
DWA DWUDZIESTOLECIA. DOLNY ŚLĄSK W RAMACH 
GOSPODARKI NIEMIECKIEJ I POLSKIEJ

Rozpatrywanie dorobku polskiego dwudziestolecia na Dolnym 
Śląsku i porównywanie go ze stanem gospodarczym w okresie między
wojennym nie jest zadaniem łatwym.

Dolny Śląsk po 1918 r. i po 1945 r. miał zupełnie inny punkt wyjścia 
pod względem gospodarczym. W pierwszej wojnie światowej Śląsk 
uniknął zniszczeń. Po 1945 r. stan Dolnego Śląska był katastrofalny. Pod 
koniec drugiej wojny światowej i po niej zostały nadto dokonane olbrzy
mie przesunięcia ludnościowe, co oczywiście dodatkowo opóźniało odbu
dowę i stabilizację gospodarczą. Inne były też gospodarczo-społeczne 
ramy dalszego rozwoju. Do 1945 r. Dolny Śląsk związany był z państwem 
kapitalistycznym, był terenem gospodarki kapitalistycznej, stanowiąc — 
jak będziemy o tym mówili dalej — jeden z peryferyjnych wschodnich 
rejonów Rzeszy, margines w jej życiu gospodarczym i społecznym. Po 
drugiej wojnie światowej stał się częścią państwa prowadzącego gospo
darkę socjalistyczną, ze wszystkimi jej gospodarczymi i społecznymi 
konsekw encjam iO rganicznie powiązany z całością ziem polskich, sta- * i

1 Obecne w ojew ództw o w rocław skie liczy 18 827 k m 2 pow ierzchni, a w raz 
z w ydzielonym  m iastem  W rocław iem  19 052 k m 2. A dm inistracy jn ie podzielone 
jest na  31 pow iatów , w  tym  cztery m iejskie: Je len ia  Góra, Legnica, W ałbrzych 
i Świdnica. Na te ren ie  w ojew ództw a znajdu je się 76 m iast, 21 osiedli i 310 gro
m ad w iejskich  (stan z 1963 r., na podstaw ie: Dolnośląski rocznik statystyczny, 1963, 
W rocław  1964, dalej skró t: DRS 1963). W skład dolnośląskiego okręgu ad m in istra 
cyjnego weszła daw na prow incja dolnośląska po Nysę Łużycką, z w y jątk iem  po
w iatów : zielonogórskiego, głogowskiego, kożuchowskiego, szprotaw skiego, żagań
skiego i żarskiego, k tó re  zostały przydzielone do woj. zielonogórskiego, brzeskiego
i nam ysłowskiego, przydzielonych do woj. opolskiego, i W ojerca oraz Czerw ińska, 
należących do N iem ieckiej R epubliki D em okratycznej. Pow ierzchnia prow incji 
dolnośląskiej w ynosiła 26 600 km 2, z czego na re jenc ję  w rocław ską przypadało 
około 13 000 km 2, na legnicką 13 600 km 2. Obie re jencje  adm in istracy jn ie podzie
lone były na  51 pow iatów , w  tym  9 m iejskich, 102 m iasta  i 3238 gm in w iejskich .



nowi nie tylko ich równorzędną część, ale jeden z czołowych rejonów 
objętych planowo inwestycjami przemysłowymi.

To są warunki rozwoju, których w ocenie osiągnięć nie można tracić 
z pola widzenia.

Obok tego badacz staje przed dużymi trudnościami technicznymi. 
Materiał statystyczny obu okresów nie zawsze jest porównywalny ze 
względu na odmienne kryteria obliczeń, a także ze względu na różnice 
przed- i powojennego podziału administracyjnego, które sprawiają, że 
nie zawsze mamy do czynienia z jednym i tym samym terytorium.

Autor zdaje sobie sprawę z tych trudności. Jest świadom, że przy 
próbie tego rodzaju porównań czyha poważne niebezpieczeństwo upro
szczeń. Uważa jednak, iż zadanie jest już dziś w ogólnych zarysach wy
konalne, a równocześnie bardzo ważne. Chodzi tu bowiem o uchwycenie 
tych nowych wartości, które przyniosły z sobą przemiany polityczne 
i gospodarczo-społeczne po 1945 r., o ocenę znaczenia tych przemian dla 
ziemi dolnośląskiej i ludzi na niej żyjących.

* *
*

27,4% ludności prowincji dolnośląskiej przed 1939 r. zajmowało się 
gospodarką rolną i leśną, 37,2% żyło z przemysłu i rzemiosła, 15,7% 
z handlu, 6,2% pracowało w administracji, wojsku, służbie zdrowia 
i w wolnych zawodach, 3,6% przypadało na służbę domową, a 9,9% było 
bez zawodu 2. Jednak jako całość Dolny Śląsk miał charakter rolniczy, 
z wyjątkiem kilku regionów wybitnie przemysłowych. Powierzchnia 
użytków rolnych wynosiła 1 713 517 ha, co stanowiło 64,4% ogólnej po
wierzchni prowincji. Z tego na ziemię orną przypadało 1 376 297 ha, to 
jest 517%, łęki i pastwiska zajmowały 302 489 ha, czyli 11,4%, lasy 
i zarośla ponad 30%, a nieużytki 6,6% ogólnej powierzchni Dolnego 
Śląska 3.

Jednakże podział ziemi między jej użytkowników był na Dolnym 
Śląsku bardzo nierówny. Jak wykazują urzędowe spisy niemieckie, na 
gospodarstwa poniżej 2 ha, które stanowiły około 50% ogólnej sumy go

2 A rchiw um  Państw ow e W rocław  (dalej skró t: AP W rocław), W ydział Sa
m orządu P row incjonalnego Ś ląska (dalej skró t: WSPSl.), n r 791, N iederschlesien.

3 U żytkow anie gruntów  i s tru k tu rę  ro lną Dolnego Ś ląska om awia w  polskiej 
lite ra tu rze  h istorycznej S. S c h m i d t ,  Użytkowanie gruntów, struktura agrarna, 
stosunek prawny do ziemi, W arszaw a 1947. Analizę s tru k tu ry  gleby Dolnego Ś lą
ska oraz rejonizację na podstaw ie k ry terium  średniego dochodu z ha p rzep row a
dzili: W. S t y ś, Rolnictwo na Dolnym Śląsku (Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny 
Śląsk, W rocław 1948), oraz S. W y s ł o u c h ,  Studia nad koncentracją w rolnictwie 
śląskim w latach 1850—1914, W rocław 1956.



spodarstw, przypadało zaledwie 4% ziemi. Wielkie majątki rolne po
wyżej 100 ha, stanowiące nieco ponad l°/o ogólnej liczby gospodarstw, 
skupiały w swoim ręku prawie 45% areału ziemi 4.

Tab. 1. Wielkość gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku wg obliczeń Wydziału 
Samorządowego Prowincji Śląskiej5

W ielkość gospodarstw Ogólna liczba Pow ierzchnia w  ha przypadająca 
na daną grupę gospodarstw

0,5— 2 ha 125 813 57 000
2 -  5 „ 42 709 147 000
5 — 20 „ 57 986 526 000

20 —100 „ 10 079 341 000
100 i w ięcej ha 2 208 530 000

Te dane liczbowe pokrywają się z obliczeniami polskimi6. Wielkie 
majątki rolne powyżej 100 ha występowały przede wszystkim na gle
bach dobrych Niziny Dolnośląskiej, ciągnącej się od Opola do Legnicy. 
Drobne gospodarstwa chłopskie przeważały na glebach żytnio-ziemnia- 
czanych i w rejonach podgórskich. Tak np. w powiecie bystrzyckim 
jedynie 5% ziemi przypadało na wielką własność rolną, a 95% zajmo
wały gospodarstwa małe i średnie. W powiecie kłodzkim, górzystym 
i nieurodzajnym, 78% gospodarstw było niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji7. Na podwrocławskich zaś czarnoziemach 60% powierzchni 
ziemi należało do gospodarstw wielkich. Na tym terenie istniało 11 ma
jątków posiadających ponad 1000 ha ziemi. W powiecie brzeskim istniało

4 AP W rocław, WSPŠ1., n r 791, N iederschlesien.
5 Tamże, s. 3.
u O pracow ania W ojewódzkiej Kom isji P lanow ania Gospodarczego, W rocław, 

Woj. Rada Narodowa. W ojewódzka K om isja P lanow ania Gospodarczego podaje, 
iż procentow y podział ziemi m iędzy poszczególne gospodarstw a przedstaw iał się 
następująco:

G rupa gospodarstw Liczba gospodarstw  
(w %)

% zajm ow anej po
w ierzchni ziemi

G ospodarstw a 
poniżej 5 ha 41,3 5,4

5 -  10 27,4 12,1
1 0 -  20 19,2 16,0
20— 50 9,1 16,3
50-100 1,3 5,1
powyżej 100 ha 1,7 44,9

Podobne obliczenia przeprow adził W. S t y  ś, op. cit., s. 257.
7 AP W rocław, R ejencja W rocław ska (dalej skró t: RW), n r 52. pismo z 22 II 

1939, oraz n r 49, pismo z 22 II 1939.



14 majątków o obszarze od 500 do 750 ha. W powiecie ząbkowickim, 
również o dobrej glebie, około 25% ziemi zajmowało 46 majątków rol
nych. W powiecie sycowskim 3 majątki zajmowały 19 736 ha, co stano
wiło 37,5% powierzchni ziemi uprawnej tego regionu. W powiecie mi- 
lickim 8 majątków ziemskich skupiało 49,9% gruntów, w oleśnickim 
9 majątków władało 21,9% ziemi uprawnej 8. W takich powiatach, jak 
Syców, Góra, Milicz, Namysłów, Środa Śląska, Dzierżoniów, Trzebnica, 
Jelenia Góra, Lubin, Szprotawa, ponad 50% powierzchni ziemi przypa
dało na majątki ponad 100 ha 9 * 11.

Wymownym dokumentem opisującym stosunki na wsi dolnośląskiej 
był memoriał władz administracyjnych, partyjnych i organizacji chłop
skich powiatu milickiego z lipca 1938 r. Dane memoriału zestawia tab. 2.

Tab. 2. Stan posiadania ziemi na Dolnym Śląsku w poszczególnych grupach 
gospodarstw rolnych wg danych memoriału z 1938 r .10

W ielkość gospodarstw  w ha
W yszczególnienie

do 2 ponad 1002 - 5 5 - 1 0 1 0 -2 0 to 0 1 CJI o 50 — 100

Liczba gospodarstw 3099 1405 1699 689 174 14 98
Pow ierzchnia ziemi

upraw , i lasów 1846 3578 13654 15048 7334 2304 42239
% ogólnego obszaru 2,2 6,12 15,5 17,1 8,3 2,6 48,1

Powiat milicki należał — rzecz charakterystyczna — do najbardziej 
zacofanych pod względem kulturalnym i technicznym powiatów Dol
nego Śląska. Jeszcze w 1933 r. 110 miejscowości w tym powiecie było 
bez prądu elektrycznego. Najsłabiej tutaj była rozwinięta również sieć 
komunikacyjna 11.

Rozwój i rentowność gospodarstw rolnych zależy jednak nie tylko 
od areału ziemi uprawnej, ale i od intensywności uprawy, dostosowania 
jej do warunków glebowych oraz możliwości zbytu produktów rolnych 
i polityki państwa wobec rolnictwa. Wprawdzie w sąsiedztwie rejonu 
śląskiego znajdowały się okręgi przemysłowe — Zagłębie Górnośląskie 
i Wałbrzyskie — oraz istniał lokalny przemysł spożywczy, jednak wzra

8 Tamże, n r 50 i 51, pism a z 22 II  1939, oraz R. R ii c h e 1, 10 Jahre landwirt
schaftliche Siedlung in Schlesien, [Wrocław] 1930, s. 5.

9 Zob. A. J a g i e l s k i ,  Zmiany strukturalne w rolnictwie śląskim w okresie 
1907—1939 w świetle danych statystycznych (Studia i M ateriały  z Dziejów Śląska, 
t. II, W rocław  1958, tab. 11, s. 204a).

i° AP W rocław, RW, n r 40, m em oriał z 23 VII 1938.
11 Tamże.



stające wf latach dwudziestych bezrobocie w tych rejonach poważnie 
osłabiło zdolność nabywczą miejscowej ludności. Niekorzystne zaś poło
żenie geograficzne Śląska wobec Rzeszy w dużym stopniu utrudniało 
wywóz miejscowych produktów rolno-spożywczych do przemysłowych 
okręgów Niemiec zachodnich. Dolny Śląsk stanowić miał wprawdzie 
w teorii w systemie gospodarczym Rzeszy przede wszystkim rolnicze 
zaplecze dla okręgów przemysłowych Saksonii i Berlina, jednakże wy
sokie koszty przewozów towarowych do miejsca przeznaczenia nie sprzy
jały gospodarce rolnej. Aby utrzymać się na zachodnioniemieckim rynku 
towarowym, trzeba było nie tylko płacić wysokie koszty transportu, 
lecz również obniżać ceny produktów rolnych. Römer obliczył, że koszty 
przewozu płodów rolnych ze Śląska do środkowych Niemiec zwiększały 
się z każdym rokiem 12. Wzrastająca po pierwszej wojnie światowej dro
żyzna i spadek wartości pieniądza odbijały się również ujemnie na sy
tuacji wsi. W listopadzie 1925 r. Pruskie Ministerstwo Rolnictwa, Lasów 
i Domen stwierdzało, iż niewspółmiernie do cen artykułów rolnych 
podrożały produkty przemysłowe. W stosunku do okresu przedwojen
nego cena węgla kamiennego podniosła się o 148%, obuwia o 188%, 
materiałów budowlanych o 211%, kucia konia o 200%, a materiałów 
ubraniowych o 250%. Tymczasem cena produktów rolnych prawie się 
nie zmieniła 13.

Wprawdzie w 1925 r. wszedł w życie opracowany przez K. Dawesa 
plan uzdrowienia gospodarczego Niemiec, w którego wyniku udzielono 
Republice Weimarskiej pożyczki w wysokości 14 mld. marek, ale ten 
poważny skądinąd impuls gospodarczy w niewielkim tylko stopniu przy
padł wsi dolnośląskiej.

