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JADWIGA LESKOW 

Z DZIEJÖW EWAKUACJI HITLEROWSKIEJ NA DOLNYM SLi\SKU 
W LATACH 1943-1945 

Arty,kul niniejszy opiera si� przede wszystkim na materialach Okr�go
wej Izby Gospodarczej i Generalnej Dyrekcji Ziemskich Towarzystw 
Kredytowych we Wroclawiu. Z uwagi na to nie pretenduje do uj�cia 
caloksztaltu sytuacji na Dolnym Slqsku. Zebrane informacje daj,i wycin
kowy i jednostronny obraz, lecz wobec braku material6w zr6dlowych 
z ostatnich lat, a zwlaszcza ostatnich miesi�cy gospodarki hitlerowskiej 
na Dolnym Sl,isku, w pewnym stopniu u,zupelniajq t� luk�. 

Okr�gowa lzba Gospodarcza we Wroclawiu powstala w okresie hitle
rowskim z lzby Przemyslowo-Handlowej. Wladze Trzeciej Rzeszy ode
braly izbom uprawniemia samorzqdowe i tworz,ic okr�gi podporz,idkowaly 
je Ministerstwu Gospodarki. Jak wynika z analizy material6w, Okr�gowa 

Izba Gospodarcza stala si� przede wszystkim organem kierowniczym 
i nadzoruj,icym w stosunku do podleglych jej jednostek 1• W okresie 
1943-1944 siedziba Izby miescila si� we Wroclawiu przy dzisiejszej 
ul. Nowotki 15 2• Styczniowa ofensywa radziecka w 1945 r. i bezposrednie 

zagrozenie miasta zmusily kierownictwo do ewakuacji. Na tymczasow,i 
siedzib� obrano J eleni,i Gör�. gdzie Okr�gowa lzba Gospodarcza funk
cjonowala od stycznia do maja 1945 r. Ewakuacja w glqb Niemiec na
st,ipila prawdopodobnie w ostatnim tygodniu wojny 3• Akta Okr�gowej 

lzby Gospodarczej znalazly si� na terenie NRD, sk,id przej�lo je w 1961 r. 
w stanie szcz,itkowym Archiwum Panstwowe we Wroclawiu. 

Podobnie, aczkolwiek bardziej burzliwie, ukladala si� historia General
nej Dyrekcji Ziemskich Towarzystw Kredytowych •, utworzonej w ra.-

i Archiwum Pari.stwowe we Wroclawiu (dalej skr6t: AP Wroclaw), OkrE:gowa 
Izba Gospodarcza (dalej skr6t: 01G), wstE!P do inwentarza zespolu, A. Kucner, 1968. 

2 AP Wroclaw, OIG, akta zespolu. 
3 Nie moZna ustaliC dokladnej daty ewakuacji. Material Zr6dlowy koii.czy siE: 

na dacie 3 V 1945 r. Jest to uwaga do akt dot. zaSwiadczenia dla dra Rotha, 
udajf}cego siE! do obszaru przyfrontowego. AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 130. 

� Ziemskie Towarzystwo Kredytowe utworzono na Slqsku w 1770 r. Na mocy 
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mach reform hitlerowskich z Komisji Gl6wnej Ziemskich Towarzystw 
Kredytowych. Generalna Dyrekcja opr6cz funkcji bankowych pel:n.ila ro-
1<: urz<:du. Instytucja w latach 1943-1945 miescila si<: przy dzisiejszej ul. 
Piotra Skargi 18 5. W styczniu 1945 r. ewakuowano papiery wartosciowe do 
Berlina oraz cz<:sc akt do Jawora. Z uwagi jednak na bliskosc frontu na 
tymczasow11 siedzib<: wyznaczono HaJle, dok11d stopniowo ewakuowano 
akta. Generalna Dyrekcja Ziemskich Towarzystw Kredytowych konty
nuowala dzialalnosc w Halle do 1946 r. Po likwidacji cz<:sc akt zwr6cono 
NRD, sk11d w 1961 r. przej<:lo je Archiwum Panstwowe we Wroclawiu. 

Postawionego problemu ewakuacji nie mozna rozpatrywac bez nakres
lenia og6lnych warunk6w gospodarczych Rzeszy i Dolnego Sl11ska w oma
wianym okresie, b<:d11cych odbiciem sytuacji strategicznej. 

