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STANISŁAW JANKOWSKI 

STAN PRZEMYSŁU NA DOLNYM SLĄSKU W 1945 ROKU* 

Dolny Śląsk 1 odzyskany przez Polskę w maju 1945 r. musiał być 
przede wszystkim zaludniony i zagospodarowany. Było to najważniejsze 
zadanie nie tylko natury gospodarczej, ale przede wszystkim politycznej 
i społecznej w pierwszym okresie po zakończeniu wojny 2. Poza tym na

leżało wykorzystać istniejący potencjał gospodarczy i ściśle związać go 
z całym krajem. Zadanie nie było łatwe, gdyż obok zniszczeń material
nych Polska poniosła olbrzymie straty biologiczne 3. Korzystną podstawą 
przyszłej integracji gospodarczej Dolnego Śląska z resztą kraju był fakt, 
że stanowił on naturalną całość geograficzną z resztą Polski'· Na stan prze
mysłu, możliwości jego uruchomienia i odbudowy miały wpływ czyn
niki natury nie tylko gospodarczej, ale i politycznej oraz w pierwszym 
rzędzie stworzenie sprawnie działającej administracji polskiej, która była
by zdolna zagwarantować ogólne bezpieczeństwo, żapewnić należytą apro-

* Z pracy doktorskiej pt. Przemysł na Dolnym Sląsku w latach 1945-1949,

przygotowywanej wd kierunkiem doc. dr. Wacława Długoborskiego. 
1 Pod pojęciem Dolny Sląsk rozumiemy woj. wrocla!'Vskie wg podziału admini

stracyjnego z 7 VII 1945 r. o powierzchni 24 497 km2
• Por.: Sprawozdanie złożone 

Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu przez mgra Stanisława Piaskow
skiego Wojewodę Wrocławskiego za czas od kwietnia 1945 r. do końca czerwca 
1946 r., Wrocław 1946, s. 4. Obecn'ie woj. wrocławskie wraz z miastem Wrocła
wiem posiada 19 052 km2 powierzchni. 

2 Możliwie szybkie zasiedlenie prastarych ziem polskich miało na celu udo
wodnić, że Polska jest w 5tanie zaludnić i zagospodarować te ziemie. Należało 
wpłynąć poprzez fakty dokonane na decyzje wielkich mocarstw zachodnich w spra
wie granicy na Odrze .i Nysie Łużyckiej. Por. A. K o wal i k, Początki Polskiej 
Partii Robotniczej na Dolnym Sląsku w 1945 roku (Sląski Kwartalnik ,Historyczny 
Sobótka 1969, nr 3, s. 350). 

3 Por. Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach

1939-1945, Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, War
szawa 1947. 

4 J. Dy 1 i k, Geografia Ziem Odzyskanych w zarysie, Warszawa 1946, s. 41 
i n. 
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wizację i zaJąc się w sposób energiczny i zorganizowany osadnictwem 
polskim na tym terenie 5• Należy bardzo mocno podkreślić jeszcze jeden 
fakt. Rozpoczynaliśmy dzieło uruchamiania i odbudowy przemysłu przy 
silnym niedostatku inteligencji technicznej i wykwalifikowanych robot
ników oraz przy niskim ówcześnie poziomie kultury. technicznej społe
czeństwa s. Spowodowane to było dużymi stratami poniesionymi w czasie 
wojny oraz stanem i poziomem klasy robotniczej odziedziczonym po okre
sie międzywojennym. 

Przemysł Dolnego Sląska, mimo dużych zniszczeń, stanowił poważną 
bazę materialną i techniczną odbudowy kraju, a w przyszłości w poważ
nym stopniu ułatwił przeobrażenie struktury gospodarczej Polski. Lud
ność znalazła tutaj korzystne warunki bytowe 1. Oczekiwane korzyści 
miały okazać się w przyszłości znaczne, ale sam okres początkowy był 
trudny z uwagi na chaos powojenny, migracje ludności, dezorganiz�cję 
społeczną oraz trudności organizacyjne i gospodarcze. W takich warun
kach Polska rozpoczynała gospodarkę na Dolnym Sląsku s. 

Pod pojęciem „stan przemysłu dolnośląskiego w 1945 r." rozumiemy 
nie tylko same dane lic21bowe, ale również źródła ówczesnej sytuacji, 
w tym przede wszystkim przyczyny zniszczeń i strat, ich wielkość 
i strukturę, pozycję wyjściową (bilans otwarcia) i udział w przemyśle 
całej Polski oraz czynniki determinujące przyszły jego rozwój. Podejmo
wane dotychczas próby przedstawienia stanu przemysłu na Dolnym Ślą

sku w 1945 r. czynione były najczęściej z okazji rocznic powrotu Dol
nego Sląska do Macierzy 9. Okolicznościowy charakter tych publikacji 
sprawiał, że temat ujmowany był pobieżnie i ogólnikowo. Nie omawiano 
wszystkich przyczyn, które wpłynęły na określony stopień zniszczeń 
przemysłu dolnośląskiego, nie zachowano właściwej hierarchii czynników 
determinujących stan przemysłu ziem zachodnich w chwili ich obejmo
wania przez władze polskie. Dotychczasowe opracowania opierały się 
przy tym prawie wyłącznie na ogólnie dostępnych źródłach drukowa
nych, nie sięgały do materiałów archiwalnych, które, przyznać to trzeba, 

5 Por. AK.W Wrocław, l/IV/1, s .  14. Protokół z posiedzenia egzekutywy KW 
PPR z 16 IX 1945 r. 

& Por. szereg wspom nień w zbiorze: Trudne dni, Wrocław 1960-1962, t. I-III.

7 Por. S. Sm o 1 ińs ki, M. Pr z e  d pel ski, Struktura społeczno-gospodar

cza ziem zachodnich w latach 1933-1960, Pozn ań 1964, s. 2 14. 
e J. M i  ,cha 1 s ka, Z dziejów obejmowania władzy na Dolnym Sląsku kwie

cień -sierpień 1945 r. Wybór źródeł (Teki Archiwalne 1966, nr 10). 
9 Np. W. Boerner, K. Jeżowski, M. Pi as ec ka, Rozwój gospodarczy 

województwa wrocławskiego w okresie 10-lecia Polski Ludowej (Ekon omista 1955 , 
nr 3, s. 3-31); Dolny Sląsk, Wrocław 1960; H. D r z e  w i ń s k 1, R. M i  cha l
e z y k, XX lat rozwoju gospodarczego Dolnego Sląska, Wrocław 1965; Pr:lemysł 

Dolnego Sląska (Roczniki Do lnośląskie nr 1, Wrocław 1969). 
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były wówczas w większości wypadków jeszcze nie uporządkowane i nie
dostępne. Mimo wyraźnej poprawy w tej dziedzinie zbadanie i określenie 
stanu przemysłu na Dolnym Śląsku w drugiej połowie 1945 r. napotyka 
nadal szereg trudności, a w wielu szczegółach okazuje się wręcz niemoż
liwe, i to zarówno od strony statystycznej, jak i opisowej. Na stan taki 
złożyło się kilka przyczyn. 

