Zjednoczone 
Zakłady Szklarskie zawdzięczają głównie zdolnościom i wytężonej pracy 
robotników, kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej.

DIE KRISTALLGLASHÜTTE „JU L IA ” IN SZKLARSKA PORĘBA IN DEN
JAHREN 1946—1964

Der A rtikel sch ildert die Geschichte der K rista llg lashü tte  „ Ju lia” in  Szklarska 
Poręba in den Ja h re n  1946—1964. E r b ildet den ersten  Versuch einer A nalyse 
der F unk tion ierung  dieses a lten  B etriebes (er en tstand  im Ja h re  1842) in der 
W irtschaft Volkspolens, u n te r den grundsätzlich  veränderten  Bedingungen der 
sozialistischen P roduktionsverhältn isse .

D er A rtikel besteh t aus ćirei Teilen. Der erste  zeigt die H ütte  unm itte lbar 
nach dem K riege und in  den ersten  Ja h re n  des D reijahrp lans, der zweite — in 
der Zeit des S echsjahrplans. Im  d ritte n  Teil, der die Ja h re  1956—1964 um fasst, 
w urden  auch die E ntw ick lungsperspektiven  der „V ereinigten G lashüttenbetriebe 
Je len ia  G óra” (Jeleniogórskie Z jednoczone Zakłady Szklarskie) besprochen, die 
im  P lan  fü r  die Ja h re  1966—1980 en tw orfen  w orden sind. (Die genannte V er
einigung um fasst neben der G lashütte  „ Ju lia” die B etriebe in  P iechowice und 
in Sobieszów). In den einzelnen Z eitabschnitten  w urden  hauptsäch lich  folgende 
P roblem e berücksich tig t: P roduktion , A bsatz auf dem  B innenm ark t und fü r  den 
Export, Beschäftigung und A rb e itsp ro Ju k tiv itä t. Die Q uellengrundlage fü r diesen 
B eitrag  b ilden sta tistische und beschreibende M aterialien , die sich im A rchiv der 
H ütte  „ Ju lia” befinden.

63 Tamże, A naliza działalności gospodarczej hu ty  „ Ju lia” za la ta  1956— 1963. 
W artość inw estycji za okres 1960—1963 w yniosła 3 829 000 zł i była m niejsza niż 
w artość nakładów  na kap ita lne  rem onty  ty lko za la ta  1962—1963 (4 272 200 zł).