W zwi11zku z rozwojem dzialan wojennych na wschodn.im teatrze 
wojny i lkl<:skq stalingradzki, wladze h.itlerowskie w 1943 r. rozpocz<:ly 
wydawanie tajnych lub poufnych zarz11dzen dotycz11cych planowego roz
dzialu zadan w gospodarce. Najwi<:cej uwagi poswi<:cono produkcji. Za-
dania specja!ne otrzymala r6wniez Okr�gowa Izba Gospodarcza we Wro
clawiu, podlegla Ministerstwu Gospodarki Rzeszy. W tym okresie sytuacja 
gospodarcza byla skomplikowana. Z gl<:bi Rzeszy ewakuowano przemysl 
zbrojeniowy n<:kany alianckimi nalotami. Okr<:g wroclawski mial przyj11c 

t<: fal<: ewakuacji, sluzyc jej za schron i pomnazac potencjal wojenny. 
Do pow. dzierzoniowskiego przybylo w 1943 r. 10 000 os6b, gl6wnie ze 
Stuttgartu i Frankfurtu nad Menem, przy czym zapowiadano dalszy na
plyw ewakuowanych 6. W Bolkowie pracowaly zaklady zbrojeniowe VDM 
z Hamburga, liczba zas zatrudn.ionych miala stale tendencje wzrostowe. 
Przewidywano, ze liczba robotnik6w w tych zakladach, wynosZqca w 
grudniu 1943 r. 3500 os6b, osiiignie w maju 1944 r. juz 6500 os6b. Wy
st<:powaly trudnosci aprowizacyjne, kt6rym zaradzic starali si� sami ucho
dzcy, sprowadzajljc zywnosc pocztlj z gl�bi Niemiec. Sprawy zakwatero
wania rozwi11zywano przez budowP, barak6w 7• W zakladach bolkowskich 
obok Niemc6w pracowali robotnicy wloscy i francuscy, w pow. lubanskim 
zas liczba obcych robotn.ik6w wynosila 11 000 os6b. 

We wrzesniu i paidzierniku s 1943 r. ukazaly si<: dwa rozporz11dzenia 
sygnowane przez Speera jako pelnomocnika i ministra do spraw zbroje
nia i produkcji wojennej, traktujqce o planowej produkcji, wlasciwym 

ustawy z 17 I 1934 r. zniesiono ziemskie towarzystwa kredytowe poszczeg6lnych 

ksiE:stw, utworzono oddzialy we Wroclawiu, Glogowie, Jaworze i Zgorzelcu. AP 

Wroclaw, Generalna Dyrekcja Ziemskich Towarzystw Kredytowych (dalej skröi: 

GDZTK), wst�p do inwentarza zespolu, J. Michalska, 1969. 

i; AP Wroclaw, GDZTK, akta zespolu. 

6 AP Wroclaw, OIG, sygn. 4, s. 189-200. 
7 Tami.e, s. 195, Tajne uwagi do akt z posiedzenia OIG w Bolkowie. 
s TamZe, s. 138-141, 145-157. 
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rozdziale zadan, oszcz�dnosci surowc6w. Przed calq gospodark11, a takze 
przed izbami gospodarczymi, postawiono dokladnie sprecyzowane obo
wi11zki. W pierwszym rz�dzie nalezalo wytypowac zaklady szczeg6lnie wa
zne dla produkcji wojennej. 