Lata 1925—1926 były dla rolnictwa śląskiego okresem względnej 
stabilizacji. Wiązało się to z wprowadzeniem nowych ceł na produkty

12 V. R ö m e r ,  Die Wirtschaftskrise und die Oberschlesische Landwirtschaft, 
Racibórz 1930, s. 55. W edług au to ra  koszt przewozu (w fenigach) koleją 100 kg 
tow aru  z K ędzierzyna do poszczególnych okręgów  Niem iec przedstaw iał się n a 
stępująco:

Tow ar Rok B erlin Szczecin H am burg Essen M annheim

Zboże i m ąka 1913 217 228 345 426 433
to samo 1930 278 289 369 397 398

Ziem niaki 1913 99 102 139 164 166
to samo 1930 100 104 131 141 141

O tręby 1913 112 118 175 214 218
to samo 1930 167 173 219 239 236

13 AP W rocław, N adprezydium  W rocław  (dalej sk ró t: NW), n r  500, m em oriał 
z 28 X I 1925 r.



rolne importowane z zagranicy. Rząd zamierzał bowiem w ten sposób 
przyjść z pomocą rolnictwu niemieckiemu. Te zabiegi przyniosły pewne 
rezultaty dopiero w okresie późniejszym. Już bowiem rok gospodarczy 
1926—1927, niekorzystny pod względem urodzaju, zahamował tendencje 
rozwojowe rolnictwa śląskiego. Niewątpliwie wpływał na to także stały 
wzrost podatku gruntowego. Przewodniczący Krajowego Urzędu Finan
sowego we Wrocławiu w styczniu 1930 r. stwierdzał, że podatki rolne 
na tym terenie zwiększyły się niewspółmiernie do dochodów z ziemi. 
Jeżeli w roku gospodarczym 1924—1925 podatek z jednego ha wynosił 
przeciętnie 18 marek, to w latach następnych wzrósł prawie cztero
krotnie i w 1929—1930 wynosił 70 marek z h a 14.

Co prawda, wzrost podatku gruntowego notowano i w innych pro
wincjach Rzeszy, ale ze względu na upośledzenie gospodarcze Śląska 
w stosunku do prowincji zachodnioniemieckich zjawisko to szczególnie 
niekorzystnie odbijało się na ziemiach śląskich. Nic też dziwnego, że 
w  miarę wzrostu wszelkiego rodzaju ciężarów płatniczych zwiększały 
się na Śląsku zadłużenia wobec państwa. W samej 'tylko rejencji wro
cławskiej na dzień 1 X 1929 r. wynosiły aż 25°/o całości sumy podatko
wej 15. Wiele gospodarstw nie było w stanie wywiązać się z nich w okreś
lonym przez władze terminie. Nie było powiatu — jak stwierdzał raport 
władz administracyjnych — którego rolnictwo nie miałoby na swym 
koncie zobowiązań finansowych wobec państwa. Wzrastało w niepokoją
cym tempie zadłużenie przypadające na jeden hektar ziemi. W 1924 r. 
wynosiło ono przeciętnie dla wielkiej własności rolnej 273 marki, 
a w 1930 r. 911 marek. Dla średnio- i małorolnych gospodarstw w tych 
samych latach wzrosło z 319 do 678 marek na hektar 16.

Również Lucadou analizując strukturę rolną Śląska stwierdzał, że 
nawet po dojściu Hitlera do władzy wzrastało w dalszym ciągu zadłu
żenie śląskiego rolnictwa. W 1934—1935 r. wynosiło na jeden hektar 
842 marki, w 1936—1937 r. 900 marek. W następnych latach zanoto
wano pewien nieznaczny spadek zadłużenia, wynoszący w 1937—1938 r. 
891 marek i w 1938—1939 r. 884 m ark i17. Ogólne zadłużenie rolnictwa 
śląskiego na dzień 2 VII 1936 r. wynosiło średnio 889 marek na każdy 
hektar i było o 31°/o wyższe od przeciętnej dla Rzeszy 18. Omówionemu 
wyżej zjawisku towarzyszyły przymusowe licytacje. W przemówieniu

14 Tam że, WSPSl., n r  831, m em oriał Das Schicksal des Ostens in statistischen 
Bildern, [W rocław 1931].

15 Tam że, m em oriał: Von Niederschlesiens Not, [W rocław 1931].
16 Tamże, Das Schicksal...
17 E. L u c a d o u ,  Strukturwandel Schlesiens. Zur Wirtschaftsgeographie des 

Deutschen Ostens, A m sterdam , 1943, s. 92 i n.
18 Die Wirtschaftslage des Grenzlandes Schlesien, [W rocław 1938].



w Sejmie Pruskim 9 I 1931 r. minister Rolnictwa, i Lasów Domen 
stwierdził, iż notuje się od dłuższego już czasu na całym terytorium 
niemieckiego wschodu wzrost licytacji gospodarstw rolnych. W okresie 
od 1 IV 1929 r. do 31 III 1930 r. przymusową licytacją objętych zostało 
229 majątków rolnych, z czego przypadało: na Prusy Wschodnie — 89, 
na Pomorze — 69, na Brandenburgię — 32 i na Dolny Śląsk — 16. 
Stosunkowo największa liczba licytacji przypadała na wielką własność 
rolną, a w minimalnym tylko stopniu na gospodarstwa karłowate i małe. 
Na Śląsku od kwietnia 1924 r. do grudnia 1931 r. poddano przymusowej 
licytacji 998 gospodarstw rolnych i leśnych o powierzchni 42 234 ha. 
Proces ten wzmógł się w latach trzydziestych. Tylko w okresie od 
stycznia 1931 r. do września tegoż roku oddano na licytację 284 gospo
darstwa o łącznej powierzchni 13 200 ha. Liczba ta — jak stwierdzał 
Lucadou — byłaby o wiele większa, gdyby byli chętni do nabycia licy
towanych majątków 19.

Pod koniec 1928 r. nastąpił w Niemcżech i na Śląsku spadek cen 
produktów rolnych związany ze zbliżającym się ogólnoświatowym za
łamaniem gospodarczym. Miejscowe czynniki samorządowe, chcąc zapo
biec dalszemu regresowi gospodarczemu Śląska, postanowiły powołać do 
życia Urząd Powierniczy Prowincji Dolnośląskiej (Treuhandstelle für 
Umschuldungskredite in Provinz Niederschlesien), przy pomocy którego 
właściciele zadłużonych gospodarstw mogli ubiegać się o kredyty 
w Prowincjalnych Kasach Zapomogowych (Provinzial Hilfskasse)20. 
Postanowiono także przy pomocy petycji i różnego rodzaju memoria
łów kierowanych do centralnych władz Rzeszy zainteresować najwyższe 
czynniki stanem gospodarczym prowincji21. Jeszcze w październiku 
1926 r. zwołano do Wrocławia naradę Komisji Wschodniej Sejmu Prus
kiego, poświęconą problemom gospodarczym niemieckich terenów 
wschodnich. Październikowa narada zapoczątkowała dyskusję tak 
w Sejmie Pruskim, jak i w Reichstagu nad przyszłym projektem finan
sowej pomocy dla wschodnich terenów Rzeszy, określanym jako pro
gram natychmiastowej pomocy (Sofortprogramm). Owe petycje, nazwane 
przez niektórych historyków niemieckich „interwencjonizmem” lub

19 L u c a d o u ,  op. cit, s. 86 i n.
20 W iele m ateria łów  w  tym  zakresie zna jdu je się w  AP W rocław, WSPŚ1., 

n r 505—509.
21 Jednym  z pierw szych m em oriałów  om aw iających upośledzenie Ś ląska w  r a 

m ach państw a niem ieckiego był Denkschrift über die wirtschaftliche und kultu
relle Zustände im waldenburger Industriegebiet, sporządzony przez „ M agistrat 
m. W ałbrzycha w  1927 r. W tym  sam ym  czasie sporządzono Vorschläge zur Unter
suchung und Behebung der nieder schlesischen Notstände, zob. AP W rocław, Mag.



„pomocą państwa na wniosek”, najczęściej pozostawały bez odpowie
dzi 22.

Zasadniczą pomoc rolnictwu śląskiemu przynieść miała — przynaj
mniej według projektodawców — tzw. „pomoc dla terenów wschod
nich”, określana najpierw jako Ostpreußenhilfe, a następnie jako Ost- 
hilfe. Podstawowy dokument w tym zakresie poprzedziły wytyczne 
o udzielaniu pożyczek długoterminowych z 17 IX oraz 16 XII 1930 r . 23 
W marcu 1931 r. Reichstag uchwalił ustawę o Osthilfe, do której w póź
niejszym okresie wydano jeszcze uzupełniające rozporządzenia24. Ost- 
hilfe oprócz motywów politycznych miała wyraźnie określony cel. Była 
zamaskowaną pomocą, jakiej udzielały władze niemieckie wielkim posia
daczom ziemskim, ratowała upadające latyfundia i majątki junkierskie 
na wschodnich terenach Rzeszy. Nie było bowiem przypadkiem, iż P ru
sy Wschodnie, w których znajdowało się najwięcej majątków rolnych, 
otrzymały ze wszystkich prowincji wschodnich największe dotacje, nie 
tylko w latach 1920—1925, lecz rówmież w ramach tzw. programu Hin- 
denburga w 1927 r., z kredytów dla zadłużonych gospodarstw przyzna
nych w 1928 r. i wreszcie w okresie realizacji Osthilfe. Dotacje dla Prus 
Wschodnich w latach 1920—1930 wahały się od kilkudziesięciu do kilku
set milionów marek, dla Dolnego Śląska zaś od jednego miliona do nie
spełna dziesięciu 25.

m. Wroc., n r 33233, k. 248. Inny dokum ent, Die Wirtschafts- und Komunalnot des 
Deutschen Ostens, tam że, n r 33234, k. 184, om awia upośledzenie w schodnich ziem 
niem ieckich w  okresie m iędzyw ojennym . W styczniu 1930.r. ukazał się m em oriał 
Die Not der preußischen Ostprovinzen. M em oriał ten  opublikow ał J. K o k o t  w: 
„Św iadectw a N iem ieckie”, 1958, z. 3. W 1931 r. Sam orząd P row incji Ś ląskiej 
opracow ał nowy dokum ent Das Schicksal des Ostens in statistischen Bildern, 
zob. AP W rocław, WSPŚ1., n r  831. W czerw cu ukazał się rów nież opracow any 
przez Sam orząd P row incji m em oriał Von Niederschlesiens Not, a w  1937 r. lan d ra t 
głogowski w ystosow ał n a  ręce w ładz zw ierzchnich Denkschrift-Bevölkerung und 
Wirtschaftslage im Grenzkreis Glogau. D okum ent ten  opublikow ał J. S tępczak 
w 1959 r. W 1938 r. R ejencja Legnicka sporządziła m em oriał Über die Entvölke
rung des Regierungsbezirks Liegnitz und Mittel seiner Bekämpfung. M em oriał ten  
opublikow ał rów nież w  1947 r. J. Kokot. Dalsze m em oriały o stan ie gospodarczym 
ś lą sk a  pochodzą z la t 1938—1939, zob. AP W rocław, RW, n r 40—52. W iele cennego 
m ateria łu  znajdu je się rów nież w  archiw um  NRD w M erseburgu i Poczdam ie.

22 L  u c a d o u, op. cit., s. 63.
23 Zob. „D eutscher Reichsanzeiger und P reußischer S taa tsanzeiger”, n r 218 

z 18 IX  oraz n r 294 z 17 X II 1930. R ealizację O sthilfe w  lite ra tu rze  h istorycznej 
najszerzej omówił B. B u c h t a ,  Die Junker und die Weimarer Republik, Berlin 
1959.

24 AP W rocław, WSPŚ1., n r  1542.
25 Tam że, h r  254, ra p o rt z 11 VI 1931. D otacje d la  P ru s W schodnich w zesta

w ieniu z pomocą dla Ś ląska w  latach 1920—1930 przedstaw ia następu jąca  tabela :



Te pokaźne sumy płaciły przede wszystkim szerokie warstwy społe
czeństwu niemieckiego. W tym bowdem czasie, kiedy przystąpiono do 
realizacji Osthilfe, rząd kanclerza Briininga podwyższył cła na zboże 
i produkty rolne, co przynosiło korzyść przede wszystkim wielkiej włas
ności rolnej, a godziło w szerokie warstwy konsumentów. Piętnując ten 
krok czynników rządowych, Komunistyczna Partia Niemiec wysunęła 
jako jedynie skuteczny program pomocy dla wsi tzw. Bauernhilf Pro
gramm, który uwzględniałby w pierwszym rzędzie potrzeby gospodarstw 
chłopskich, a nie latyfundiów junkierskich26. KPD była także inicja
torką wystąpień chłopstwa i bezrobotnych na Śląsku, potępiających 
opracowaną przez czynniki centralne Rzeszy „pomoc dla terenów 
wschodnich” jako jawmy haracz na rzecz junkrów pruskich popieranych 
przez Hindenburga 27.

Realizację Osthilfe krytykowała nawet prasa burżuazyjna i organi
zacje samorządowe. W listopadzie 1933 r. ugrupowania chłopskie po
wiatów Nowej Rudy, Kłodzka i Bystrzycy wystosowały na ręce prze
wodniczącego Samorządu Prowincji Dolnośląskiej memoriał, w którym 
poddały surowej krytyce podział tej pomocy stwierdzając, iż nie

L ata P rusy  W schodnie Śląsk G órny Śląsk Dolny

1920—1925
1926

300 m in. m arek
Sum y w  ram ach  „natychm iasto- Sum y w  ram ach  „natych-
w ej pom ocy”, k tó rych  w ładze nie m iastow ej pom ocy”
były w  stan ie określić 8,7 min. 9,3 min.

1927 30 m in. w  ram ach  nadzw yczajnych Sum y w  ram ach  nadzw y-
funduszów , czajnych funduszów
65 m in. w  ram ach  tzw. program u 
H indenburga 1,5 min. 2,5 min.

1928 30,4 m in. w  ram ach  k redytów  dla Sum y d la zadłużonych go-
zadłużonych gospodarstw spodarstw

1929 34 min. zaliczki
4,5 min. | 7,3 min. 

Sum y w  ram ach  O sthilfe
50 m in. d la zadłużonych gospodarstw 1,6 min. 1,1 min.