Największą bolączką historyka badającego pierwsze lata Polski Ludo
wej jest brak kompletnych i wiarygodnych danych statystycznych. Prze
prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny w drugiej połowie lipca 
1945 r. spis zakładów przemysłowych nie objął na Dolnym Śląsku tak 
ważnego ośrodka przemysłowego, jakim było miasto Wrocław, ponadto 
pominął też powiaty Lubań, Wałbrzych i Żagań 10. Następna trudność 
polega na tym, że różne źródła statystyczne podają jnne dane liczbowe 
dla poszczególnych gałęzi przemysłu, czy nawet poszczególnych zakładów. 
Porównując te dane ze sobą, trudno jest znaleźć racjonalne kryterium 
wyboru źródła najbardziej wiarygodnego. Dane te często są sprzeczne 
wewnętrznie. Przyjąłem, nie bez poważnych wahań, jako podstawę sta
tystyczną dane GUS-owskie. Tam, gdzie było to możliwe i uzasadnione, 
uzupełniałem je innymi danymi, albo też dla konfrontacji podawałem 
także i inne źródła. Drugi typ trudności to niedomagania warsztatu pracy 
historyka gospodarczego Polski Ludowej. Historyk stosunków politycz
nych pierwszych lat powojennych ma mimo wszystko, niewielką co praw
da, możność konfrontacji różnych źródeł. Historyk gospodarczy tego okre
su pozbawiony jest nawet i tych skromnych możliwości. Źródła są 
bowiem na ogól jednorodne. Jednorodność ta wynika z faktu, że po raz 
pierwszy w historii Polski całkowite kierownictwo sprawami gospodar
czymi przejęło państwo, które nie tylko, jak w warunkach interwencjo
nizmu kapitalistycznego, stwarzało bodźce do rozwoju gospodarczego, ale 
zaczęło bezpośrednio kierować tym rozwojem. Jeżeli uwzględnimy przy 
tym apologetyczny charakter ówczesnej prasy, to okaże się, że możliwości 
porównywania źródeł, jednego z niezbędnych elementów pracy historyka, 
jesteśmy faktycznie pozbawieni. 

Przyczyn zniszczenia przemysłu dolnośląskiego było kilka 11. Nie po-

10 Spis zakładów przemysłowych 1945, Warszawa 1947 (GUS, Statystyka Polski,
S. D, z. 3, s. VIII).

11 Wszyscy autorzy piszący na temat przyczyn zniszczeń podają działania wo
jenne i demontaż niemiecki. Wyjątek stanowią A. Żurawski i K. Jeżowski, którzy 
piszą, że oprócz ty;ch dwóch czynników była jeszcze niemożność natychmiastowego 
i równoczesnego zabezpieczenia wszystkich 'obiektów przemy.slowych. Por. A. ż u
r a w s k i, O zniszczeniu i odbudowie przemysłu na Dolnym Sląsku (Sląsk 1946, 
nr 8-9, s. 27). K. J e ż o w s ki, Przemysł Dolnego Sląska (Sląsk Do1ny w drugą 

rocznicę powrotu do Polski 1945-1947, Wrocław 1947, s. 92). 
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trafimy podać ani w liczbach absolutnych, ani względnych rozmiarów 
strat spowodowanych poszczególnymi przyczynami. Możemy jedynie ogól
nie stwierdzić, że najważniejszymi zilustrowanymi przez dane statystycz
ne GUS-u były działania wojenne i demontaż niemiecki w ostatnich 
miesiącach wojny. Zaciekły opór wojsk hitlerowskich na Dolnym Śląsku, 
a szczególnie we Wrocławiu i Głogowie, które to miasta przygotowane 
zostały Jako twierdze, spowodował, że najbardziej zniszczone zostały tere
ny wzdłuż linii Odry (Wrocław w 680/o, Głogów w 980/o). Ponadto do
piero w ostatnim dniu wojny zostało wyzwolonych 10 powiatów: Świd
nica, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice, Kłodzko, Bystrzyca, Kamienna 
Góra, Lwówek, Lubań i Zgorzelec 12. Brak źródeł uniemożliwi� dokładne 
obliczenie strat wynikłych wskutek demontażu ważniejszych i cenniej
szych urządzeń dokonanego przez Niemców. Można jedynie przypusz
czać, że straty przemysłu dolnośląskiego w zakresie maszyn i urządzeń 
spowodowane celowym niszczeniem i demontażem w 1945 r. dorówny
wały w swych skutkach samym działaniom wojennym 13. Ponadto posta
nowienie Przewodniczącego Państwowego Komitetu Obrony (GOKO) 
J. Stalina z 20 II 1945 r. 14 oraz protokół do umowy między Rządem
Tymczasowym Polski i Radzieckim Dowództwem Wojennym z 26 III
1945 r. 1s mówiły o możliwości i potrzebie wywożenia części urządzeń
lub całych przedsiębiorstw przemysłowych potrzebnych do prowadzenia
wojny. Jednakże po konferencji w Poczdamie umowa między Tymczaso
wym Rządem Jedności Narodowej i rządem ZSRR z 16 VIII 1945 r.
stwierdzała wyraźnie, że „Rząd Radziecki zrzeka się na rzecz Polski
wszelkich pretensji do mienia niemieckiego i innych aktywów, jak rów
nież do akcji niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych i transporto-

12 J. Mi c h a  l s k a, Obejmowanie władzy na Dolnym Sląsku. przez polską

administrację w 1945 r. (Śląski. Kwartalnik Historyczny Sobótka 1966, nr 4, s. 631). 

13 Wniosek ten wysuwamy na tej podstawie, że w Spisie zakładów przemyslo

urych 1945 (s. XII) można stwierdzić, iż zniszczenia w zakresie maszyn i urządzeń 
były większe (44,1 °/o) aniżeli w budynkach (27 ,0°/o), które przecież najbardziej były 
narażone na działania wojenne. 