Dalszy rozw6j dzialan wojennych na froncie wschodnim i stala obawa 
przed nalotami zmusily przyw6dc6w hitlerowskich do nast�pnego etapu 
ewakuacji - tym razem na terenie Dolnego SI11ska. 28 VIII 1943 r. 
komisarz obrony Rzeszy dla okr�gu dolnosl11skiego wydal rozporz11dzenie • 
nakazuj11ce ewakuacj� material6w i surowc6w waznych dla produkcji 
wojennej. Zarz11dzeniem obj�to z nakazem natychmiastowego dzialania 
okr�gi miast: Wroclawia, Zgorzelca. Legnicy, Walbrzycha i Glogowa. 
W slad za zarz11dzeniem komisarza naczelny prezydent prowincji sl11skiej 
wydal ok6Inik 10 nakazuj11cy ewakuacj� magazyn6w i ochron� wysoko
wartosciowych, waznych dla cel6w wojennych d6br gospodarczych. Do 
przedsi�biorstw rozeslano poufrni ankiet�-sprawozdanie, zaopatrzon11 w 
nast�pujqce rubryki: stan magazyn6w we Wroclawiu (we wlasnych i ob
cych pomieszczeniach) oraz w pomieszczeniach tymczasowych poza mia
stem, rodzaje ewakuowanych towar6w, jak r6wniez ich wartosc 11• Za 
towary podlegajqce ochronie uznano nie tylko urzqdzenia techniczne, 
lecz r6wnieZ ZywnoSC, odzieZ, sk6r� 12, a takZe rzeczy niezb�dne do pro

wadzenia biur, jak piecz�cie firm, ksi�gi finansowe, bloczki kasowe, me
ble biurowe, opakowania, slowem, niemal kompletne urz11dzenia przed
si�biorstw. Specjalne srodki ostroznosci obowi&zywaly w nocy. W obawie 
przed nalotami sprz�t biurowy i akta zalecano znosic wieczorem <lo 
piwnic. 

Tak szeroko zakrojona akcja wymagala specja!nych naklad6w sil i sro
dk6w, a zwlaszcza odpowiedniej organizacji transportu. Na posiedzeniu 
w Krajowym Urz�dzie Gospodarki we Wroclawiu, odbytym w grudniu 
1943 r. "· omawiano sprawy transportowe (ruchu wahadlowego mi�dzy 
siedzib'! gl6wn11 a tymczasow11) i sily roboczej, kt6rq obiecal dostarczyc 
przedstawiciel SS. Wsp61praca Okr�gowej Izby Gospodarczej z jednostkami 
policji i SS zaciesnila si�. Sprawozdania z przebiegu „przemieszczania'' 
magazyn6w i urz11dzen poszczeg6lnych gal�zi przemyslu przesylano r6w
niez do prezydenta policji, pelni11cego r6wnoczesnie funkcj� szefa obrony 
przeciwlotniczej we Wroclawiu 14• 

' AP Wroclaw, OIG, sygn. 13, s. 1. 
10 TamZe, s. 2. 
u TamZe, s. 7-8. 
12 TamZe, s. 19-20, Merkblatt für Handelsbetriebe gegen Bombenschäden. 

13 TamZe, s. 29-30, Notatka do akt z posiedzenia w Landeswirtschaftsamt przy 
Naczelnym Prezydium Prowincji Sl�skiej. 

14 TamZe, s. 39-56. 
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Rok 1944 pogl<;bil krytyczrni sytuacj� strategicznii i gospodarczii 
Trzeciej Rzeszy. Na Dolnym Sliisku wzrosla obawa nalot6w, rozszerzono 
tez akcj� ewakuacji magazyn6w. Okr�gowa Izba Gospodarcza zwr6cila 
si� bezposrednio da kierownik6w przedsi�biorstw w sprawie translokacji 
poza obr�b miast wszystkiego 15, eo posiada wi�kszii wartosc, dla ochro
ny przed , 1totalnym zniszczeniem". Zalecano zatrzymy1wanie surowcüw 

we wlasnych magazynach tylko na okres 10 dni, przy czym skladowanie 
mialo odbywac si� w kilku punktach, w odleglosci 2 km ad zakladu. 
Ewakuacja obj�la r6wniez handel Wroclawia, zar6wno hurtowy, jak 
i detaliczny 16• Rozmiary akcji najlepiej obrazujq dane procentowe (wy
razajii one wartosc produkcji w markach) ewakuowanych gal�zi przemy
slu wedlug stanu na dzien 30 IX 1944 17: 

Przemysl odziezowy: 

Przemysl chemiczny: 

Przemysl tytoniowy: 

Przemysl metalowy: 

Przemysl obuwniczy: 

Przemysl drzewny: 

Przemysl papierniczy: 

Towary kolonialne: 

Firmy r6znych branz (radiotech
nika, przemysl chlodniczy): 