1930
55 m in. w  ram ach  O stpreußenhilfe. 
Sum y w  ram ach  „pomocy d la  te re - Sum y w  ram ach  O sthilfe
nów w schodnich”, k tó rych  w ładze 
nie były w  stan ie określić 2,5 min. 1,9 min.

26 Tamże, R ejencja O polska (dalej sk ró t RO), n r  1701, k. 829.
27 W m aju  1931 r. KC KPD  stw ierdzała: „W ir fo rd e m  entschädigungslose 

E nteignung des G roßgrundbesitzes und unentgeltliche B ereitstellung  von Land 
fü r  die L andarm en  B auern  und B auernsöhne! 2,5 M illiarden RM gibt die B rüning- 
-R egierung fü r  sogenannte O sthilfe den ostelbischen Ju n k e rn , G roßbauern  und 
B ankherren . W ir fo rd e rn  staatliche B eihilfe fü r  die w erk tä tigen  B auern , B e re it
s te llung  der 2,5 M illiarden O sth ilfem ittel ausschließlich fü r  die W erk tätigen!”, cyt. 
za B u c h t ą ,  op. cit., s. 102.



przyniosła ona żadnej poprawy doli śląskiej w si28. Nie polepszyła jej 
również po 1933 r. szumnie zapowiadana nowa polityka gospodarcza 
Trzeciej Rzeszy, która zmierzała do stworzenia równowagi między rol
nictwem a przemysłem. Wzrastające podatki i różnego rodzaju świadcze
nia odbijały się niekorzystnie na inwestycjach i produkcji rolnej. 
W większych gospodarstwach rolnych uwidoczniła się tendencja do 
zmniejszania ogólnego areału ziemi uprawnej 29. Zaznaczył się też ostry 
kryzys w zakresie siły roboczej, zwłaszcza po zamknięciu w 1932 r. 
granicy dla polskich robotników sezonowych. Poważna część miejsco
wych robotników rolnych szukała zatrudnienia w innych gałęziach 
gospodarki, przede wszystkim w prowincjach zachodnioniemieckich. To 
zaś z kolei groziło załamaniem się gospodarstw opierających swą pro
dukcję na siłach najemnych. Jak dalece zjawisko ucieczki z rolnictwa 
do przemysłu było niebezpieczne dla tej kategorii gospodarstw, świadczy 
wydane w marcu 1934 r. zarządzenie zabraniające zatrudnienia poza rol
nictwem robotników rolnych bez specjalnej zgody władz zwierzchnich. 
Nie powstrzymało to jednak wychodźstwa miejscowych sił roboczych 
na zachód. Zjawisko to wiązało się bowiem z sytuacją gospodarczą sze
rokich warstw społeczeństwa śląskiego, w pierwszym rzędzie z poprawą 
płacy i mieszkań. Emigrowała przede wszystkim ludność małorolna 
z nadgranicznych powiatów Dolnego Śląska: milickiego, sycowskiego 
i namysłowskiego. Wprawdzie poważną część wychodźstwa stanowili 
robotnicy sezonowi, jednak wielu wyjeżdżających już nie wracało na 
Śląsk i było dla tych ziem bezpowrotnie straconych. Ten nowy problem: 
Drang nach Westen, dostrzegało wielu historyków i działaczy niemiec
kich. Dążyli oni, przeważnie z pobudek politycznych, do zahamowania 
tego procesu. Ich projekty jednak nie odpowiadały interesom właści
cieli ziemskich, którzy mieli decydujący wpływ na politykę władz admi
nistracyjnych prowincji. Wielka własność rolna bowiem nie była skora 
do podwyższania zarobków i poprawy warunków mieszkaniowych miej
scowym robotnikom rolnym. W wychodźstwie na zachód śląskiego chłopa 
i robotnika zainteresowane były natomiast ośrodki wielkiego przemysłu. 
Śląsk stanowił dla nich — jak już wspomniano — rezerwuar tanich rąk 
do pracy.

Nic też dziwnego, że werbunek do robót tak sezonowych w rol
nictwie, jak i stałych w przemyśle odbywał się nie tylko oficjalnie, przy 
pomocy miejscowych urzędów pracy, Niemieckiej Centrali Robotniczej 
oraz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, lecz również przez prywatnych agen
tów pracodawców i „dzikich”, nie uprawnionych do tego werbowników.

28 AP W rocław, W SPSl., n r  851, k. 290—310.
29 J a g i e l s k i ,  Zmiany strukturalne..., s. 228.



Tak na Górnym, jak i Dolnym Śląsku działały nawet specjalne insty
tucje doradcze, które zajmowały się sprawą wychodźstwa. W rejencji 
opolskiej działało Oberschlesische Auswanderung und Auswanderer
beratung, a na Dolnym Śląsku Auswandererberatung. Wiosną ze Śląska 
wyjeżdżały tysiące sezonowców na zachód, a powracały dopiero na po
czątku zim y30. Największe nasilenie wyjazdów przypadało na miesiące 
marzec i kwiecień, a w zasadzie pod koniec maja było zakończone. Ter
min zwalniania z pracy był różny, najczęściej w listopadzie i grudniu. 
Najwcześniej powracali sezonowcy z majątków śląskich, najpóźniej 
z Saksonii, Brandenburgii, Pomorza Zachodniego i Meklemburgii31.

Oficjalne statystyki podające liczbę wyjeżdżających ze Śląska dale
kie były od rzeczywistości. Notowały bowiem tylko tych, którzy byli 
werbowani legalnie i zarejestrowani w urzędzie pracy, nie obejmowały 
natomiast udających się do pracy na własną rękę. Römer obliczył, iż 
rocznie wyjeżdżało na roboty sezonowe od 15 do 20 tys. robotników32. 
„Schlesische Volkszeitung” określała liczbę wyjeżdżających do 22 ty s .33. 
Konsul RP z Opola podawał nawet, iż z samych tylko rolniczych powia
tów Śląska Opolskiego wyjeżdżało rocznie w głąb Rzeszy około 15 tys. 
robotników rolnych 34.

Jeżeli jednak wychodźstwo sezonowe traktowano jako rzecz normal
ną, to masowy odpływ na stałe ludności z tych ziem miejscowe czynniki 
administracyjne uważały za poważne niebezpieczeństwo. Toteż w oficjal
nych raportach władz coraz częściej mówiło się o niemieckim wscho
dzie — w tym i o Śląsku — jako o przestrzeni bez ludzi (Raum ohne 
Volk)35. Określenie to stało się wkrótce synonimem rolniczych terenów 
Śląska, gdzie notowano mimo znacznego przyrostu naturalnego stały 
ubytek ludności36.

W 1930 r. R. Rüchel stwierdzał, iż w latach 1871—1925 ubytek ten 
w niektórych miejscowościach był zastraszająco wielki. Ilustruje to 
tab. 3.

30 W. R a d e t z k i ,  Die inländischen landwirtschaftlichen Wanderarbeiter 
Deutschlands, W rocław  1930, s. 82, oraz AP W roclaw, RO, n r 12164, pismo ze 
stycznia 1934 r.

31 AP W rocław, RO, n r  12164, k. 84—101.
32 R ö m e r ,  op. cit., s. 50 i n.
33 „Schlesische V olkszeitung”, 1 I I I  1928.
34 A rchiw um  M inisterstw a Spraw  Zagranicznych, W arszawa, 27-12-34, sp ra 

wozdanie konsu la z 5 VII 1929 r.
35 R ö m e r ,  op. cit., s. 14.
36 D okum enty obrazujące nasilenie em igracji ze Ś ląska zna jdu ją  się w  n as tę 

pujących jednostkach  archiw .: AP W rocław, W SPSl., n r  790, tam że, RW, n r  135, 
tam że, RO, n r 2272, 12163, 12164, oraz tam że, NW, n r  340.



Tab. 3. Ubytek ludności Śląska (przykładowo) w okresie 1871—192537

Pow iat
Gęstość zaludnienia na 1 km 2

U bytek w %
1871 r. 1925 ,r.

Namysłów 108 60 44
L ubin 94,5 72 23,5
Syców 138 108 22
Milicz 125 97 22
Wołów 102 81 21
Oleśnica 116 101 15
Legnica 103 89,3 13
Zielona G óra 83,5 72 14
Kożuchów 82 72 12,2
Trzebnica 104 93 11
G óra 86 81 6
Oława 104 98 6

Tab. 4. Wielkość emigracji ze Śląska w okresie 1910—1933 38

Liczba % stra t, w ynikających
R ejencja miesz- z em igracji, ogółu

kańców m ieszkańców

Opolska 76 014 2,9
Legnicka ; 26 006 2,9
W rocławska 50 058 2,2

Obliczenia Rogmanna odnośnie do strat ludności Śląska wynikają
cych z wychodźstwa w latach 1910—1933 przedstawia tab. 4.

Wprawdzie w innych rejencjach procent ten był jeszcze większy 
(np. w Prusach Wschodnich —. 4,2 na Pomorzu Zachodnim — 5,7), jed
nak Śląsk —- jak stwierdzał Rogmann — był najbardziej zagrożony ze 
strony napierającego żywiołu polskiego i dlatego też te straty ludności 
były z punktu widzenia niemieckiego szczególnie niebezpieczne. Dojście 
do władzy Hitlera nie wstrzymało wychodźstwa ze Śląska. Raporty land- 
ratów nadal donosiły tak o sezonowym, jak i stałym wychodźstwie z tych 
ziem 37 38 39. Potwierdzały to tajne memoriały władz niemieckich40. Nie 
ulega wątpliwości, iż chłop niechętnie opuszczał swoją zagrodę i był 
przywiązany do ziemi. Fakt zaś, iż masowo musiał szukać pracy na ob

37 R ii c h e i, op. cit., s. 6.
38 H. R o g m a n n ,  Die Bevölkerungslage in Schlesien und im schlesischen Vor

feld, W rocław 1937.
33 AP W roclaw, RO, n r 2272.
40 Tamże, NW, n r 340, pismo z 17 I 1941.



czyźnie, jest dostatecznie przekonywającym świadectwem stanu wsi 
śląskiej w okresie międzywojennym.

Ucieczka ze wsi na zachód zmusiła wielkie gospodarstwa obszarnicze 
i chłopskie na Śląsku do ich mechanizacji, nasycenia rolnictwa odpo
wiednimi maszynami, a tym samym ograniczenia ludzkiej siły najemnej. 
Nie wszystkie jednak gospodarstwa wielkie były w stanie przestawić 
się na mechanizację. Toteż w latach trzydziestych obserwuje się wzmo
żoną tendencję do zmniejszania się areału ziemi uprawnej w grupie 
gospodarstw wielkich i wydzierżawiania jej chłopom małorolnym, 
dysponującym dostateczną siłą roboczą. Ułatwiało to im wywiązywanie 
się z nakładanych nań ciężarów na rzecz państwa i wyżywienie własnej 
rodziny. Według obliczeń A. Jagielskiego gospodarstwa drobne od 2 do 
5 ha dzierżawiły prawie 50°/o ziemi 41 42.

Dla rolnictwa śląskiego okresu międzywojennego charakterystyczne 
było i to, że poważny procent zawodowo czynnych w rolnictwie stano
wili bezrolni robotnicy. Aczkolwiek brak do tej pory dokładniejszych 
opracowań w tym zakresie, przykładowo można podać skład ludności 
zawodowo czynnej w rolnictwie w 1933 r.

Tab. 5. Skład ludności zawodowo czynnej w rolnictwie na Śląsku w 1933 r .42

Zawód Ogółem o//0

Rolnicy sam odzielni 162 693 39,8
Czeladź 67 398 16,5

Robotnicy ro ln i z w łasną lub dzierżaw ioną ziem ią 5 533 1,4
Robotnicy ro ln i z ziem ią deputatow ą 12 202 3,0
Robotnicy ro ln i bez ziem i 132 344 32,4
Ogrodnicy, leśnicy, rybacy, m leczarze 28 426 6,9

Ogółem 408 596 1 100,0

Przytoczone dane liczbowe świadczą o daleko posuniętej paupery
zacji ludności wiejskiej.

Lata 1937—1939 były dla rolnictwa śląskiego pod względem uro
dzaju wyjątkowo pomyślne. Dzięki intensyfikacji produkcji, a przede 
wszystkim lepszemu nawożeniu, wzrosły poważnie zbiory podstawowych 
plonów z hektara. W porównaniu do okresu wcześniejszego zbiory psze
nicy ozimej wzrosły o 35,4%, jarej o 28%, jęczmienia ozimego o 37%, 
żyta o 18%, owsa o 19,6% i buraków cukrowych o 15,2%43. Jak

41 Zob. J a g i e l s k i ,  Zmiany strukturalne..., s. 192.
42 Tam że, s. 208.
43 L u c a d o u ,  op. cit., s. 92 i n.



kształtowały się plony z hektara na Dolnym Śląsku, przedstawia tab. 6.
Stan pogłowia inwentarza żywego na Dolnym Śląsku w latach 

1925—1937 ilustruje tab. 7.

Tab. 6. Wydajność z 1 ha na Dolnym Śląsku w okresie 1909—1938 (w q)44

Żyto P szenica Jęczm ień B ura-
L ata ozime ja re ozima ja ra ozimy ja ry

Owies Ziem 
niaki

ki
cukr.

R ejencja w rocław ska

1909—1913 18,2 13,4 21,7 20,1 X 22,7 21,7 X
1924-1929 16,1 12,7 19,7 19,2 21,4 20,7 20,3 151,6
1933-1938 18,0 13,4 22,1 20,6 24,4 21,7 19,9 170,3

R ejencja legnicka

1909-1913 17,3 13,1 21,8 18,7 X 21,9 20,5 X
1924-1929 15,4 12,7 19,9 18,7 21,1 20,1 19,9 146,0
1933—1938 15,9 12,6 21,5 18,9 23,6 20,0 18,4 165,7

Tab. 7. Pogłowie inwentarza żywego (na 100 ha użytków rolnych) na Dolnym Śląsku
w okresie 1925—1937 44 45

Treść

R ejencja w rocław ska R ejencja legnicka

l a t a l a t a

1925 1933 1937 1925 1933 1937

Bydło 65,3 70,2 69,8 68,1 73,6 71,3
w  tym  krow y 31,3 35,5 34,4 35,7 40,3 37,9

Trzoda 34,5 61,0 81,3 34,2 59,8 74,7
Konie 13,7 12,8 12,7 12,2 11,2 11,0

Dało to wzrost produkcji rolnej ponad potrzeby lokalne ludności, 
zwłaszcza produkcji żyta i ziemniaków. Część nadwyżki w stanie świe
żym wywożono poza Dolny Śląsk. Ponieważ transport tych produktów 
w głąb Rzeszy w zasadzie nie opłacał się ze względu na niekorzystne — 
jak już wspomniano — frachty kolejowe, na Śląsku rozwinął się w tych 
latach przemysł rolno-spożywczy, szczególnie gorzelniany, owocowo-

44 AP W rocław, WSPSl., n r  791, N iederschlesien, oraz A. J a g i e l s k i ,  Pro
dukcja, podaż i ceny produktów rolnych na Śląsku w okresie międzywojennym, 
(Studia i M ateriały  z Dziejów Śląska, t. II, W rocław, 1958, s. 253).