H „Podlegają wywozowi do ZSRR po uzgodnieniu z Rządem Polski tylko nie
zbędne do prowadzenia ,wojny urządzenia, materiały i gotowa produkcja z nie
mieckich i rozbudowanych przez Niemców podczas wojny przedsiębiorstw pol
skich". AAN, MZO, t. 61, s. 11. Postanowienie Państwowego Komitetu Obrony 
nr 7558 z 20 II 1945 r. (własne tłumaczenie z języka rosyjskiego). 

u „Biorąc pod uwagę wyższą w-0jenną konieczność i wspólne interesy pro
wadzenia wojny z hitlerowskimi Niemcami Rząd Tymczasowy Polski na propo
zycję rządu ZSRR wyraża swoją zgodę na wywóz poszczególnych przedsiębiorstw 
lub części urządzeń tych przedsiębiorstw, które -znajdowały się na terytorium 
Polski w zachodnich granicach 1939 r." AAN, MZO, t. 61, s. 13 (własne tłumacze
nie z języka rosyjskiego). 
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wych na całym terytorium Polski, łącznie z tą częścią terytorium Niemiec, 
która przechodzi do Polski" 16. Mimo to zdarzały się wypadki nieprze

strzegania zaleceń odgórnych, być może zbyt wolno docierały one do 
zainteresowanych 11, ,co wywoływało niepotrzebne zadrażnienia i konflik
ty z nowo powstającą administracją 1s. O sprawach tych wspomina 
A. Adamowicz, były naczelnik Miejskiego Urządu Kontroli we Wrocła
wiu 19. Demontaże przedsiębiorstw okazały się zresztą przedsięwzięciem
ch)'1bionym z ekonomicznego punktu widzenia 20. W większości bowiem

urządzenia były zużyte i przestarzałe, nie nadające się do długotrwałej
eksploatacji, które jednak na miejscu mogłyby być jeszcze przez pewien
czas wykorzystywane.

Kolejna przyczyna zniszczeń wypływała z konkretnej powojennej 

sytuacji ekonomiczno-społecznej i politycznej, która na krótki okres czasu 
zrodziła zjawisko zwane szabrem 21• Okres wyzwalania i okres tuż po 

zakończeniu działań wojennych wpływał zachęcająco na elementy drobno
mieszczańskie dążące z usposobienia lub sposobu zarobkowania do szyb
kiego wzbogacenia się. Szabrem zajmowali się ludzie nie będący złodzie
jami z profesji. Kradli najczęściej mienie pozostawione bez opieki, nie 
zabezpieczone przez władze państwowe 22. Niekiedy przywłaszczeń doko
nywali pracownicy przedsiębiorstw przemysłowych mianowani przez Gru
py Operacyjne Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa 

• 16 Zbiór dokumentów pod red. J. Makowskiego, nr 2, 1945 r., s. 60.
17 Zob. AAN, MPiH, t. 4211, s. 4. Sprawozdanie inspektora Delegatury Mini

sterstwa Przemysłu na Dolny Sląsk mgr. Tadeusza Klimy odnośnie do przejmowania 
przedsiębiorstw przemysłowych od Sowieckich Władz Wojskowych z 29 IX 1945 r. 
(AKW Wrocław, 1/X/51, s. 62). Sprawozdanie nr 8 z działalności Delegatury Mi
nisterstwa Przemysłu na Dolny Sląsk za czas od 29 I-19 II 1946 ir. (AAN, MZO, 
t. 61, s. 99). Pismo Ministra Ziem Odzyskanych W. Gomułki do marszałka K. Ro
kossowskiego z 28 V 1946 r.

18 A A d am o w i c z, Działalność odrodzonej PPS we Wrocławiu i wojewódz

twie w latach 1945-1947. Relacja z dnia 21 XII 1964 r. (AZHP, R/175, p. 3. Por. 
AAN, GOKERMiMP, t. 69, s. 74). Notatka Tymczasowego Kierownika Państwowej 
Fabryki Wagonów we Wrocławiu inż. Stanisława Komorowskiego o isytuacji w za
kładach Linke Hofmann Werke i Famo Werk I z 16 VI 1945 r. 

19 A d a  m o w i c z, op. cit.

20 Por. Relacja M. Popiela z 25 V -1964 r. (AZHP, R/172, p. 8).
21 Szerzej na ten temat pisze T. S z a  r ot a, Pionierski okres osadnictwa

w miastach dolnośląskich (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1966, nr 4, 
s. 667-671). Te n ż e, Osadnictwo miejskie na Dolnym Sląsku w latach 1945-1948,

Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, IS. 126-130. Warto nadmienić, że wiele arty
kułów na temat· szabru ukazało się na lamach organu WK PPS „Naprzodu Dolno
śląskiego" z 1945 r.

22 Por. A Gór n Y, Relacja z dnia 21 XII 1964 r. (AZHP, R/175, p. 5).
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Przemysłu 2s, a także Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Admini
stracyjny Dolnego Śląska 24. Na podstawie różnych typów źródeł, zwłasz
cza relacji i wspomnień, można wśród szabrujących wyróżnić trzy grupy. 
Pierwsza - to ludzie, którzy po przejściach okresu okupacji, zwłaszcza 
związanych z nią wyrzeczeń, spragnieni byli posiadania podstawowych 
dóbr materialnych, zrekompensowania za poniewierki, poniżenia i upo
dlenia. Było to naturalne dążenie do zapewnienia sobie podstaw lepszego 
życia. Druga - to elementy spekulacyjne, które w nadarzającej się sy
tuacji pragnęły szybkiego wzbogacenia, często zdemoralizowani handlem 
w okresie okupacji, przedstawiciele drobnej burżuazji 2s. Grupę trzecią, 
najbardziej niebezpieczną, stanowiły elementy wrogie wobec nowej wła
dzy dążące do niszczenia wszystkiego, co mogłoby przyspieszyć organi
zację życia gospodarczego na ziemiach zachodnich. Od szabrowników 
świadomych odróżnić należy ludzi, często nieświadomie krzywdzonych, 
zaangażowanych zgodnie z najszlachetniejszymi dążeniami do uporząd
kowania spraw gospodarczych i organizacyjnych tych ziem. Chcąc urzą
dzić dom na odzyskanym terenie i przygotować go na późniejszy przy
jazd rodziny „szabrowali" niejako z konieczności, gdyż nie rozwinął się 
jeszcze normalny handel, brak było pieniędzy w obiegu, a sprawy włas
nościowe mienia poniemieckiego nie zostały jeszcze urzędowo unormo
wane 2s. Walkę szabrowi wydały od początku swej działalności na zie
miach zachodnich partie polityczne i władze administracyjne. Pierwsze 
zarządzenie zakazujące wywozu ruchomości, inwentarza żywego i żyw
ności wydal Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolne$o 
Śląska, Stanisław Piaskowski, już 30 V 1945 r. 21 Zarządzenie „w sprawie 
zakazu wywozu towarów przemysłowych i środków spożywczych" wy
dane zostało dopiero 31 VII 1945 r. 2s 

Najdłużej występowała niemożność zabezpieczenia i wykorzystania 

23 T. O r y ń s k i, Czy to nie jest dziwne? (maszynopis wspomnień Pełnomoc
nika Grupy Operacyjnej KERMiMP na miasto Wrocław w posiadaniu autora). 