15 TamZe, s. 75. 
16 Tamie, s. 87-88. 
17 Tam±e, s. 86. 

nie ewakuowany - 33,3°/o 
ewakuowany na peryferie - 16,00/o 
ewakuowany poza miasto 50, 70/o 

nie ewakuowany 62,2°/o 
ewakuowany na peryferie 8,0°/o 
ewakuowany poza miasto 29,80/o 

nie ewakuowany 47,1°/o 
ewakuowany na peryferie 3,80/o 
ewakuowany poza miasto 49,l'/o 

nie ewakuowany - 46,80/o 
ewaikuowany na peryferie -
ewakuowany poza miasto - 53,20/o 

nie ewakuowany - 79,90/o 
ewa'kuowany na peiryferie -
ewakuowany poza miasto - 20,l 0/o 

nie ewakuowany - 37,7'io 

ewakuowany na peryferie 20, 70/o 
ewakuowany poza miasto 41,6"/o 

nie ewakuowany 68,60/o 

ewakuowany na peryferie 1,90/o 

ewakuowany poza miasto 29,50/o 
nie ewakuowane - 69,9°/u 

ewakuowane na peryferie - 0,30/o 
ewakuowane poza miasto 29,8°/o 

nie ewakuowane 44,60/o 

ewakuowane na peryferie 15,80/o 
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Handel hurtowy miasta: 
ewakuowane poza miasto -
poza Wroclawiem 
w miescie i na peryferiach -
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39,6°/o 
42,10/o 
57,90/o 

Jak wielk'! wag� przywi&zywaly wladze hitlerowskie do sprawnej 
ewakuacji i ochrony d6br gospodarczych, swiadczy pismo komisarza do 
spraw obrony na okr�g dolnosl&ski, gauleitera Hankego, z 26 IV 1944 r. 
do wladz miejscowych 18, zwracajqce uwag� na zaniedbania w tej dzie
dzinie. Opornych przedsi�biorc6w, nie przestrze,gajqcych zarz&dzer\. ewa
kuacyjnych, scigano karami. W tym ,okresie dla zaspokojenia najpilniej
szych potrzeb ewakuacji gospodarczej Wroclawia brakowalo 10 000 m2 

po":'ierzchni. Liczba ta wymownie swiadczy o rozmiarach tego etapu 
.,opr6iniania". Przy wyborze siedziby dla przenoszonych magazyn6w wla
dze hitlerowskie kierowaly si� przede wszystkim stopniem bezpieczer\.
stwa danej miejscowosci (brakiem wielkiego przemyslu) oraz jej poloze- · 
niem w okr�gu wroclawskim. 

Ewakuacja gospodarcza miasta nie wstrzymala bynajmniej naplywu 
fali os6b „przemieszczanych" z gl�bi Niemiec. Liczba ludnosci Dolnego 
Slqska wzros!a o 125 000, przy czym wladze liczyly si� ze wzrostem jej 
o dalsze 250 000 os6b ". Brak r&k do pracy w przemysle uzupelniano 
silami obcych robotnik6w, jericami wojennymi, wi�Zniami, wreszcie sHami 

kobiecymi, zw!aszcza narodowosci zydowskiej 2•. Ewakuowane z Rzeszy 
zaklady starano si� uruchamiac w jak najkr6tszym terminie, da produkcji 
zbrojeniowej wciqgano rzemieslnik6w. 

R6wnoczesnie z ewakuacjq z zachodnich teren6w odbywala si� trans
lokacja wlasnych magazyn6w w granicach okr�gu dolnosl&skiego. W dru
gim kwartale 1944 r. wartosc ewakuowanych z miast material6w wynosila 
70 mln marek 21, na koniec zas 1943 r. tylko 27 mln. Nalezy r6wniez 
wzi&c pod uwag�, ze w tym okresie ewakuowano na Dolny Si&sk takze 
niekt6re zaklady z zagrozonych teren6w wschodnich "· W takiej sytuacji 
zaczynaly narastac trudnosci. W Zgorzelcu i Swidnicy brakowalo wody, 
w Walbrzychu, gdzie pracowaly zaklady IG Farben, wyst�powal brak 
gazu 23, 

Naplyw fali ewakuacyjnej z zachodnich teren6w wyraznie oslabl w 
trzecim kwartale 1944 r." Zblizala si� zwyci�ska ofensywa radziecka. 