45 J a g i e l s k i ,  Zmiany strukturalne..., s. 217, 218, 222.



-warzywniczy, mleczarski i cukrowniczy. Nie oznaczało to jednak za
sadniczego wyjścia Dolnego Śląska z depresji gospodarczej, która utrzy
mywała się tutaj dłużej niż w innych regionach ówczesnych Niemiec, 
a proces ożywienia życia gospodarczego przebiegał powoli i z wielkimi 
oporami. Wojna zresztą nie pozwala na stwierdzenie trwałości owej 
poprawy.

* *

Jeszcze wyraźniej niż w rolnictwie trudności gospodarcze Śląska 
uwidocźniły się w przemyśle. Dolny Śląsk dzięki obfitości występują
cych na jego obszarach surowców mineralnych, dobrym warunkom 
klimatycznym sprzyjającym rolnictwu, znacznym obszarom lasów, sta
nowiących bogatą bazę surowca drzewnego, posiadał korzystne warunki 
do rozwoju różnorodnych gałęzi przemysłu wydobywczego i przetwór
czego. Mimo to po pierwszej wojnie światowej, w której wyniku ziemie 
te zostały odcięte od polskiego rynku zbytu, nastąpiła powolna stagnacja 
i upadek dolnośląskiej wytwórczości przemysłowej. Na wewnętrznym 
rynku niemieckim przemysł dolnośląski, wyposażony w przestarzałe 
maszyny, nie modernizowany ze względu na istniejące rezerwy taniej 
siły roboczej, położony peryferyjnie w stosunku do głównych ośrodków 
gospodarczych Rzeszy, ulegał w walce konkurencyjnej z przemożnymi 
koncernami zachodnioniemieckimi.

Cechą charakterystyczną przemysłu dolnośląskiego w okresie mię
dzywojennym była znaczna przewaga przemysłu lekkiego, który dawał 
około 60% wartości produkcyjnej netto całego przemysłu, oraz niski sto
pień koncentracji produkcji, to jest przewaga małych i średnich zakła
dów. Obok przemysłu rolno-spożywczego rozwinęło się oparte na miej
scowych złożach surowcowych górnictwo, przemysł ceramiczny, ma
teriałów budowlanych i szklarskich, a przede wszystkim posiadający 
długoletnią tradycję chałupniczą przemysł włókienniczy i odzieżowy. 
W 1933 r. zakłady zatrudniające od 1 do 5 pracowników skupiały około 
60% ogółu zatrudnionych w przemyśle. Zakłady zatrudniające do 50 
osób stanowiły około 90% wszystkich zakładów przemysłowych. Wielkie 
zakłady koncentrowały się głównie w ośrodkach wrocławskim i wał
brzyskim, średnie zaś i drobne rozsiane były w zasadzie na całym obsza
rze, ze znacznym jednak upośledzeniem terenów północno-wschodnich 
prowincji 46.

4G Dane liczbowe zaczerpnięte z A rchiw um  KW PZPR W roclaw, M ateriały  na 
X V -lecie Ś ląska (dalej skró t: M ateriały  KW). W polskiej lite ra tu rze  historycznej 
przem ysł Dolnego Śląska om aw iają: K. J e ż o w s k i ,  Rozwój i rozmieszczenie



Według stanu z 1925 r. na Dolnym Śląsku zarejestrowanych było 
173 326 przedsiębiorstw, w tej liczbie 8 319 filii i 18 060 warsztatów 
chałupniczych. Na przedsiębiorstwa spożywcze przypadało 748 zakła
dów, na przedsiębiorstwa przemysłowe — 93 200, na przedsiębiorstwa 
handlowe i usługowe — 74 202, na rozrywkowo-kulturalne — 842 oraz 
na prywatne zakłady leczniczo-uzdrowiskowe itp. — 4 334. W sumie 
przedsiębiorstwa te zatrudniały 890 391 osób* 47. Zakłady przemysłowe 
w 1936 r. produkowały zaledwie 2,7°/o wartości produkcji netto prze
mysłu niemieckiego, gdy udział samego Berlina w ogólnej produkcji 
.niemieckiej wynosił 8,7%. Wartość rocznej produkcji netto na jednego 
zatrudnionego wynosiła na Dolnym Śląsku 3 288 marek, w Zagłębiu 
Ruhry zaś 4 736 marek 48.

Charakterystyczną cechą przemysłu dolnośląskiego sprzed 1939 r. 
było również niedostateczne wyposażenie techniczne nawet wielkich 
zakładów, jak również pozostająca daleko w tyle w porównaniu z za
kładami innych okręgów Rzeszy mechanizacja produkcji. Proces koncen
tracji i centralizacji kapitału na tych ziemiach przebiegał wolniej niż 
w innych częściach Rzeszy. Dolny Śląsk nie przyciągał zachodnionie- 
mieckiego kapitału. Toteż nie doszło tutaj do powstania organizacji mo
nopolistycznych, tak silnie rozwijających się w tym okresie w Niem
czech. Na podstawie obliczeń przeprowadzonych przez magistrat miasta 
Wrocławia Wrocław był na ostatnim miejscu pod tym względem w po
równaniu z innymi większymi miastami Niemiec. I jeżeli udział wielkich 
koncernów w przemyśle Berlina wyrażał się liczbą 112, Frankfurtu nad 
Menem — 14, Hamburga — 12, Kolonii — 12, Drezna — 8, Hanoweru, 
Lipska i Monachium — po 7, to w przemyśle Wrocławia — liczbą 1 49. 
Nie przeszkadzało to jednak kapitałowi zachodnioniemieckiemu uzależ
niać od siebie istniejących na terenie Dolnego Śląska zakładów prze
mysłowych. W niektórych gałęziach produkcji mówiło się wprost o cał
kowitym podporządkowaniu zachodnioniemieckim koncernom. G. Keil, 
jeden z niemieckich badaczy przemysłu dolnośląskiego, stwierdzał bez 
osłony, iż Śląsk w okresie dwudziestolecia traktowany był jako kolonia 
opanowana przez obcy kapitał50. Jako przykład tego zjawiska autor 
podawał przemysł bawełniany, skoncentrowany przede wszystkim 
w okręgu bielawskim w rękach Dierig AG. Spółka Akcyjna Dierig po

przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapitalizmu, W rocław  1961; K. K r z y -  
ż a g ó r s k i ,  Dolny Śląsk, pod red. W. Biełowicza, W rocław 1963.

47 AP W rocław, WSPSl., n r  791, N iederschlesien.
48 J. K o k o t ,  Jedność gospodarcza Śląska i Polski, Katowice 1961, s. 6.
49 Breslau nach dem Kriege, [W rocław 1930].
50 G. K e i l ,  Das niederschlesische Industriegebiet, seine Entwicklung und 

Notlage, B erlin  1935, s. 159 i n.



łączyła się w 1930 r. z koncernem Hammersen, powiązanym z kapitałem 
zachodnioniemieckim, dając początek największemu koncernowi baweł
nianemu, któremu podlegały w okresie późniejszym prawie wszystkie 
zakłady tego typu na Dolnym Śląsku. Podobny los spotkał przedsiębior
stwo przemysłu bawełnianego w Zielonej Górze Deutsche Wollwaren- 
manufaktur 51.

Kapitałowi zachodnioniemieckiemu podporządkowane były również 
zakłady przemysłu porcelanowego i maszynowego na Dolnym Śląsku. 
Klasycznym tego przykładem były dzieje zakładu wagonów i maszyn 
Linke-Hofmann-Werke. Powstały one przez połączenie się niewielkich 
przedsiębiorstw Linke i Hof manna w większe, produkujące sprzęt ko
lejowy na rynek dolnośląski. W 1922 r. przedsiębiorstwo to połączyło 
się z zakładami Lauchhammera, jednym z potężniejszych trustów sta
lowych w środkowych Niemczech. W 1928 r. Linke-Hofmann-Lauch- 
hammer-Werke opanowane zostały przez równie wszechwładne zakłady 
metalurgiczne Buscha z Berlina. Powstało w ten sposób jedno przedsię
biorstwo budowy maszyn i wagonów kolejowych. Dawne zakłady 
wrocławskie Linke-Hofmann stały się częścią wielkiego przedsiębiorstwa 
Mitteldeutschen Stahlwerke AG w Berlinie 52.

Tym się też tłumaczy fakt, iż kryzys gospodarczy z przełomu lat 
dwudziestych i trzydziestych tak poważnie odbił się na przemyśle dolno
śląskim. Zachodnioniemieckie koncerny wolały bowiem w okresie de
presji gospodarczej i kryzysu likwidować lub poważnie ograniczać pro
dukcję w filiach im podporządkowanych na Śląsku niż w zakładach ma
cierzystych, lepiej wyposażonych pod względem technicznym. Miało to 
niewątpliwie ujemny wpływ na całokształt losów gospodarki Śląska, 
na wzrost bezrobocia, warunki bytowe klasy robotniczej i chłopstwa. 
Wspomniany już Emil v. Lucadou pisał w związku z tym, iż przemysł 
dolnośląski nie umiał się zdobyć ani na rozmach, ani też na rozwinięcie 
nowych gałęzi gospodarki, z wyjątkiem węgla brunatnego, a kryzys lat 
1929—1932 poważnie zaciążył na całości życia gospodarczego tego re
gionu 53. Autor przemilcza, że ziemie te w ramach Trzeciej Rzeszy nie 
mogły rozwinąć swych możliwości, gdyż na to nie pozwoliły konkuru
jące ośrodki przemysłowe Niemiec zachodnich.

Nic też dziwnego, iż notowano na Dolnym Śląsku wzrost bezrobocia. 
W kwietniu 1931 r. liczba poszukujących pracy w największym skupisku 
robotniczym i zarazem największym centrum przemysłowym Dolnego 
Śląska — Wrocławiu, wynosiła około 74 tys., to jest 120 osób na 1000

51 Tam że, s. 188.
52 Der Große Brockhaus, t. X II, s. 453, hasło L inke, Hof m ann.
5S L u c a d o u ,  op.  cit., s. 82.



mieszkańców. W listopadzie tegoż roku liczba ta podniosła się do 95 tys., 
co stanowiło 15,9% zatrudnionych. Przeciętna dla Rzeszy w tym samym 
czasie wynosiła na 1000 mieszkańców w marcu 71,6, a w listopadzie 82,6 
osób, to jest 8,3% zatrudnionych54. Na początku 1932 r. na Śląsku noto
wano już 378 518 bezrobotnych, z czego na Dolny Śląsk przypadało 
274 234. Z zasiłków dla bezrobotnych zaś korzystało na Dolnym Śląsku 
zaledwie 35 747, a na Górnym — 13 210 osób 55. Dodać należy, że z owej 
pomocy nie korzystali robotnicy rolni. Pod koniec 1932 r. liczba poszu
kujących pracy wzrosła do 412 125 osób, z czego na prowincję dolno
śląską przypadało 294 375, a na Śląsk Opolski 117 750 bezrobotnych56.

Lata następne nie przyniosły Śląskowi poprawy pod tym względem, 
mimo iż gospodarka zachodnioniemiecka, związana z polityką zbrojenio
wą Trzeciej Rzeszy, przynosiła już pierwsze doraźne wyniki w postaci 
wzrostu produkcji i liczby zatrudnionych. Na Śląsku nadal bezrobocie 
było wysokie i przewyższało znacznie średnią dla całej Rzeszy. W 1936 r. 
Śląsk miał najniższy stopień zatrudnienia i najwyższą liczbę bezrobot
nych. Wprawdzie w październiku 1937 r. bezrobocie tu spadło poniżej 
przeciętnej dla całej Rzeszy, ale nie wypływało to ze wzrostu ilości za
trudnionych, lecz z operatywności instytucji zajmujących się werbun
kiem miejscowych bezrobotnych do innych prowincji Niemiec. Spowo
dowało to znaczny odpływ wykwalifikowanych sił, co w konsekwencji 
odbiło się niekorzystnie na miejscowym przemyśle. Werbowano nawet 
robotników bez ich zgody, w ramach tzw. „służby obowiązkowej” 
(Dienstpflicht). Zwerbowani pracowali przeważnie w przemyśle zbroje
niowym i nie mogli podejmować innych prac bez zezwolenia kie
rownictwa zakładu, w którym byli zatrudnieni57. Mimo to w grudniu 
1937 r. oficjalne statystyki niemieckie podawały, iż przeciętnie na 1000 
mieszkańców Śląska 24,7 było bez pracy. Średnia zaś dla całych Nie
miec na 1000 mieszkańców wynosiła wówczas 15,1. W styczniu 1938 r. 
we Wrocławiu na 1000 mieszkańców 46,2 było bezrobotnych. Analogiczne 
liczby dla poszczególnych miast Śląska i Rzeszy przedstawia tab. 8.