24 AKW Wrocław, l/V/3, s. 1. Pismo KW PPR w Trzebnicy do KC PPR. Me
moriał (bez daty). 

25 „Szaber w rzeczywistości był swoistą formą przyśpieszonej akumulacji kapi
tału najbardziej agresywnych i łupieżczych elementów naszej burżuazji". (E. 
O s m a ń c z y k, Sląsk w Polsce Ludowej, Warszawa 1953, s. 94). 

26 AAN, MPiH, t. 31, s. 15. Raport Dyrektora Naczelnego Państwowej Fabryki 
Wagonów we Wrocławiu do Ministra Przemysłu z 10 X 1945 r. 

27 Biuletyn Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych nr 2
z 30 VII 1945 r., poz. 51. 

28 Biuletyn Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych nr 3 
z 30 IX 1945 r., poz. 61. Spóźnione ogłoszenie spowodowało, że zarządzenie to bar
dzo późno dotarło do wiadomości instytucji i społeczeństwa. 
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mocy produkcyjnych wszystkich od razu obiektów przemysłowych. 
Odczuwano bowiem niejednokrotnie brak środków i ludzi, oraz pe
wien niedowład organizacyjny administracji 29. Ponadto, mimo nieza
przeczalnego wysiłku, a często i poświęcenia, niektórzy działacze czy 
urzędnicy nie byli w stanie sprostać zadaniom, których zakres i charak
ter przerastały ich kwalifikacje. Na ogół występowała tu kadra nowa, nie 
posiadająca doświadczeń już nie tylko w zakresie racjonalnego gospoda
rowania, ale wręcz sprawowania najprostszych funkcji administracyjnych. 
W okresie ·bowiem umacniania władzy ludowej ważniejsze było zaufanie 
polityczne aniżeli kwalifikacje zawodowe. Zjawisko to działało w sposób 
długofalowy, a nabiera szczególnego znaczenia w powojennych warunkach 
chaosu. Strat nie potrafimy obliczyć, ale w wielu przypadkach możemy 
stwierdzić, że wspomniany brak kwalifikacji wpływał na opóźnienie od
budowy bądź uruchomienia poszczególnych obiektów. 

Jak już wspominaliśmy, wszystkie gałęzie przemysłu dolnośląskiego 
-odczuwały, obok znacznych zniszczeń, dotkliwy brak kadr, zwłaszcza
kwalifikowanych. Brakowało ludzi nie tylko przy odbudowie i urucha
mianiu zakładów, ale również w samej produkcji i w administracji go
spodarczej 30. Niedobór ludzi spowodowany był ogólnym brakiem wy
kwalifikowanej siły roboczej w całej Polsce. N a Dolnym Śląsku zaostrzały
go przyczyny dodatkowe. Tworzące się tu społeczeństwo stanowiło kon
glomerat przybyszy z różnych stron nie tylko kraju, ale i świata. Z jednej
strony nie wytworzyła się jeszcze więź społeczna tak potrzebna w reali
zowaniu wielkich zamierzeń ekonomicznych i społecznych,, z drugiej zaś
duży wpływ na postawę i zaangażowanie poszczególnych jednostek miał
ich stosunek do władzy ludo.wej i jej programu. Nie wszyscy i nie od

29 Wydział Przemysłowy Urzędu Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Admini
stracyjny Dolnego Sląska został powołany dopiero 1 VIII 1945 r. 'Zob. AP Wro
cław, UWW, nr tymcz. 16, bp. Por. M i c h  a 1 s k a, Z dziejów obejmowania wła

dzy ... , s. 337. Mimo formalnego powołania Wydziału Przemysłowego 1 VIII 1945 r. 
prace organizacyjne trwały do końca tego roku. Zob. Sprawozdanie Naczelnika 
Wojewódzkiego Wydziału Przemysłowego na Dolny Sląsk inż. L. J. Grzędzińskiego 
za czas od 6 IX - 31 XII 1945 r. (AAN, MZO, t. 387, s. 62-66). Warto zaznaczyć, 
że w powyższym sprawozdaniu na pierwszym miejscu wymienia się znakowanie 
teczek i segregatorów oraz opracowywanie zakresu czynności poszczególnych il"efe
ratów Wojewódzkiego Wydziału Przemysłowego. Poza tym w ciągu tych 4 mie
sięcy bujnie rozkwitały wszelkiego rodzaju zjazdy i konferencje, których było 25. 
W tym samym czasie przeprowadzono tylko 9 wizytacji zakładów przemystowych. 

30 Na 57 etatów przewidzianych dla Wojewódzkiego Wydziału Przemysłowego 
do końca 1945 r. zdołano zatrudnić zaledwie 19 osób, tj. 33°/o (AAN, MZO, t. 387, 

s. 63). Sprawozdanie Naczelni-ka Wojewódzkiego Wydziału Przemysłowego na Dolny
Sląsk inż. L. J. Grzędzińskiego za czas od 6 IX - 31 XII 1945 r.

I 



300 Stanisław Jankowski 

razu stanęli po JeJ stronie 31• Dodatkowym czynnikiem determinującym 

te postawy był brak ogólnego bezpieczeństwa. Do zakłócania porządku 

publicznego przyczyniali się maruderzy 32. Starostowie powiatowi wska

zywali, że dopuszczali się oni kradzieży, grabieży, gwałtów i mordów, 

doprowadzając do niepotrzebnego zaostrzenia stosunków z ludnością, co

podważało jej zaufanie do władzy, bezsilnej zwykle wobec tych zdemora

lizowanych jednostek. Milicja Obywatelska z powodu słabego wyszkolenia„ 

braku odpowiedniego uzbrojenia i niewystarczającej liczby ludzi nie za-
wsze mogła podołać tym zadaniom 33. 