1s TamZe, s. 92. 
19 AP Wroclaw, OIG, sygn. 5, s. 78, Tajne sprawozdanie (Lagebericht) OIG 

za I kwartal 1944 r. 
2o TamZe, s. 79. 
21 TamZe, s. 201. 
22 TamZe, s. 202. 
23 TamZe, s. 203. 
24 TamZe, s. 251. 
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Wladze hitlerowskie rozpocz�!y budow� umocnien na wschöd od Wro
clawia pod kryptonimem operacji „Barthold" 25, do ktörej mobilizowano 
wszystkie sily, sprz�t i transport 26. We wrzesniu 1944 r. pojawi!y si� 
oficjalne dane o trudnosciah transportowych 27

. Przyczyrni ich byla przy
bieraj,ica na sile ewakuacja ze wschodu. i zle funkcjonowanie kolei 
w s,isiednich, zachodnich rejonach. Zapotrzebowanie na wagony wzroslo 
o 60°/o w poröwnaniu z analogicznym okresem 1943 r., lecz liczba podsta
wionych wagonöw mogla ulec podwyiszeniu tylko o 4,7°/o. Transport 
kolejowy nie wystarczal, wykorzystywano r6wniei drogi wodne. 

Sukcesy radzieckiej ofensywy styczniowej 1945 r. sprowadzi!y na 
Dolny Sl,isk grozb� zbliiaj,icego si� frontu. 23 stycznia wojska prawego 
skrzydla I frontu Ukrainskiego zdobyly Milicz, Bierutöw, Namysl6w. Na
st�pnego dnia Niemcy zostali wyparci z Sycowa, Rawicza i Opola 28. Hi
tlerowcy musieli szybko podejmowac decyzje. 23 stycznia na posiedzeniu 
grupy przemyslu Rzeszy i przedstawicieli izb gospodarczych, kt6re od
bylo si� w Dreznie, omawiano problem okr�g6w maj,icych przyj,ic ewa
kuowany przemysl 29• Plany te jednak pokrzyiowalo b!yskawiczne tempo 
wschodniej ofensywy. 28 stycznia wojska radzieckie znalazly si� na 
zachodnim brzegu Odry pod Scinaw,i. Wroclaw zamieniony w twierdz� 
znalazl si� w linii bezposredniego zagroienia. Plany ewakuacji miasta v,y
sun�lo dowödztwo „Festung Breslau" w grudniu 1944 r. ao, ale nasilenie 
fali „oprözniania" miasta przypadlo na styczen 1945 r. 19 stycznia gau
leiter Hanke wraz z dow6dztwem twierdzy wydal rozkaz ewakuacji. Brak 
taboru kolejowego oraz innych srodk6w transportu, mroz, snieg i- szale
j,icy terror organizacji hitlerowskich tworzyly nieludzkie warunki ewa
kuacji. Tysi,ice os6b opuszczalo miasto pieszo w panicznej ucieczce, 
znacz,ic pobrzeia dr6g nie tylko porzuconymi bagaiami, lecz röwniez 
zmarzni�tymi cialami "· Ewakuacja ludnosci odbywala si� röwnolegle 
z ewakuacj,i wainiejszych urz�döw, ktöre przenoszono w gl,ib Rzeszy. 
Organizowano zbiorowe transporty dla przewiezienia papier6w wartoscio
wych, z braku zas srodk6w lokomocji pracownicy ewakuowali akta na 
r�cznych wözkach, jak to mialo miejsce w Generalnej Dyrekcji Ziemskich 

2s K. J o n ca, A. K o ni e c z n y, Upadek ,,Festung Breslau", Wroclaw 1963, 

s. 21. 
2a AP Wroclaw, OIG, sygn. 5, s. 251. 
27 TamZe, s. 224, Sp rawo zdanie z sytuacji tran s po rtowej za sierpiell. 1944 r. 
2s I. Rutkli,ewicz, Od Wisly do Odry i Nysy (Rocznik Wroclawski, 1959-1960, 

s. 20-21). 
29 AP Wroclaw, OIG, sygn. 16, s. 23-24. 