W lutym 1938 r. u prezydenta rejencji wrocławskiej odbyła się nara
da poświęcona gospodarce Dolnego Śląska. Zebrani żądali, aby ziemie 
te objęto również planem rozbudowy przemysłu zbrojeniowego, opra
cowanym przez władze hitlerowskie. Referując ten postulat radca re- 
jencyjny Matzker stwierdził, iż Śląsk nie wykorzystuje swych mocy 
produkcyjnych, jest pomijany w przydziale surowców „życiowo waż

54 AP W rocław, WSPŠ1., n r  831, Das Schicksal...
55 „Schlesische A rbeite r zeitung”, 12, IX  1932.
56 T a m ż e ,  12 X II 1932.
57 AP W rocław, RW, n r 47, pismo z 14 II  1938.



nych”, a jeżeli już przeznacza się je na te tereny, to na podstawie za
mówień sprzed 1935 r., to jest okresu depresji. Wielkie młyny śląskie 
wykorzystują swą moc produkcyjną zaledwie w 45°/o, gdy zboże ze Ślą
ska wywozi się na przemiał do zachodnich prowincji. To samo można

Tab. 8. Bezrobocie (przykładowo) w miastach Śląska i Rzeszy wg danych ze stycznia
1938 r .58

M iasto % bezrobotnych M iasto % bezrobotnych

Akw izgran 29,8 K arlsruhe 14,5
Bochum 8,0 K assel 7,3
Brzeg 43,2 Lipsk 22,1
Cottbus 14,8 M agdeburg 10,3
Drezno 32,7 M onachium 15,1
H anow er 7,0 Racibórz 36,5
Je len ia  Góra 15,8 Zabrze 15,8

powiedzieć o przemyśle tekstylnym 58 59. Postulaty władz administracyj
nych prowincji dolnośląskiej zostały akceptowane przez najwyższe czyn
niki Trzeciej Rzeszy. W tym samym roku na Śląsku rozpoczęto budowę 
na wielką skalę obiektów wojskowych. Na mocy rozporządzenia Hitlera 
z lutego 1939 r. przystąpiono i tu do budowy obiektów „życiowo waż
nych”, które do tej pory ze względów strategicznych wznoszono w głębi 
Rzeszy. Przede wszystkim przestawiono w znacznym stopniu istniejące 
zakłady przemysłowe na produkcję zbrojeniową. Oprócz rozbudowy 
zakładów już istniejących zbudowano kilka nowych, jak np. Zakłady 
Chemiczne w Brzegu Dolnym, Zakłady Metalowe w Jelczu i inne. Dolny 
Śląsk bowiem w planach hitlerowskiej administracji stanowić miał 
główną bazę wypadową przeciwko Polsce i Europie wschodniej. W cza
sie tej swoistego rodzaju aktywizacji gospodarczej wystąpiła jednak 
nowa trudność: brak wykwalifikowanych robotników, zdolnych do pod
jęcia pracy w powstających zakładach. Był to pośredni skutek dotych
czasowej polityki władz niemieckich wobec Dolnego Śląska. Mimo owych 
zabiegów, które niewątpliwie ożywiły życie gospodarcze tego regionu, 
nie zlikwidowano dystansu pomiędzy Rzeszą a prowincją dolnośląską 60.

Oceniając te wydarzenia Emil v. Lucadou pisał, iż 1939 r. był dla 
Śląska najważniejszym rokiem w jego dziejach. Rokiem zasadniczej

58 Die Wirtschaftslage des Grenzlandes Schlesien, [W rocław 1938],
59 AP W rocław, RW, n r  47, pism o z 14 II 1938.
60 S tan  gospodarczy Ś ląska om aw iają rap o rty  landra tów  dolnośląskich z 1939 r. 

Zob. Dolny Śląsk w świetle dokumentów niemieckich z lat 1926—1939, opr. K. F ie
dor, W rocław 1963.



przemiany we wszystkich dziedzinach gospodarczych. Z kraju nadgra
nicznego stał się Śląsk prowincją o wielkich przemianach struktural
nych, wolną od wszelkich trosk związanych ze zbytem swych produktów 
rolnych i przemysłowychC1. Lata następne zaprzeczyły tym twierdze
niom, przynosząc zamiast rozkwitu gospodarczego totalną ruinę tej 
ziemi.

* *
+

Pierwszym problemem nowych gospodarzy ziemi dolnośląskiej było 
szybkie jej zaludnienie. W maju 1945 r. pozostało na tych ziemiach 
około 900 000 ludności niemieckiej. Wprawdzie w ostatnim okresie wojny 
Dolny Śląsk, a przede wszystkim Wrocław, był przeludniony zbiegami 
z Niemiec zachodnich, największe skupisko ludności Śląska, Wrocław, 
w 1939 r. liczył ponad 600 000 mieszkańców. W styczniu 1945 ř. liczba 
ta wzrosła do prawie miliona. Pod koniec stycznia i na początku lutego 
spora część nie tylko ludności napływowej, ale i stałej, wyemigrowała 
na zachód. 19 I 1945 r. władze niemieckie wydały bowiem rozkaz przy
musowej ewakuacji m iasta61 62. W chwili przejęcia Wrocławia przez wła
dze polskie ludność miasta wynosiła w przybliżeniu około 100—150 tys. 
Tych na podstawie układu poczdamskiego i uchwały Sojuszniczej Rady 
Kontroli z 20 XI 1945 r. władze polskie repatriowały do Niemiec. 
Polskiej ludności rodzimej żyło na Dolnym Śląsku zaledwie kilka ty
sięcy. Szybka akcja osadnicza była więc koniecznością, ale zarazem wy
dawała się zadaniem ponad siły dźwigającego się z gruzów państwa. 
Dokonano jej z dużym wysiłkiem całego społeczeństwa skupionego wokół 
programu Polskiej Partii Robotniczej i postępowych stronnictw poli
tycznych 63. Według spisu z 14 II 1946 r. w województwie wrocławskim 
było 690 886 Polaków, z czego 249 966 w miastach, a 440 920 na wsi. 
Pod koniec 1948 r. na Dolnym Śląsku mieszkało na stałe 1 886 219 osób,

61 L u c a d o u ,  op. cit., s. 106—113.
62 Zob. K. J o ń c a ,  A. K o n i e c z n y ,  Upadek „Festung Breslau”, W rocław 

1963, s. 27 i n.
63 Zasiedlenie Dolnego Ś ląska om aw iają następu jące prace: R. B e r t i s c h ,  

Materiały do dziejów organizacji osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku w la
tach 1945—1946 (Sobótka, X I, 1956, n r  3); M. O r z e c h o w s k i ,  Polska Partia 
Robotnicza w walce o zasiedlenie i zagospodarowanie Dolnego Śląska w latach 
1945—1S46 (Rocznik W rocławski, t. VI, 1962, W rocław  1963); B. S z e r e r ,  Polska 
Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku w świetle sprawozdań i uchwał Komitetu 
Wojewódzkiego PPR we Wrocławiu, 1945—1947 (Śląski K w arta ln ik  H istoryczny 
Sobótka, 1962, zeszyt specjalny n r 2a); L. S. S t y ś, Powstanie i działalność grup 
operacyjnych osadnictwa wojskowego na Dolnym Śląsku (tamże, 1963, n r 4).



z czego w miastach 872 790, a w gminach wiejskich 1 013 42964. Dziś 
ludność Dolnego Śląska w wyniku dalszej imigracji i szczególnie wyso
kiego przyrostu naturalnego liczy 2 325 000, z czego miasto Wrocław — 
452 000 65.

Szybkie zaludnienie Dolnego śląska nie rozwiązywało wszystkich 
trudności związanych z zagospodarowaniem nowo odzyskanych ziem. 
Osadnicy dolnośląscy byli ludźmi z różnych części kraju, a wielu z nich 
to repatrianci z Europy zachodniej i z dawnych wschodnich ziem Polski, 
należących do ZSRR. Często była to ludność, którą dopiero przesiedle
nie na Śląsk przerzuciło ze wsi do miast, stawiając przed nią problem 
przekształcenia się w nową społeczność, zdolną sprostać olbrzymiemu 
zadaniu odbudowy i rozbudowy przemysłu i rolnictwa Dolnego Śląska. 
Ci, którym przyszło osiedlić się we wsiach śląskich, stawali nieraz bez
radni wobec nie znanego im klimatu, właściwości gleby i sposobów upra
wy roli. W mieście i na wsi brak było więzi społecznej i przywiązania 
do nowego. W umysłach osadników żyły jeszcze strony rodzinne, dawni 
przyjaciele i sąsiedzi. Poszukiwano niejednokrotnie rozpaczliwie śladów 
najbliższych zagubionych w zawierusze wojennej.

Trzeba było nie tylko usilnej i świadomej pracy, ale i upływu szeregu 
lat, aby tę nową generację, składającą się w 55,1% z ludności z Polski 
centralnej, w 39,9% z przybyszów spoza obecnych granic Polski i w 5% 
z ludności autochtonicznej, zamienić w zwarte i przywiązane do nowej 
ziemi społeczeństwo. Tymczasem w latach bezpośrednio powojennych 
ludziom tym przyszło pracować w warunkach szczególnie ciężkich i trud
nych. Na ogólny obszar użytków rolnych 1 213 000 ha, jakie posiada 
województwo w obecnych granicach administracyjnych, zaledwie 1/5 tej 
powierzchni nie ucierpiała od działań wojennych. Zniszczenia dokonane 
na skutek zawieruchy wojennej miały charakter prawie totalny. Po
ważnie zostały zdewastowane zarówno zabudowania gospodarcze, ziemia, 
inwentarz żywy i martwy, jak i zaplecze gospodarstw rolnych, przemysł 
rolny, rynki zaopatrzenia i zbytu itp. Na ogólną liczbę 131 755 zagród 
wiejskich w granicach byłej prowincji dolnośląskiej zniszczeniu lub 
uszkodzeniu powyżej 15% uległy 42 654 gospodarstwa, to jest około 30% 
ogólnej liczby, zupełnemu zniszczeniu zaś około 20%. Straty w inwen
tarzu żywym były tali duże, że wiele powiatów, np. Bolesławiec, Środa 
Śląska, Lubin, Wołów, Złotoryja, Legnica, Góra, Syców, Milicz, Oleśnica, 
Trzebnica, Wrocław, Zgorzelec, Jawor, Świdnica, Oława, Dzierżoniów, 
Lwówek i Strzelin, zostało prawie bez trzody chlewnej i bydła. Oblicza

G4 E. O s m a ń c z y k, Śląsk w Polsce Ludowej (K onferencja Ś ląska IH  PAN, 
t. II, W rocław  1954, s. 227).

65 DRS 1963, s. 17.



się, iż średnio w wymienionych powiatach na 100 ha użytków rolnych 
przypadało poniżej 15 sztuk przeliczeniowych, średnio więc na jedno 
gospodarstwo 10-hektarowe — 1,7 sztuki obliczeniowej.

Jedynie w powiatach górskich i podgórskich inwentarz żywy zacho
wał się w większej liczbie 66. Ogólnie jednak w 1945 r. istniało zaledwie 
15°/o pogłowia bydła i 1,5% trzody chlewnej stanu przedwojennego67. 
W czasie wielomiesięcznych działań wojennych zaminowano 1h  po
wierzchni gruntów ornych. Największe obszary zaminowań występo
wały w powiatach: Jawor (ponad 90%), Złotoryja (90%), Strzelin (85%), 
Lwówek (82%), Świdnica (81%), Jelenia Góra (70%), Oława (57%), Bo- 
lesławiec (51%), Środa (43%), Zgorzelec i Kamienna Góra (po 42%), 
Lubań (41%), Dzierżoniów (35%), Wrocław (33%). Z terenów zamino
wanych wydobyto przeszło 2 min. min i tyleż pocisków artyleryjskich 
i lotniczych 68.

W grudniu 1945 r. dokonano na Dolnym Śląsku pierwszych obliczeń 
w zakresie rolnictwa. Z materiałów zgromadzonych przez administrację 
polską wynikało, iż powierzchnia zbiorów w stosunku do powierzchni 
gruntów ornych wynosiła zaledwie 20%. Pozostałą powierzchnię stano
wiły odłogi, pola nie obsiane wiosną 1945 r. i grunty zaminowane. 
Jeszcze po wiosennych zasiewach 1946 r. ugory i odłogi stanowiły 
w województwie 43,3% gruntów ornych. W 1947 r. ugory i odłogi się
gały 27,4%, w 1949 r. — 4,4%, a  dopiero w 1959 r. — 0,6%. Leżące 
jeszcze dziś odłogiem ziemie są gruntami nieurodzajnymi, zlokalizowa
nymi z dala od osiedli, zwłaszcza w powiatach górskich, i nie mającymi 
większego znaczenia gospodarczego 69.

Do 1 VI 1948 r. osiedlono na obszarach byłej prowincji dolnośląskiej 
139 180 rodzin chłopskich. W okresie Planu 3-letniego (1947—1949) 
wszystkie gospodarstwa nadające się do natychmiastowego objęcia oraz 
przeważająca część tych, które stosunkowo niewiele ucierpiały w czasie 
działań wojennych, zostały obsadzone70. Początkowo nie było jednak 
mowy o prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej. Wprawdzie od wios
ny 1945 r. działało już przy ówczesnym Ministerstwie Ziem Odzyska
nych Biuro Studiów Osadniczo-Przesiedleńczych, zrzeszające wybitnych 
fachowców w tej dziedzinie rolnictwa, które zajęło się naukowym opra
cowaniem zasiedlenia i zagospodarowania dolnośląskiej wsi, ale na re

66 D ane liczbowe z opracow ań W ojewódzkiej Kom isji P lanow ania G ospodar
czego (dalej skró t: M ateriały  W KPG)—Rolnictwo, s. 3.

67 M ateriały  KW—Rolnictwo,
68 M ateriały  KW—Rolnictwo oraz M ateriały  W KPG—Rolnictwo.
69 M ateriały  W KPG—Rolnictwo, s. 9.
70 Tamże oraz M ateriały  KW—Rolnictwo.



zultaty jego pracy trzeba było jeszcze czekać71. Mimo to osiągnięcie 
już w pierwszych latach wspomnianych wyników zadawało kłam pod
noszonym tu i ówdzie obawom o niemożności zagospodarowania Dolnego 
Śląska przez Polaków. Wraz z przeprowadzoną akcją osadniczą przystą
piono do odbudowy zniszczonej wsi w ramach Państwowego Funduszu 
Inwestycyjnego. Do 1949 r. odbudowano ponad 4000 gospodarstw, od
dając je w stanie używalności napływającym osadnikom. W latach 
1950—1955 odbiidowano dalszych 2900 zagród, a w latach 1956—1959 
ponad 1000 gospodarstw. Łącznie w latach 1945—1960 państwo odbudo
wało 8253 zagrody wiejskie. Oprócz odbudowy i pudowy zagród wiej
skich przeprowadzonych przez państwo remonty gospodarstw prowadzili 
sami ich właściciele przy pomocy pożyczek państwowych. W latach 
1945—1960 chłopi Dolnego Śląska wybudowali 270 budynków miesz
kalnych, 1700 budynków gospodarczych oraz odbudowali 2200 budynków 
mieszkalnych i 3600 gospodarskich72. Nie wliczone są tutaj remonty 
zagród przeprowadzone przez użytkowników we własnym zakresie bez 
pomocy państwa. Pozostała jeszcze spora grupa gospodarstw całkowicie 
lub w bardzo poważnym stopniu zniszczonych.