Oprócz tych czynników znaczny wpływ miała atmosfera tymczaso

wości podsycana przez propagandę szeptaną. Najczęściej głosiła ona, że 

w niedługim czasie wybuchnie nowa wojna światowa, w której wyniku. 

Niemcy wrócą na te tereny. Dlatego Polacy nie powinni inwestować na 

tym terenie, tylko korzystać z istniejącego majątku. Omówione wyżej 

warunki nie mogły nie odbić się na nastrojach przybyłej tu ludności pol

skiej i jej stosunku do pracy. 

Jak wspominaliśmy „Spis zakładów przemysłowych 1945" nie objął: 

całego ówczesnego województwa wrocławskiego. Do przeprowadzenia spi-

su nie zdołano przeszkolić dostatecznej liczby ludzi, a administracja pol-

ska na tym terenie· znajdowała się dopiero w stadium organizacji 34. 

W celu uzupełnienia danych GUS-owskich sięgnąłem do materiałów 
archiwalnych Grup Operacyjnych KERMiMP 35, co prawdopodobnie sta-

31 AKW Wrocław, l/V/3, s. 11-12. Sytuacja polityczna na Dolnym Sląsku (bez. 
daty; opracowanie KW PPR we WroclaWiu). 

32 AAN, MPiH, t. 31, s. 94. Notatka dla Ministra Przemysłu H. Minca z 11 III 
1946 r. 

33 Tamże, t. 60, s. 62-63. Pisma Ministra Ziem Odzyskanych W. Gomułki do
Ministra Bezpieczeństwa Publicznego S. Radkiewicza i Ministra Obrony Narodo
wej marszałka M. Żymierskiego z dnia 9 I 1946 r. 

34 Spis zakładów przemysłowych 1945, s. VIII. także: M i c h  a 1 s k a, Z dzie-

jów obejmowania władzy ... , s. 325-348. 
05 Zob. AAN, GOKERMiMP, t. 8, 98, 490. Dane GUS-owskie :podają zniszczenia 

w procentach. Natomiast w sprawozdaniach Pelnomooników Grup Operacyjnych 
KERMiMP stopień zniszczeń zakładów przemy;slowych określany jest jako: dobry, 
średni, wymaga remontu, wymaga kapitalnego remontu, lichy, zły. Określen"ia te 

w przybliżeniu pokrywają się z kategoriami ekonomicznymi: remont bieżący (koszt. 
nie powinien przekraczać 100/o wartości środków trwałych w nowym stanie), Te
mont średni (od 10-300/o), remont kapitalny (od 30-700/o). Por. Mała encyklo

pedia ekonomiczna, Warszawa 1961, s. 570-571. Uwzględn1ając ten podział pod 
następującymi określeniami rozumiano: dobry = remont bieżący; średni i wymaga 
Temontu = remont średni; lichy, zły i wymaga kapitalnego remontu = remont ka
pitalny. W danych GUS-u procent zniszczeń przy kapitalnych remontach jest nieco
wyższy (750/o). W zWiązku z tym warto przypomnieć, że w praktyce gospodarczej 
odsetek ten jest często przekraczany. 

\ 
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nowi jedyną możliwość wypełnienia tej luki, mimo że akta tych grup 
.podają niezbyt dokładnie liczby zatrudnionych. pracowników oraz stopień 
zniszczeń i szkód wojennych. Dane GUS-u, zwłaszcza dla Ziem Odzyska
nych, mają charakter tylko orientacyjny 36, dane Grup Operacyjnych po
mijają często zakłady pozostające w rękach Armii Radzieckiej. Jak wia
domo, zdawanie władzom polskim zakładów przemysłowych ciągnęło się 
przez kilka lat 37. Według naszych obliczeń na terenie Dolnego Śląska· 
zarejestrowanych było pod koniec lata 1945 r. 4744 zakłady przemysłowe 
i rzemieślnicze zatrudniające powyżej pięciu pracowników łącznie z wła
ścicielem i członkami jego rodziny. Uszkodzonych lub zniszczonych było 
2168 zakładów, tj. 45,70/o. Gdybyśmy do zakładów zniszczonych doliczyli 

Tab. 1. Zniszczenia w przemyśle dolnośląskim według wielkości zakładów na podstawie liczby za. 
trudnionych pracowników 

Zakłady wg liczby zatrud-
1 Ogółem W tym % 

nionych pracowników zniszczonych zniszczenia 

1-5 489 214 43,7 
6-15 834 449 53,8 

16-25 289 148 51,2 
26-50 368 204 55,4 
51-200 339 . 192 56,6 

201-500 91 49 53,8 
501-1000 35 19 54,2 

1001 i więcej 20 13 65,0 
Brak danych 2279 880 38,6 

Ogółem 4744 21681l 45,7 

Źró dlo: Spis zakładów przemyslowyc/, 1945, Warszawa 1947, GUS (Statystyka Polski, S. D
z. 3, tabl. 2, s. 76); AAN, GOKERMiMP, t. 8, s. 36-37, 73-75, t. 98, s. 157-164, t. 490, s. 1-55
(procent zniszczenia - obliczenia własne). 

a Nie uwzględniono 264 zakładów, dla których brak jest danych o stopniu zniszczeń i liczbie 
zatrudnionych pracowników. 

264 zakłady o niewiadomym procencie zniszczenia, wówczas liczba jedno
stek zniszczonych wyniosłaby 2432, a procent wzrósłby <lo 51,3. Można 
więc powiedzieć, że Polska uzyskała na Dolnym Śląsku około 500/o za
kładów przemysłowych w stanie czynnym lub nadającym się do natych
miastowego uruchomienia. Jak widać z tabeli nr 1 najbardziej ucierpiały 
zakłady zatrudniające ponad tysiąc pracowników. W tej grupie wielkość 
zniszczeń wynosiła 650/o. Niektóre zakłady miały jeszcze większe znisz-

36 Zob. Spis zakładów przemysłowych 1945, s. VIII.

37 Por. AAN, MZO, t. 61. 
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czenia. Np. wrocławski Archimedes- zatrudniający w czasie wojny około 

1500 pracowników został zniszczony w 70°/o ss.

W celu dokładniejszego zorientowania się w stanie zniszczeń poszcze

gólnych gałęzi przemysłu należy wskazać na stosunek liczby zakładów 

zniszczonych w każdej gałęzi wytwórczości do ich stanu ogólnego. Tego 

rodzaju proporcje przedstawia tabela nr 2. Największy procent zniszczeń 

przypada na przemysł mineralny. Tu na ogólną ilość 312 zakładów zni

szczonych było 246, co stanowiło 78,8°/o. Zniszczenia te spowodowane 

były przede wszystkim demontażem niemieckim w ostatnich miesiącach 

wojny i celowym unieruchamianiem zakładów przez zaminowywanie 

i zatapianie, a po części działaniami wojennymi. W przemyśle drzewnym 

na 594 zakłady zniszczonych było 389, tj. 65,50/o. Przemysł hutniczy i me

talowy zniszczony był w 60,7'0/o. Na 524 zakłady zniszczonych było 318. 