W oparciu o podstawowy akt prawny —  dekret o reformie rolnej 
z 6 IX 1944 r. oraz dekret z 6 IX 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie 
na Ziemiach Odzyskanych zlikwidowana została wielkoobszarnicza włas
ność rolna. Z ziem objętych reformą rolną wydzielono część dla ma
jątków państwowych, a pozostałą ziemię przekazano na własność napły
wającym osadnikom, przydzielając im gospodarstwa w granicach od 7 
do 15 ha. Te nowe gospodarstwa chłopskie, oparte na własnej pracy 
posiadacza, stały się podstawą wielkich zmian w strukturze społecznej 
i własnościowej rolnictwa dolnośląskiego. Przeprowadzone zmiany spo
wodowały wzrost liczby utrzymującej się z rolnictwa ludności na 100 ha 
użytków rolnych. W 1939 r. na 100 ha użytków rolnych przypadały 
42,9, w 1950 r. — 47,1, a w 1959 r. — 53 osoby zajmujące się rolnictwem.

Stopniowo rolnictwo dolnośląskie przechodzi z okresu wyraźnie eks
tensywnego, w którym głównym zadaniem było odzyskanie jak najwięk
szej powierzchni ziemi wyłączonej z produkcji przez wojnę, w okres 
intensyfikacji. Ulega znacznej poprawie struktura zasiewów, a w pro
dukcji roślinnej wyraźną przewagę uzyskuje pszenica nad dotychcza
sową uprawą żyta. Zwiększyło się również zużycie nawozów sztucznych 
z 7,7 kg na 1 ha^gruntów ornych w gospodarce chłopskiej w 1948/49 r. 
do 24 kg w 1952/53 r., 47 kg w 1954 r. i 53 kg w roku gospodarczym

71 R. B u ł a w  s k i, Problemy osadniczo-przesiedleńcze Ziem Odzyskanych (Ma
te ria ły  B iura S tudiów  O sadniczo-Przesiedleńczych, z. II, K raków  1945).

72 M ateriały  KW—Rolnictwo, s. 5.



Tab. 9. Liczba gospodarstw indywidualnych według wielkości posiadanego areału 71

G ospodarstw a 
o pow ierzchni 

ogólnej

1950 r. 1958 r.

% gospod. % ogólnej pow. %  gospod. % ogólnej pow.

0,5—2 ha 18,8 3,5 26,5 5,7
2 - 3  „ 7,8 3,2 10,1 4,6
3 - 5  „ 12,0 8,4 13,4 10,2
5 - 7  „ 19,2 20,3 16,0 18,7
7 - 1 0  „ 35,6 51,5 25,2 40,6

ł-H1o

5,9 11,4 7,7 16,50CN1Tł<H

0,5 1,4 1,0 3,1
20 i w ięcej ha 0,1 0,3 0,1 0,6

1958/59 73 74. Na początku lat pięćdziesiątych rolnictwo dolnośląskie prze
żywało kryzys związany ze zbyt szybkim tworzeniem, nierzadko przy 
pomocy nacisku administracyjnego, spółdzielni produkcyjnych, co chwi
lowo ujemnie oddziaływało na rozwój produkcji rolnej.

Niewątpliwie dla kraju budującego socjalizm jedyną drogą przebu
dowy ustroju rolnego jest spółdzielczość produkcyjna. Przejście na gos
podarkę spółdzielczą było i jest prawidłowością rozwojową w rolnictwie. 
Nie da się jednak zaprzeczyć, że w pierwszym okresie organizowania 
spółdzielni produkcyjnych w Polsce popełniono wiele błędów, stosując 
nacisk odgórny bez uprzedniego przygotowania wsi do wspólnej gos
podarki. Toteż po 1956 r. wiele spółdzielni przestało istnieć. Utrzymały

Tab. 10. Rozwój kółek rolniczych na Dolnym Śląsku w okresie 1959—196275

Rok Liczba kółek rolniczych L iczba członków

1959
m. W rocław _

1960 19 479
1961 22 499
1962 25 557

1959
woj. w rocław skie 

868
1960 1 064 19 277
1961 1 293 23 000
1962 1486 26 070

73 M ateriały  WKPG— Rolnictwo, s. 8.
74 M ateriały  KW—Rolnictwo.
75 DRS 1963, s. 144—145.



się tylko te, które stanowiły organizmy zdrowe. W 1959 r. na terenie 
woj. wrocławskiego istniało 69 spółdzielni produkcyjnych o łącznej po
wierzchni 7366 ha, wraz z działkami przyzagrodowymi. W 1962 r. było 
71 spółdzielni produkcyjnych gospodarujących na 10 601 ha powierzch
ni gruntów. Ważne zadanie w gospodarce rolnej Dolnego Śląska pełnią 
dziś kółka rolnicze. Stanowią one szkołę gospodarki zespołowej. Ich roz
wój przedstawia tab. 10.

Mimo wszystkich trudności rolnictwo dolnośląskie nie przestawało 
się rozwijać. Poprawiły się wyraźnie zbiory podstawowych płodów rol
nych. Wydajność z hektara w gospodarstwach chłopskich w 1958 r. 
w porównaniu z 1949 r. przedstawia tab. 11.

Tab. 11. Wzrost wydajności z 1 ha na Dolnym Śląsku (w q)76

Rodzaj upraw y 1949 r. 1958 r.

Zboża 12,1 17,3
B uraki cukrow e 154,0 265,0
Ziem niaki 92,2 109,2
Oleiste 8,4 9,5

Oznaczało to w porównaniu z 1946 r. wzrost plonów* czterech pod
stawowych zbóż o 83°/o, w tym pszenicy o 89°/o, żyta o 68°/o, jęczmienia 
o 90%, owsa o 79%. Plony buraków cukrowych wzrosły o 30% 76 77. Lata 
następne przyniosły dalszą poprawę. Wzrosła powierzchnia gruntów 
uprawnych. W stosunku do ogólnej powierzchni użytki rolne zajmowały 
w 1962 r. 63,6% areału ziemi, grunty orne zaś w stosunku do ziemi 
użytkowej — 77,98%, sady —- 0,8%, łąki — 14%. Lasy zajmowały 26,7%, 
a pozostałe grunty i nieużytki — 9,7% ogólnej powierzchni Dolnego 
Śląska. Powierzchnia gruntów rolnych według użytkowników przed
stawiała się następująco: 915 647 ha zajmowały gospodarstwa indywidu
alne, 10 855 ha spółdzielnie produkcyjne, 937 613 ha państwowe gospo
darstwa łącznie z lasami państwowymi i lasami na gruntach nie stano
wiących gospodarstw rolnych78. Na użytki rolne przypadało w gospo
darstwach indywidualnych 74,5%, w spółdzielniach produkcyjnych — 
0,9%, w państwowych gospodarstwach rolnych — 23% powierzchni 
uprawnej 79. Znacznie poprawiły się plony głównych ziemiopłodów, do
równując i przekraczając w niektórych uprawach stan z okresu przed 
drugą wojną światową. Ilustruje to tab. 12.

76 Dolny Śląsk, V adem ecum  W ojewództwa W rocławskiego, W rocław 1963.
77 M ateriały  W KPG—Rolnictwo, s. 15.
78 DRS 1963, s. 123 i n.
79 Tamże, s. 124.



Tab. 12. Wzrost plonów z 1 ha głównych ziemiopłodów na Dolnym Śląsku w okresie
1959—1962 (w q)80

Ziem iopłody
1

1959 r. 1
i

1960 r. 1961 r. 1962 r.

4 zboża 17,3 20,6 21,2 21,7
w tym  pszenica 18,8 22,2 22,9 23,3

żyto 15,8 17,7 17,5 17,3
jęczm ień 17,6 21,2 21,9 23,0
owies 16,8 21,5 22,0 22,5

ziem niaki 152 147 156 154
b u rak i cukrow e 125 291 289 240

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie trudności, o których wyżej 
była już mowa, jest to osiągnięcie poważne. W 1963 r. plony zbóż na 
Dolnym Śląsku były wyższe od przeciętnej krajowej o 35%, a ziem
niaków o 18% 81. Na jeden ha użytków rolnych przypadało na Dolny 
Śląsk 12 671 zł, przy średniej krajowej 11 528 z ł82.

Wraz ze wzrostem obszaru zagospodarowanych gruntów rolnych 
zwiększyła się także ilość inwentarza żywego. Jak już wspomniano, 
w tym zakresie wojna na ziemi dolnośląskiej wyrządziła poważne spu
stoszenia 83. Stan pogłowia zwierząt poprawiał się z roku na rok mimo 
poważnych trudności, o czym była już mowa. Obrazuje to tab. 13.

W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych przypadało w ięc84: 
w 1959 r. — 40,5, w 1960 r. — 44,3, w 1961 r. :— 50,2, w 1962 r. —

Tabl. 13. Stan inwentarza żywego na Dolnym Śląsku w okresie 1959—1962
(w tys. sztuk)85

Rok
Bydło

Trzoda chlew na Owce Konie
ogółem w tym  krow y

1959 487,4 315,8 480,9 189,5 150,5
1960 533,3 314,8 639,1 175,6 145,1
1961 606,9 331,6 678,1 181,6 145,6
1962 643,7 344,5 620,8 155,6 142,9

80 Tam że, s. 132, podano rów nież plony głównych ziemiopłodów w gospodarst
w ach  indyw idualnych, spółdzielniach produkcyjnych i państw ow ych gospodarst
w ach rolnych.

81 „G azeta R obotnicza”, 28—30 III  1964, re fe ra t W. Piłatowskiego.
82 Bilans XV-lecia, W rocław  1960, s. 8.
83 M ateriały  W KPG—Rolnictwo, s. 10.
84 DRS 1963, s. 134.
85 Tamże.



53,8 sztuki bydła i w odpowiednich latach 39,9, 53,1, 56,3, 51,9 sztuki 
trzody chlewnej.

Jeżeli w gospodarce rolnej Dolnego Śląska nie przekroczono we 
wszystkich dziedzinach stanu przedwojennego, jest to zupełnie zrozu
miałe. W świetle omówionych trudności, a przede wszystkim zniszczeń 
wojennych, obiektywnie trzeba uznać, iż to, co zrobiono dotychczas, 
jest osiągnięciem poważnym. Rolnictwo dolnośląskie ma przed sobą 
otwartą drogę, drogę dalszego, a co ważniejsze — trwałego rozwoju. 
Zapewnia go polityka rolna państwa, sprzyjająca gospodarce chłopskiej 
przy równoczesnych popieraniu ruchu spółdzielczego. Akcja osadzania 
na wsi agronomów i rozpowszechnianie szkół przysposobienia rolniczego 
sprzyjają stałemu podnoszeniu się poziomu upraw i wydajności ziemi. 
Wprawdzie rozwijające się miasta i przemysł dolnośląski wchłaniają 
stale sporą liczbę ludności wiejskiej, co odczuwa rolnictwo, zwłaszcza 
państwowe gospodarstwa rolne, jednakże równoważy to w dużym stop
niu postępująca mechanizacja rolnictwa. Tworzenie zaś coraz lepszych 
warunków pracy dla robotników rolnych, uatrakcyjnianie wsi przez 
zakładanie ośrodków życia kulturalnego i zapewnienie lepszej opieki 
zdrowotnej ludziom pracującym w rolnictwie jest dodatkowym czyn
nikiem przemawiającym za pozostaniem na wsi. Są to zjawiska nie 
znane w życiu społeczności wiejskiej w okresie przed drugą wojną 
światową.

* *
*

Również i w przemyśle nastąpiły po 1945 r. zasadnicze zmiany. 
W wyniku działań wojennych przemysł dolnośląski stracił znaczną część 
swego potencjału, przy czym zniszczenia w niektórych jego gałęziach 
dochodziły do 80%. Olbrzymie straty poniosły przede wszystkim ośrod
ki: wrocławski, legnicki i bolesławiecki. Kompletnemu zniszczeniu ule
gło w tych ośrodkach około 30% zakładów przemysłowych, a około 
50% zostało poważnie uszkodzonych. W samym Wrocławiu zupełnemu 
zniszczeniu uległo 60% obiektów przemysłowych, pozostałe zaś były 
poważnie zdewastowane. Wiele zakładów na skutek wywiezienia cen
niejszych urządzeń i świadomej, zorganizowanej przez władze niemiec
kie dewastacji było nieczynnych. Pod zwałami gruzu znalazło się ponad 
28 min. m2, to jest prawie trzecia część całej powierzchni zabudowanej 
miast dolnośląskich. 20 miast na tym terenie utraciło od 40% do 75% 
swej zabudowy. W tej liczbie znalazł się i Wrocław, w którym znisz
czeniu uległo około 70% budynków mieszkalnych 86.

86 M ateria ły  KW—P rzem ysł i T ransport.



W stosunkowo najlepszym stanie był przemysł węgla kamiennego, 
choć i tu spostoszenie w wyniku rabunkowej gospodarki w czasie wojny 
było poważne. Jeszcze do dziś skutki te władze polskie muszą likwido
wać. Duże straty poniosło kopalnictwo węgla brunatnego. Prawie wszyst
kie kopalnie i brykietownie uległy większemu lub mniejszemu zniszcze
niu i zatopieniu. Zatopione również zostały wszystkie kopalnie rud 
nieżelaznych. Poważnie ucierpiał także przemysł ceramiczny i szklarski. 
Olbrzymie zniszczenia notowano w przemyśle metalowym, maszynowym 
i elektrotechnicznym. Wszystkie wielkie fabryki metalowe we Wrocła
wiu legły w gruzach. W głąb Rzeszy wywieziono urządzenia i maszyny 
z zakładów elektrotechnicznych Świdnicy, Dzierżoniowa i Jeleniej Góry. 
Zdemontowano elektrownię w Czechnicy, a wiele innych elektrowni 
dolnośląskich zostało w poważnym stopniu zniszczonych. Sieć wysokiego 
napięcia była zniszczona w 40%, a niskiego w 60%. Ogólnie potencjał 
elektrowni dolnośląskich spadł do około 60%,

W przemyśle chemicznym bardzo silnie zniszczone były zakłady 
w Brzegu Dolnym. Spośród 170 budynków wchodzących w skład owych 
zakładów nie było ani jednego, który by nie uległ dewastacji w gra
nicach 15°/o—50%. Park maszynowy i urządzenia zakładu zostały zde
wastowane lub też wywiezione w głąb Rzeszy.