Również w przemyśle rolno-spożywczym i włókienniczym stopień znisz-

Tab. 2. Zniszczenia w poszczególnych gałęziach przemysłu dolnośląskiego 

Gałęzie przemysłu Liczba zakładów W tym 
zniszczonych -I % 

zniszczenia 

Górnictwo 42 24 57,1 
Mineralny 312 246 78,8 

Hutniczy i metalowy 524 318 60,7 
Elektrotechniczny 73 33 45,2 

Precyzyjny i optyczny 24 11 45,8 

Chemiczny 158 77 48,7 
Włókienniczy 154 77 50,0 
Papierniczy 76 33 43,4 
Poligraficzny 62 23 37,1 
Skórzany 50 30 60,0 
Drzewny 594 389 65,5 
Przetwórczo-rolny i spożywczy 1200 678 56,5 
Odzieżowy 168 56 33,3 
Budowlany 216 82 38,0 
Elektrownie, gazownie, wodo-

ciągi i rzeźnie 101 53 52,5 
Zakłady rzemieślnicze 980 33 3,4 
Ogółem 4734a 2163b 45,7 

Źr ódło: Spis zakładów przemysłowych 1945, tabl. 2, s. 76-82; AAN, GOKERMiMP - jak 
przy tab. J (Procent zniszczenia - obliczenia własne). 

a Por. przyp. b przy tab. 4. 
b Ogólna liczba zniszczonych zakładów nie zgadza się z tab. 1, ponieważ w statystyce GUS-u 

e st błąd w podsumowaniu. 

Ja Tamże, GOKERMiMP, t. 102, s. 110. Dane szaounkowe o przedsiębiorstwie 

Archimedes z 27 VII 1945 r. 
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czeń był wysoki. Na 1200 zakładów w przemyśle rolno-spożywczym zni
szczonych było 678, oo stanowiło 56,50/o, natomiast w przemyśle włókien
niczym na 154 zakłady zniszczonych było 77, co stanowiło połowę ogólnej 
liczby zakładów w tej gałęzi przemysłu. Stosunkowo lepiej przedstawiała 
się sytuacja w przemyśle odzieżowym (33,30/o zniszczeń), poligraficznym 

· (37,10/o) i budowlanym (38,00/o). Niski procent_ zniszczeń, bo tylko 3,40/o,
wykazywały zakłady rzemieślnicze. Jak się wydaje, ten niski procent
zniszczeń wynika pra�dopodobnie z dość powierzchownej oceny pracow
ników wrocławskiej Grupy Operacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów i Ministerstwa Przemysłu. Jest rzeczą zdumiewającą, że w tak
poważnie zniszczonym mieście na 844 zarejestrowane zakłady rzemieśl
nicze zdatnych do uruchomienia produkcji było aż ·811 39. 

Tabela nr 3 obrazuje nam w wielkim przybliżeniu ·zniszczenia w trzech
zasadniczych dziedzinach: budynkach, gospodarce energetycznej i urzą
dzeniach technicznych. Mimo niepełnych danych GUS-u stopień zniszczeń

Tab. 3. Pneciętny procent zniszczeń w budynkach, gospodarce energetycznej i urządzeniach tech

nicznych w województwie wrocławskim 

Liczba zakładów Zakłady mające zniszczone: 

budynki 
gospodarkę 
energetyczną 

-

w tym owia- wtym owia-
domympro- domym pro-

Wyszczegó l- cencie znisz- cencie znisz-

nienie czenia czenia 

'" 
c c•d razem razem 

C: 

� 
� 8 � 8o 

•O 8 -o o"O "O ... 
N ·c "' C. "' C. "' 

32 � ·c N s •d s •d N 
c � � - "' - "'

e E ""N -� � 8 "'

·t�
"' � .o .o O N 

o o "' "' •O N N N ·-
e.o ... � ... C: � '" C 
o � C. C. N C. N 

Polska 30017 19592 65,3 14072 11620 35,1 8466 6008 52,1 

Ziemie 
Odzyskane 9255 6727 72,7 4862 3333 31,4 3971 2394 53,4 

Woj. wro-
cławskie 3008 1755 58,3 1206 759 27,0 1030 560 45,1 

Żró dło: Spis zakładów przemysłowych 1945, tabl. VII, s. XII. 
a. Obliczenia własne.

urządzenia 
techniczne 

w tym o wia-
domympro-
cencie znisi-

czenia 

crazem 
� 8 
-o o 
"O ... 

"' C. 
32 

s •d "'N O' � 
"' "[l � .o li) "' N N ·-

� ... d 
0. N 

16788 13877 45,4 

6066 4350 46,1 

1606 1090 41,1 

39 Tamże, t. 490, s. 13-33. Na 33 miszczone zakłady 17 wymagało remontu. 

a 16 kapitalnego remontu. 
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środków trwałych w przemyśle dolnośląskim był najniższy w porównaniu 

z całą Polską, jak i z Ziemiami Odzyskanymi 40. W budynkach przemysło

wych procent zniszczeń wynosił 27,0 (Polska 35,1; Ziemie Odzyskane 31,4), 

w gospodarce energetycznej - 45,1 (Polska - 52,1; Ziemie Odzyskane·-

Tab. 4. Liczba zakładów, zatrudnienie i moc zainstalowanych maszyn wytwarzających energię w woj. 

wrocławskim 

Liczba zakładów 
Liczba pracow- posiadających 

Liczba zakładów ników w zakładach maszyny wy-
czynnych twarz. energię 

oraz moc maszyna 

Gałęzie przemysłu 
dla 

nie- któ-
przy naj-

ogó- czyn- w dniu wyższym zakła- moc 
Iem nych czyn- rych spisua obciąże- dy w KM

I 
nych brak niu 

danych 

Górnictwo 42 20 15 7 15049 20841 14 5535 
Przem. mineralny 312 60 223 29 2547 11233 84 6695 
Przem. hutn. i metalowy 524 233 205 86 3293 29126 49 5340 
Przem. elektrotechn. 73 42 27 4 448 5282 4 147 
Przem. precyz. i optyczny 24 16 8 - 204 427 5 762 
Przem. chemicza;y 158 57 87 14 2550 18823 23 36838 

Przem. włókienniczy 154 79 54 21 8742 20050 43 17574 
Przem. papierniczy 76 23 51 2 841 2145 17 1112 
Przem. poligraficzny 62 40 18 4 516 1114 16 21 
Przem. skórzany 50 21 16 13 486 713 9 740 
Przem. drzewny 594 237 322 35 2583 10896 180 12660 
Przem. przetw. rol. i spoż. 1200 658 505 37 5738 20178 514 63197 
Przem. odzieżowy 168 136 24 8 1132 4585 10 1167 
Przem. budowlany 216 95 70 51 2233 13478 35 1668 
Elektrownie, gazowii:"ie, wo-

dociągi i rzeźnie 101 68 23 10 1292 1666 34 270862 
Zakłady rzemieślnicze 980 2 845 133 - - - -

Ogółem 4734b 1787 2493 454 47454c 160557 1037d 400684° 

Żr ódlo: Spis zakładów przemysłowych 1945, tabl. l, s.-11-12; AAN 60 - jak przy tab. 1. 
a Bez uwzględnienia zakładów w powiatach: Wałbrzych, Lubań, Żagań i ro. Wrocław. 
b Ogólna liczba zakładów nie zgadza się z analogiczną liczbą w tab. 1. 
c W oryginale błąd (47659) w podsumowaniu. 
d W oryginale błąd (1038) w podsumowaniu. 
c W oryginale błąd (400726) w podsumowaniu. 

40 Wniosek ten może spotkać się z zarzutem, że nie operujemy pełnymi dany
mi dla Dolnego Sląska. Podobny brak danych występuje również dla Ziem Odzy
skanych, jak i <tym samym dla całej Polski. 
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53,4) i w zakresie urządzeń technicznych 41,1 (Polska - 45,4; Ziemie Od
zyskane - 46,1). 

Według danych o charakterze raczej tylko orientacyjnym (tabela nr 4) 
w 1787 zakładach pracowało w dniu spisu 47 454 ludzi, gdy przy pełnym 
obciążeniu można było zatrudniać 160 557 · osób. Najwięcej, bo 36,80/o, 
wszystkich czynnych zakładów przemysłowych na Dolnym Śląsku przy� 
padało na przemysł rolno-spożywczy. W 658 zakładach tego przemysłu 
zatrudnionych było 12°/o wszystkich zatrudnionych, a przy pełnym za
trudnieniu również 120/o. Wysoki procent czynnych zakładów miały rów
nież przemysły hutniczy i metalowy. Uruchomiono w tej gałęzi wy
twórczości 233 zakłady, zatrudniano 3293 osób, zaś przy ewentualnym 
pełnym obciążeniu - 29 126 osób. Podobne proporcje występowały 
w przemyśle drzewnym: uruchomiono 237 zakładów, zatrudniano - 2583 
pracowników przy najwyższym obciążeniu 10 896 osób. Natomiast gór
nictwo, mimo że jego udział w czynnych zakładach był niewielki, bo 
wynosił. zaledwie 1,1 °/o, pod względem zatrudnienia zajmowało czołowe · 
miejsce z udziałem sięgającym 320/o, tj. 15 049 pracowników. Przeważały 
tu bowiem zakłady duże {kopalnie), z załogami co najmniej kilkutysięcz-

Tab. 5. Struktura przemysłu w odsetkach 

Gałęzie przemysłu · 
I

Zakłady 

Izarejestrowanea 

Górnictwo 0,9 
Przemysł mineralny 6,6 

Przemysł hutniczy i metalowy 11,1 
Przemysł elektrotechn. 1,5 
Przemysł precyzyjny i optyczny 0,5 
Przemysł chemiczny 3,3 
Przemysł włókienniczy 3,3 
Przemysł papierniczy 1,6 
Przemysł poligraficzny 1,3 
Przemysł skórzany 1,1 
Przemysł drzewny 12,5 
Przemysł przetwórcza-rolny i spożywczy 25,3 
Przemysł odzieżowy 3,5 
Przemysł budowlany 4,6 
Elektrownie, gazownie, wodociągi i rzeźnie 2,2 
Zakłady rzemieślnicze 20,7 

Razem 100,0 

Źródło: Według liczb bezwzględnych w tab. 1-4. 

Zakłady 
zniszczoneb 

1,1 

11,4 

14,7 
1,5 
0,5 
3,5 
3,5 
1,5 
1,1 
1,4 

18,0 
31,4 
2,6 
3,8 
2,5 
1,5 

100,0 

a Odsetek w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych 4734. 
b Odsetek w stosunku do ogólnej liczby zniszczonych 2163. 

c Odsetek w stosunku do ogólnej liczby czynnych 1787. 

8 - Sobótka 2/72 

Zakłady 
czynnec 

1,1 
3,4 

13,0 
2,4 
0,9 
3,2 
4,4 
1,3 
2,2 
1,2 

13,3 
36,8 
7,6 
5,3 
3,8 
0,1 

100,0 
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nymi. Pozostałe gałęzie przemysłu poza odzieżowym, który. miał 7,6°/o

czynnych zakładów i budowlanym z 5,3°/o, charakteryzowały się niskim 
udziałem czynnych zakładów i zatrudnionych pracowników. Dokładną 
strukturę zarejestrowanych, zniszczonych i czynnych zakładów podaje 
tabela nr 5. 

Porównując stan zniszczeń przemysłowych na Dolnym Śląsku z prze
mysłem Ziem Odzyskanych i całej Polski, należy stwierdzić, że Dolny 
Śląsk ukazuje się jako teren najmniej zniszczony. Jeżeli bowiem na Zie
miach Odzyskanych uległo zniszczeniu około 73°/o, a analogiczny od
setek dla całej Polski wynosił 65-0/o 41, to na Dolnym Śląsku procent zakła
dów uznanych za zniszczone wynosił tylko 45,70/o. Niższy w porównaniu 
z innymi dzielnicami ziem zachodnich i całej Polski procent zniszczeń 

Tab. 6. Przemysł woj. wrocławskiego w gospodarce Polski w 1945 r. 