Wojna nie ominęła również dróg, kolei, mostów i taboru kolejowego. 
Z katastrofy wojennej ocalało zaledwie około 20% torów kolejowych 
i około 40% budynków dworcowych. Zerwano lub uszkodzono łącznie 
ponad 18 km mostów i wiaduktów kolejowych. Nie lepiej przedstawiał 
się stan dróg bitych. Minami i wszelkiego rodzaju pociskami zniszczono 
około 30% dróg i 40% mostów.

Przed władzami polskimi stanęło trudne zadanie nie tylko przepro
wadzenia odbudowy tego, co zostało zniszczone, ale rozbudowy gór
nictwa i przemysłu dolnośląskiego. Pełne wykorzystanie bogactw na
turalnych Dolnego Śląska przedstawiało duże znaczenie w procesie 
ogólnej odbudowy i przebudowy gospodarki polskiej. Władze polskie 
przystępując do realizacji tych niezwykle trudnych planów podkreślały, 
iż Dolny Śląsk jako część nowej Polski stać się ma regionem o silnej 
koncentracji przemysłu kluczowego. Do końca sierpnia 1945 r. urucho
miono już 112 wielkich i średnich zakładów przemysłowych, w których 
pracowało 32 700 osób. Pod koniec tegoż roku na Dolnym Śląsku czyn
nych już było 275 zakładów przemysłu średniego i wielkiego oraz 126 
przemysłu drobnego. W wyżej wymienionych zakładach znalazło pra
cę 85 000 osób. W  tym okresie uruchomiono poważną część zakładów 
przemysłu włókienniczego w okręgach dzierżoniowskim, bielawskim, 
wałbrzyskim i kamiennogórskim. Ruszyły również kopalnie węgla ka
miennego w Niecce Wałbrzysko-Noworudzkiej. Do końca 1946 r. uru-



chomiono 31 elektrowni i odbudowano 4417 km linii wysokiego napięcia 
oraz wprowadzono normalny ruch towarowy i osobowy na wszystkich 
ważniejszych liniach kolejowych, łącząc komunikacyjnie Dolny Śląsk 
z pozostałymi regionami kraju. W 1946 r. także rozpoczęła produkcję 
Wrocławska Fabryka Obrabiarek, dzisiejsza Fabryka Urządzeń Mecha
nicznych. Przystąpiono do uruchomienia w obiekcie po byłej fabryce 
włókienniczej wytwórni aparatów radiowych w Dzierżoniowie. W dru
gim roku działalności polskiej na Dolnym Śląsku pracowało już obok 
licznych drobnych prywatnych zakładów rzemieślniczych prawie 450 
uspołecznionych zakładów przemysłowych. Z tej liczby ponad 50% znaj
dowało się na terenie powiatów: wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, ka
miennogórskiego, świdnickiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, noworudzkie
go i bystrzyckiego, to jest na terenie nie objętym bezpośrednio dzia
łaniem wojennym. W czwartym roku władzy ludowej liczba uspołecz
nionych zakładów przemysłowych na Dolnym Śląsku przekroczyła 1300, 
z czego 45% przypadało na osiem wyżej wymienionych powiatów. Liczba 
pracujących w przemyśle przekroczyła 251 000 osób, z czego na zakłady 
zatrudniające powyżej 50 osób przypadało ponad 175 000 pracowników 87.

W zasadzie okres odbudowy Dolnego Śląska został zakończony 
w 1948 r. Zorganizowana w tym samym czasie wielka wystawa we 
Wrocławiu przedstawiła imponujące rezultaty wysiłku ludności polskiej 
całego odzyskanego obszaru ziem zachodnich, a w szczególności Dolne
go Śląska. Wystawa wykazała już wtedy silne związanie ekonomiczne 
regionu dolnośląskiego z resztą ziem polskich i jego znaczenie dla gos
podarki narodowej. Wykazywała także, iż odbudowa przemysłu woje
wództwa wrocławskiego nie polegała na odtwarzaniu dawnego stanu, 
lecz na gruntownej modernizacji i rozbudowie, dostosowanej do potrzeb 
gospodarczych kraju. W wielu gałęziach przemysłu, jak np. maszyno
wym, elektrotechnicznym i precyzyjnym, prace inwestycyjne ze względu 
na rozmiary zniszczeń były tak wielkie i istotne, że raczej należało 
mówić o budowie tych gałęzi od podstaw niż o ich rekonstrukcji.

Po owym pierwszym etapie przyszły następne. Dziesięciolecie 1949— 
—1959, a szczególnie lata realizacji Planu 6-letniego były okresem dal
szego intensywnego rozwoju przemysłu dolnośląskiego. Zatarte zostały 
ślady zniszczeń wojennych, budowa zaś licznych nowych zakładów 
przemysłowych i rozbudowa istniejących, zmiana profilu produkcyjnego 
szeregu odbudowanych zakładów, znaczne rozszerzenie asortymentu pro
dukowanych wyrobów zmieniły w sposób zasadniczy przedwojenne ob
licze struktury przemysłu Dolnego Śląska. Dawne zakłady Linke-Hof-

87 Tamże oraz M ateria ły  W KPG—P rzem ysł i R. W e r f e l ,  Siedemnaście lat 
pracy polskiej na Dolnym Śląsku, 1962, m aszynopis, Bibi. KW  PZPR  W rocław.



mann zostały poważnie odbudowane i jako Pafawag zaliczane są dziś do 
największych przedsiębiorstw tego typu w Europie88. We Wrocławiu 
niemal od nowa powstała Fabryka Wielkich Maszyn Elektrycznych, 
dzisiejsze zakłady M-5, produkujące wielkie generatory elektryczne, 
jakich nie wytwarzano przedtem ani we Wrocławiu, ani w Polsce. 
Nastąpiła dalsza budowa i rozbudowa wytwórni aparatów radiowych 
Diora w Dzierżoniowie, odbudowa i rozbudowa Fabryki Maszyn Papier
niczych w Cieplicach, jednej z nielicznych fabryk tego typu na świecie. 
Przystąpiono do rozbudowy kombinatu włókienniczego w Bielawie, za
kładów przemysłu odzieżowego we Wrocławiu oraz Jeleniogórskiego 
Zakładu Farmaceutycznego. We Wrocławskiej Fabryce Urządzeń Me
chanicznych, uruchomionej w 1953 r., produkuje się dziś tokarki auto
matyczne do toczenia wałów, które są osiągnięciem myśli technicznej 
na skalę światową. Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa przemy
słu elektrotechnicznego. Na czoło wysuwa się zbudowana w ostatnich 
latach fabryka Elwro we Wrocławiu, produkująca oprócz zespołów do 
telewizorów „mózgi elektronowe”, oraz Wrocławska Fabryka Lamp 
Elektronowych. Te nowe zakłady przemysłowe zostały już stworzone 
przez polskich konstruktorów i robotników. W przemyśle chemicznym, 
z wyjątkiem Zakładów Sztucznego Jedwabiu we Wrocławiu, większość 
wielkich zakładów na Dolnym Śląsku została całkowicie zbudowana 
od nowa, jest dziełem polskich rąk i mózgów. Do nich w pierwszym 
rzędzie należą wspomniane już zakłady Rokita w Brzegu Dolnym, 
wzniesione na miejscu istniejącej pod koniec ostatniej wojny fabryki 
gazów trujących „Cyklon”.

W zniszczonych budynkach fabryki zbrojeniowej koło Bolesławca 
powstały w 1951 r. Zakłady Chemiczne Wizów, produkujące kwas siar
kowy z anhydrytu. Dwa lata później powstała jeleniogórska Celwiskoza. 
W tym samym mniej więcej czasie przystąpiły do produkcji Jelczańskie 
Zakłady Samochodowe, znane dziś na terenie całego kraju. Poważnej 
rozbudowie uległa Fabryka Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, 
produkująca obrabiarki przede wszystkim na eksport. Wielkie nakłady 
inwestycyjne pochłonęło nowoczesne wyposażenie w górnictwie węgla 
kamiennego, m. in. zbudowanie kolejki linowej, łączącej wszystkie 
kopalnie Wałbrzycha. Wałbrzyskie koksownie otrzymały nowe baterie 
pieców koksowniczych, wyposażone w najnowsze urządzenia. W prze
myśle energetycznym czołową inwestycją była elektrownia Czechnica, 
koło Wrocławia oraz elektrownia wodna Wały przy stopniu wodnym na 
Odrze w Brzegu Dolnym. Produkcja energii elektrycznej wzrosła 
w 1958 r. do 1840 KWh i przekroczyła poziom sprzed 1939 r. Rozbu

88 Dzieje rozbudow y P afaw agu zob. Z. T e m p s k i ,  Trzy sylaby, W rocław 1960.



dowano także szereg mniejszych elektrowni. W zakresie sieci prze
mysłowej zbudowano w latach 1946—1959 około 15 tys. km linii wy
sokiego i niskiego napięcia, włączając system energetyczny Dolnego 
Śląska w system ogólnokrajowy. I wreszcie dużym osiągnięciem było 
uruchomienie elektrowni Turów, opartej na węglu brunatnym, nale
żącej do największych obiektów tego typu w Europie. Koncepcja elek
trowni turoszowskiej jest dziełem polskich uczonych, inżynierów i tech
ników.

Na osobną uwagę zasługuje uruchomienie na Dolnym Śląsku kopalń 
rud miedzi oraz zbudowanie w 1956 r. w Legnicy nowoczesnej huty 
do wytapiania tego surowca. W okresie ostatniej wojny bowiem nie
mieckie władze wojskowe uruchomiły dwie wielkie kopalnie miedzi 
w rejonie Bolesławca i Złotoryi, które w 1945 r. Niemcy zatopili. Po 
wyzwoleniu tych ziem polscy geologowie wykryli w 1957 r. w sąsiedz
twie zdewastowanych szybów nowe pokłady rudy miedzi, ciągnące się 
od Lubina Legnickiego poprzez Polkowice do Sierosławic w powiecie 
głogowskim. Nowo odkryte złoża rud miedzi są znacznie bogatsze od 
bolesławiecko-złotoryjskich. Ruda lubińska pod względem zawartości 
miedzi należy do najbogatszych w Europie. Zawiera także domieszki 
innych metali, między innymi srebra, którego produkcja pokryje 
w znacznym stopniu koszt eksploatacji tych złóż. Ruda lubińska zalega 
na dość dużej głębokości, przy czym chroni jej gruba warstwa sypkich 
piasków przesyconych wodą gruntową. Polscy inżynierowie mimo tych 
trudności przystąpili do rozbudowy starych, zatopionych przez hitle
rowców szybów i budowy nowych w niezwykle trudnych warunkach 
geologicznych. Osiągnięte dotychczas na tym polu rezultaty są wielkim 
sukcesem polskiej myśli technicznej. Eksploatacja lubińskich pokładów 
miedzi stworzy warunki dla ożywienia północno-zachodniego skrawka 
Dolnego Śląska, terenu o ubogiej glebie i słabym przemyśle. Planuje 
się zbudowanie do 1975 r. przynajmniej 2 wielkich kopalń rud miedzi 
oraz dla jej przeróbki rozbudowę huty w Legnicy i budowę nowoczesnej 
w rejonie Głogowa 89 *.

W latach 1945—1959 ilość czynnych zakładów przemysłowych bez 
zakładów rzemieślniczych wzrosła do około 3000 w 1959 r. Zatrudnienie 
w tym dziale gospodarki przekroczyło liczbę 300 000 osób, to jest wzro
sło w porównaniu z 1945 r. przeszło 3,5-krotnie so. Lata następne przy
niosły dalszy postęp w tej dziedzinie, co ilustruje tab. 14.

Decydującą rolę w przemyśle dolnośląskim odgrywa w chwili obec
nej przemysł średni i wielki. W 1933 r. w zakładach zatrudniających 
powyżej 200 osób pracowało około 25°/o ogółu zatrudnionych w prze-

89 Zob. opis d rążen ia szybów, „K u ltu ra”, 21 VI 1964.
*° M ateriały  KW—Przem ysł.



Tab. 14. Liczba zakładów i zatrudnienie w przemyśle na Dolnym Śląsku w okresie
1960—1962 91

Zakłady przem ysłu Z atrudn ien ie  w  p rzem yśle

Rok uspołecznio- p ryw at- I___ ť  J 1 ogołem
nego I nego !

uspołecznio- 1
nym  pryw atnym ogółem

m. W rocław
1960 532 65 597 71 153 188 71 341
1961 560 70 630 75 279 215 75 494
1962 611 70 681 81 779 243 82 022

woj. w rocław skie
1960 2 935 282 3 217 249 799 679 250 478
1961 3 057 262 3 315 263 104 644 263 748
1962 3 132 214 3 346 270 585 514 271 099

myślę. W 1959 r. udział zatrudnionych w tego typu zakładach przekro
czył 70°/o ogółu zatrudnionych w przemyśle. W 1933 r. w zakładach 
zatrudniających do 50 pracowników pracowało około 60°/o, a w 1959 r. 
około 5°/o robotników przemysłowych. W 1959 r. na terenie miasta 
Wrocławia i woj. wrocławskiego istniało 138 zakładów zatrudniających 
ponad 500 pracowników" w każdym, co stanowiło 13,5%> ogólnej liczby 
tej kategorii zakładów w k ra ju 92. W samym tylko Wrocławiu istniało 
około 90 zakładów zatrudniających ponad 100 pracowników, a 15 za
kładów, w których w każdym pracowało ponad 1000 osób 93 *. Stan ten w 
porównaniu do schyłku lat trzydziestych przedstawia tab. 15.

Tab. 15. Wielkość zakładów wg liczby zatrudnionych94

Zakłady za trudn iające
Liczba zakładów

1933 r. 1956 r.