Oznaczenie Polska Województwo 
wrocławskie 

Procent 

Zakłady ogółem 30017" 4744 15,8 
W tym: czynne 20881 1787 8,6 
W tym: 
Górnictwo 337 20 6,0 
Przemysł mineralny 888 60 6,8 

Przemysł hutniczy i metalowy 2411 233 9,7 

Przemysł elektrotech. 221 42 19,0 

Przemysł precyzyjny i optyczny 82 16 19,5 

Przemysł chemiczny 607 57 9,4 

Przemysł włókienniczy 844 79 9,4 

Przemysł papierniczy 170 23 22,9 

Przemysł poligraficzny 417 40 9,6 

Przemysł skórzany 235 21 8,9 

Przemysł drzewny 2077 237 11,4 

Przemysł przetwórczo-rolny i spoż. 10084 658 6,5 

Przemysł odzieżowy 625 136 21,8 

Przemysł budowlany 1208 95 7,9 

Elektrownie, gazownie, wodociągi i rzeźnie 675 68 10,1 

Źr ódło: Spis zakładów przemysłowych 1945, s. 2-7, 11-12; AAN, GOKERMiMP - jak 
przy tab. 1. 

a Brak danych dla powiatów: Bartoszyce, IJawka, Słupsk, Welecki, Zielona Góra i m. Szczecin. 
x Pominięto zakłady rzemieślnicze, ponieważ brak jest analogicznych danych dla całej Polski. 

41 Zob. tabela nr 3. Por. S. Sm o 1 i ń ski, M. P ,r ze d peł sk i, B. Gruch
m a n, Struktura przemysłu ziem zachodnich w latach 1933-1959, Poznań 1961, 
t. I, s. 55. 
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tłumaczyć należy faktem, że działaniami wojennymi nie zost.ała dotknię
ta silnie uprzemysłowiona południowa część województwa wrocławskiego. 

Dolny Śląsk wniósł do potencjału przemysłowego Polski znaczny za
sób środków trwałych. Biorąc pod uwagę tylko czynne zakłady przemy
słowe możemy wskazać, że przemysł papierniczy Dolnego śląska stanowił 
22,90/o, precyzyjny i optyczny 19,5'0/o, elektrotechniczny 19,00/o, drzewny 
11,40/o, a zakłady użyteczności publicznej (elektrownie, gazo\vnie, wodo
ciągi i rzeźnie) 10,1�/o potencjału produkcyjnego całego kraju. Udział po
zostałych gałęzi wahał się w granicach od 6,50/o (przemysł roln0-spożyw
czy) do 9, 70/o (hutniczy i metalowy). Łącznie cały przemysł dolnośląski 
dawał gospodarce narodowej już pod koniec lata 1945 r. 8,60/o czynnych 
zakładów przemysłowych 42, a udział zakładów zarejestrowanych wynosił 
blisko 160/o 43• Udział czynnych zakładów pr�emysłowych Dolnego Ślą
ska w poszczególnych gałęziach w przemyśle całej Polski ilustruje tabe
la nr 6. 

Wynikające z tych danych „optymistyczne" wnioski można jednak 
wysnuć tylko na podstawie suchych liczb nie. odzwierciedlających sze
regu trudności, które musiał pokonać przemysł dolnośląski, aby dojść do 
pełnej sprawności prooukcyjnej. Najważniejsze przyczyny omówiliśmy 
na początku artykułu. Należy tu dodać, że często rozpoczęcie produkcji 
uniemożliwiał brak w istocie rzeczy drobnych (np. pasów transmisyjnych) 
lub fachowców 44. Największą bolączką przemysłu dolnośląskiego, po
dobnie jak przemysłu w całej Polsce, był właśnie brak wykwalifikowanej 
kadry pracowniczej. Osadnicy polscy byli luqźmi nowymi. Wyrośli w in
nych warunkach i nie posiadali umiejętności przydatnych dla potrzeb 
przemysłu. Należało dopiero uczyć ich podstawowych czynności produk
cyjnych. Taka sytuacja nie mogla nie odbić się na tempie odbudowy 
i rozwoju przemysłu dolnośląskiego w pierwszych lat.ach po wojnie. Mimo 
dużych zniszczeń i szkód wojennych przemysł dolnośląski stanowił jedną 
z podstaw odbudowy kraju i jeden z czynników późniejszych przeobrażeń 
gospodarczych i społecznych Polski Ludowej. 

42 Dane GUS-u pochodzą z drugiej polowy lipca. Natomiast dane Grup Ope

racyjnych pochodzą od lipca do września 1945 r. 
tł Należy podkreślić, że procent ten był w rzeczywistości mniejszy, gdyż na 

30 017 zakładów zarejestrowanych na terenie Polski jest zupełny brak danych dla 
powiatów: Bartoszyce, Iławka, Słupsk, Zielona Góra i m. Szczecin. Por. Spis za
kładów przemysłowych 1945, s. VIII. 

44 Np. w kopalni w Nowej Rudzie wydobycie węgla spadło o 600 ton na dobę 
z uwagi na nie przemyślane wysiedlanie Niemców. Zob. AAN, MPiH, t. 39, ,s. 6. 

Pismo Generalnego Dy,rektora Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego do Mi
rti:stra Przemysłu: H. Miru:a z <lnia 6 VII 1945 r. Szerzej na ten temat: B. P a

s i e  r b, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w latach 1944-1947, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 92-93. 
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STAND DER INDUSTRIE IN NIEDERSCHLESIEN IM JARRE 1945 

Im Artikel wird der Stand der niederschlesischen Industrie vom Jahre 1945 
besproche"n. Der Verfasser sti.itzte sich auf umfangreiche, bis jetzt nicht ausge
wertete archivalische Materialien. Es werden nicht nur allein die Zahlenangaben 
charakterisiert, sondern auch die Quellen der damaligen Situation; dabei vor 
allem die Ursachen der Schaden und Zerstorungen sowie ihre Ausmasse und 
Struktur, ferner die AusgangsPosition (Eroffnungsbilanz) und der Anteil an der 
Industrie ganz Polens sowie die Faktoren, welche die ki.inftige industrielle Ent
wicklung determinierten. 

Viel Platz 'Wird der Charakteristik des Arbeiterkaders in der Industrie sowie 
in der Wirtschaftsverwaltung geschenkt. Der Kader, der im Jahre 1945 der nie
derschlesischen Industrie zur Verfi.igung stand, war ungeni.igend ausgebildet und 
hatte keine Erfahrungen jm Bereich der Leitung und der rationellen Wirtschafts
fi.ihrung. Dieses Problem blieb nach dem Kriege mehrere Jahre hindurch aktuell. 
Die niederschlesische Industrie bildete trotz betrachtlicher Zerstorungen und 
Kriegsschaden eine der Voraussetzungen des Wiedei:aufbaus unseres Landes und 
wa,r auch einer der Faktoren der spateren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Umgestaltungen VolksPolens. 