51 — 200 robotników 518 470
201 — 1000 162 259

pow yżej 1000 16 49

Tab. 16. Porównanie zatrudnienia w przemyśle dolnośląskim
według wielkości zakładów95

Zakłady zatrudniające
Liczba pracow ników  

1933 r. 1956 r.

do 200 pracowników 253 500 70 155
powyżej 200 „ 93 200 112715

„ 1000 31 800 103 441 ,

01 DRS 1963, s. 117, tab. 21 (92).
92 M ateriały  KW—Przem ysł.
93 K r z y ż a g ó r s k i ,  op. cit., s. 32.
04 Wg obliczeń K r z y ż a  g ó r s k i e g o ,
95 Tamże.

op. cit., s. 59.



Mimo iż w latach 1936—1939 powstało na terenie Dolnego Śląska 
wiele większych obiektów przemysłowych, przeciętnie przypadało 
w 1939 r. na jeden zakład 5,95 zatrudnionych, natomiast w 1956 r. — 
37,24 zatrudnionych 96, co ilustruje tab. 17.

Tab. 17. Zatrudnienie (przykładowo) w przemyśle ciężkim na Dolnym Śląsku 97

Rok

1937
1946
1957
1960

Liczba zatrudnionych (w tys.)

58,2
18.4
73.4 
81,0

Przytoczone wyżej dane liczbowe wskazują, iż nastąpiła na Dolnym. 
Śląsku w stosunku do lat przedwojennych wyraźna koncentracja pro
dukcji w zakładach wielkich. Dodajmy, że są to zakłady znacjonalizo- 
wane, co wywiera zasadniczy wpływ na rozwój przemysłu i położenie 
robotnika.
Tab. 18. Wysokość produkcji globalnej przemysłu dolnośląskiego według formt 

własności (w min. zł w cenach z I VII 1960 r.)98

Rok
Przemysł

uspołeczniony prywatny ogółem

m. Wrocław
1960 12 685,8 21,5 12 707,3
1961 13 726,2 22,5 13 748,7
1962 15 775,1 25,7 15 800,8
o//o 99,8 0,2 100

woj. wrocławskie.
1960 33 666,9 106,9 33 773,8
1961 37 152,2 110,8 37 263,0
1962 39 549,0 92,6 39 641,6
o//0 99,8 0,2 100

Jak kształtowała się produkcja niektórych wyrobów przemysłowych: 
w latach 1956—1962, ilustruje tab. 19.

Ze względu na brak porównawczych danych z okresu przedwojen
nego dla wszystkich gałęzi produkcji ograniczmy się więc jedynie do> 
zestawienia wydobycia węgla i produkcji koksu w byłej prowincji dol-

96 Tamże.
97 Tam że, s. 53.
98 DRS 1963, s. 99.



Tab. 19. P rodukc ja  n iek tórych  w yrobów  przem ysłow ych na D olnym  Śląsku
w  okresie 1956—1962 99

Jednostka L a t a
W yszczególnienie m iary 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

m. W rocław

E nergia elek. mil. KWh 221,4 231,4 202,5 225,0 228,1 198,2
Koks tys. ton — 173,2 167,7 187,8 205,7
O brab iark i do 

m etali tona 1870 1976 2299 2432 2946 3634
W agony kol. to 

w arow e sztuka 7284 6155 3806 6451 6649 5465
Lodów ki dom. tys. szt. — 1,7 9,5 15,5 20,6 28,7

207,8
203,0

4432

7493
46,2

woj. w rocław skie
E nergia elek. mil. KW h 1562 1801 1841 1996 1672 1780
W ęgiel kam ienny tys. ton 3493 3219 2734 2961 3101 3022
W ęgiel b ru n a tn y tys. ton 5450 5085 5820 6367 6261 6549
Koks
O brab iark i do

tys. ton 1661 1723 1705 1854 1930 1886

m etali tona 607 696 735 860 1012 1121

2160
2920
6729
1883

1517

nośląskiej. W latach 1913—1937 wydobycie węgla kamiennego wahało 
się w granicach od 5 527 800 t  w 1913 r. do 4 226 400 t  w 1932 r. 
i 5 311 400 t w 1937 r., a więc było wyższe niż wydobycie w naszych 
czasach. Jest to jednak zrozumiałe. Władze polskie musiały bowiem 
dokonać poważnych inwestycji w górnictwie węgla kamiennego, które 
pozwoliłyby zaleczyć rany rabunkowej gospodarki z okresu niemiec
kiego. Toteż przez szereg lat modernizowano zaniedbane kopalnie Za
głębia Wałbrzysko-Noworudzkiego, co odbiło się na wysokości produkcji. 
Produkcja koksu w latach 1913—1937 wahała się od 959 500 t w 1913 r. 
do 788 300 t w 1932 r. i 1 301 300 w 1937 r. 10°, a więc była o wiele 
niższa niż produkcja w naszym dwudziestoleciu. I wreszcie wydobycie 
węgla brunatnego wahało się od 100 550 t w 1913 r. do 177 980 t 
w 1927 r. i 76 870 t w 1931 r . 99 100 101

Udział Dolnego Śląska w ogólnych obrotach Rzeszy był nieznaczny. 
W 1936 r. wynosił zaledwie 2,7 %, mimo iż na tym terenie znajdowało 
się 8°/o użytków rolnych Rzeszy dostarczających 9,2% zbiorów żyta, 
8,9% zbiorów pszenicy, 11,8% zbiorów ziemniaków oraz 8,1% powierzch

99 Tam że, tab . 1, s. 98.
100 Na podstaw ie obliczeń J e ż o w s k i e g o ,  op. cii., s. 193. Przytoczone dane 

liczbowe przez Jeżowskiego pokryw ają się z obliczeniam i sporządzonym i przez 
w ładze adm inistracy jne prow incji dolnośląskiej, zob. AP W rocław, WSPSl., N ie
derschlesien.

101 AP W rocław, WSPŠ1., n r 791, N iederschlesien.



ni lasów. Z terenów województwa wrocławskiego w dzisiejszych gra
nicach administracyjnych eksportowano w 1936 r. towary o łącznej 
wartości 26,4 min. marek, co w przeliczeniu na dolary według ówczes
nego kursu stanowiło 10,6 min. dolarów 102.

Kontakty handlowe dolnośląskiego przemysłu z rynkami zagranicz
nymi były raczej skromne i ograniczały się zaledwie do kilku krajów. 
Głównymi odbiorcami dolnośląskiego eksportu były przede wszystkim 
Węgry, Rumunia, Czechosłowacja, ZSRR i Polska. Dolny Śląsk w y
woził przede wszystkim artykuły włókiennicze, materiały budowlane 
oraz maszyny, tabor kolejowy i wyroby mechaniki precyzyjnej. 
W 1961 r. udział produkcji eksportowej woj. wrocławskiego w eksporcie 
ogólnopolskim wynosił 7,9%, a w 1962 r. — 8,3%. Na potrzeby eks
portu pracuje przeszło 260 zakładów przemysłowych, w tym 172 duże 
przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego najrozmaitszych gałęzi. Lista 
towarów wędrujących z Dolnego Śląska za granicę obejmowała w 1962 r. 
kilkaset pozycji. Ogólna wartość tego eksportu wynosiła 5,5 mld. zł, 
co w przeliczeniu na dolary daje sumę 137,5 min. dolarów. Najpoważ
niejszy udział w eksporcie stanowią wyroby przemysłu maszynowego. 
Na ten rodzaj eksportu przypadało w 1962 r. 40% całego wywozu. Są 
to turbogeneratory, urządzenia do cukrowni, walce drogowe, aparatura 
do automatycznego sterowania procesami produkcyjnymi, tabor kolejo
wy, maszyny papiernicze itp. Średnia wartość wywozu, licząc w cenach 
porównywalnych z r. 1936, jest przeszło siedmiokrotnie wyższa, niż 
była przed 1939 r . 103

Przemysł dolnośląski napotyka oczywiście jeszcze wiele trudności. 
Są to jednak trudności typowe dla rozwoju nowych form gospodarki, 
jakie stwarza ustrój socjalistyczny, a które muszą ostatecznie dojrzeć 
w doświadczeniu praktycznym. Są więc jakościowo zupełnie różne od 
depresji czy sztucznych okresów koniunktury lat międzywojennych. 
Jak w rolnictwie, tak i w przemyśle dolnośląskim podstawową różnicą 
jest stały rozwój gospodarczy, pozwalający osiągać coraz lepsze owoce. 
Drugą różnicą podkreślaną wyżej jest ranga przemysłu dolnośląskiego 
w całości przemysłu Polski Ludowej. Oba czynniki prowadzą do lep
szego wykorzystania bogactw naturalnych ziemi dolnośląskiej, wyklu
czają rolę „kopciuszka” czy półkolonii, jaką odgrywał Dolny Śląsk 
w ramach gospodarki niemieckiej. Świadczą o tym m. in. nakłady na 
inwestycje w przemyśle i rolnictwie tego regionu. W latach 1950—1955 
nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej Dolnego Śląska wy

102 H andel Dolnego Śląska w okresie m iędzyw ojennym  om awia publikacja 
Schlesien Bodenschätze und Industrie, W rocław 1936.

103 Opracowano na podstaw ie broszury Dolny Śląsk na rynkach świata, W ro
cław 1963, s. 22 i n.



nosiły łącznie ponad 14 mld. zł w cenach z 1956 r., w latach 1956—1960 
ponad 18 mld. zł, a w okresie 1961—1965 przewiduje się wydanie 
40 mld. zł, do 1970 r. zaś ponad 60 mld. w cenach bieżących. Jest to 
wzrost szybszy niż wzrost inwestycji w całej Polsce. Wielkie budowle 
prowadzone obecnie lub przygotowywane na najbliższe lata wymagają 
poważnych sum. Przykładowo łączny koszt inwestycji turoszowskiej 
szacuje się na 12 mld. zł. Legnickie zagłębie węgla brunatnego i bu
dowa w oparciu o te złoża elektrowni pochłonie ponad 40 mld. zł. Na 
budowę huty aluminium, która ma powstać w rejonie legnickim w la
tach 1965—1970, przewiduje się 4 mld zł 1°4. Oprócz tych inwestycji 
trwa rozbudowa i modernizacja już pracujących zakładów.

Zasadnicza różnica między dwudziestoleciem międzywojennym a po
wojennym występuje również w sytuacji robotnika dolnośląskiego. Spra
wy te porusza na przykładzie Wrocławia osobny artykuł. Niemniej 
w tym miejscu trudno nie podkreślić, że obca jest robotnikowi dolno
śląskiemu zmora bezrobocia i konieczność szukania pracy w innych 
częściach kraju. Liczba zarejstrowanych poszukujących pracy jest zni
koma. Są to przeważnie niewykwalifikowane kobiety, ograniczone nadto 
w możliwościach zatrudnienia warunkami rodzinnymi. Poza tym ist
nieją jedynie przesunięcia związane ze wzrostem mechanizacji prac 
i zmianami w rozmieszczeniu sił roboczych. Szereg działów wytwór
czości cierpi na stały brak rąk roboczych. Klasycznym przykładem ta
kiego niedoboru jest przemysł budowlany. Nowe zagłębia przemysłowe, 
turoszowskie i lubińskie, ściągają wciąż robotników i inżynierów z całej 
Polski. Równocześnie z tymi zjawiskami rośnie troska państwa o pod
niesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych robotnika. Rozwija się 
nie tylko szkolnictwo zawodowe różnych typów, ale dokształcanie ogólne 
już pracujących. Zjawiska te, nie znane w podobnych rozmiarach okre
sowi międzywojennemu, są ważnym czynnikiem dalszego rozwoju prze
mysłu dolnośląskiego.

Podkreślaliśmy na początku artykułu trudności, jakie nastręcza po
równanie dwu dwudziestoleci. Artykuł nie wyczerpuje oczywiście te
matu. Nie pozwala na to ani miejsce, ani stan obecnych badań 104 105. Ekono
miści i historycy polscy nie mają przy tym najmniejszego zamiaru 
ukrywać trudności ani przeceniać dotychczasowych osiągnięć. Jest to 
zupełnie zbyteczne. Bezsporne fakty mówią o ogromie pracy polskiej 
na tych terenach. Nowe warunki, w jakich się znalazł Dolny Śląsk, 
gwarantują mu dynamikę dalszego rozwoju. Sądzimy, że przykłady 
przytoczone w powyższym artykule ilustrują to dostatecznie.

104 W e r f e l ,  op.  cit., s. 21 i n.
105 W arty k u le  nie uw zględniono m ateria łów  opublikow anych w trakc ie  d ruku  

niniejszego num eru.



ZWEI ZWEIJAHRZENTE. NIEDERSCHLESIEN IM RAHMEN DER DEUTSCHEN 
UND POLNISCHEN WIRTSCHAFT

Der A rtikel s te llt den S tand der W irtschaft N iederschlesiens in  der Zw ischen
kriegszeit dar, die V ernichtungen im  zw eiten W eltkrieg, den A ufbau und U m bau 
in  der Nachkriegszeit. Im  R ahm en der deutschen W irtschaft galt N iederschlesien 
als landw irtschaftliches und rohstoffliches H in terland  fü r  die industria lis ierten  
w estlichen G ebiete der Reiches. A uf G rund  der E ntw icklungsdynam ik der ö r t
lichen B evölkerung w ar dieses T errito rium  ein R eservoir b illiger A rbeitsk räfte  
fü r  jene Industrie . N iederschlesien b ildete ein  R andgebiet im  w irtschaftlichen  und 
gesellschaftlichen L eben des deutschen S taates. Eine raschere w irtschaftliche E n t
w icklung N iederschlesiens m achte sich erst im  Zusam m enhang m it dem  A usbau 
der R üstungsindustrie  Ende der d reiß iger Ja h re  sichtbar. D er K rieg b rach te  e r 
hebliche Z erstörungen im  w irtschaftlichen  Leben N iederschlesiens. Z ahlreiche In 
dustriebetriebe w urden  w ährend  der K riegshandlungen devastiert, viele abs ich t
lich zerstört durch die zurückgehende N aziarm ee.

Als die polnischen B ehörden diese G ebiete in  Besitz genom m en ha tten , b e
schlossen sie das zerstö rte  W irtschaftspo ten tial n ich t n u r w ieder aufzubauen, 
sondern  es im  w eiten  M aße zu m odern isieren  und den w irtschaftlichen  A nforde
rungen  des sozialistischen S taates anzupassen. An die ö rtlichen Bodenschätze 
gestü tzt, en tw ickelten  die polnischen Bohörden neue Industriebe triebe , die h ie r 
frü h e r n ich t getrieben  w urden.