3o J o n ca , K o ni e c z n y, op. cit., s. 26. 
31 Tami:e, s. 27. 
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Towarzystw Kredytowych 32• Trudno ustalic dokladm1 dat� ewakuacji 
Okr�gowej Izby Gospodarczej. Na podstawie analogii moina stwierdzic, 
ie nast.1pilo to w styczniu. Zachowana notatka do akt Olu�gowego Urz�du 
Pracy z 1 II 1945 r. (zawiadamiajqca o ewakuacji tego urz�du do Zgorzel
ca) podaje jako adres Okr�gowej Izby Gospodarczej - Jeleni'l Gor�"· 
Dalsza korespondencja kierowana byla do nowej siedziby. 

W koncu Jutego 1945 r. linia frontu na Dolnym Slqsku ustalila si�. 
Uderzenie radzieckie z rejonu Zlotoryi na Jeleniq G6r� zostalo za
trzymane, gwa!towne walki toczyly si� w rejonie Lw6wka i Lubania. 
Stabilizacja frontu wzdlui Nysy I:.uiyckiej do Zgorzelca, po Lubail 
na wschodzie, na poludniu od Lwowka przez Strzegom do Strzelina, trwa
la ai do maja "· 

Wysilki wladz hitlerowskich w ostatnich miesiqcach wojny szly w kie
runku zabezpieczenia moiliwie najwi�kszej ilosci d6br gospodarczych 
niezb�dnych do prowadzenia dalszej walki. Ewakuowana Okr�gowa Izba 
Gospodarcza z Wroclawia od pierwszych dni swojej dzialalnosci w Jele
niej G6rze zasypywana byla listami poszczeg6lnych przedsi�biorstw o ula
twienie transportu przy ewakuacji. Wydzial transportowy Izby posred
niczyl w rozdziale taboru kolejowego, totei prosby i monity plyn�ly ze 
wszy:t!,ich stron. Na ewakuacj� oczekiwaly nie tylko miejscowe przed
si�biorstwa, lecz r6wniei zaklady i urzqdzenia deportowane na Dolny 
Slqsk z teren6w poloionych na wsch6d od Odry. Ziemia dolnoslqska prze
stala byc bezpiecznym schronem Trzeciej Rzeszy. Transport urz1jdzei1, 
akt i personelu zaklad6w cementu ze Szczakowej na G6rnym Slqsku 
utknql w J eleniej G6rze 28 II 1945 r. '' Dalsza droga okazala si� nie
moiliwa z powodu ofensywy radzieckiej. Wyposaienie techniczne fabryki 
z Generalnej Guberni zloione w Walbrzychu oczekiwalo w marcu na prze
wiezienie w kierunku Hamburga, bylo bowiem przeznaczone do urucho
mienia fabryki konserw w Danii 36. W podobnej sytuacji znalaz!a si� 
generalna prokuratura z Katowic przemieszczona uprzednio do Nysy ". 
8 III 1945 r. prokuratura zwr6cila si� do Okr�gowej lzby w Jeleniej 
G6rze o dostarczenie krytego wagonu w celu dalszej ewakuacji do Gera. 
Transport zawieral ·7 skrzyil tajnych i poufnych akt, register kar, akta 

32 AP Wroclaw, GDZTK , sygn, 67 bp, Rela cja syndy ka Tuckerm anna „Opu sz
cz enie Wroclawia i ur zc1:dzenie sie dziby tymczasowej". 

33 AP Wroclaw, OIG, sygn. 25, s. 51. 
34 Jonc a, Konie czny, op. cit., s. 65-68, or a z  Rutk i e w icz, op. cit, 

s. 25-30. 

35 AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 215. 

3t Tam:Ze, s. 272. 
n Tam:Ze, s. 278 . 
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personalne, urz,idzenia biurowe i bagaz pracownik6w. Zapotrzebowania 
na srodki transportu nadchodzily r6wniez z gl�bi Niemiec. Firma Agfa 
Farbenindustrie z Berlina dla zabezpieczenia chemikali6w i film6w chcia
la je ewakuowac do Saksonii "· W glqb Rzeszy wysylano z Dolnego Slq
ska urzqdzenia r6imego typu, maszyny elektryczne , •. Z teren6w zagro
zonych przewozono zywnosc; mqk� i zboze magazynowano na terenie 
pow. bystrzyckiego ••. 

Niestety, nie mozna ustalic nawet w przyblizeniu liczby wagon6w, 
kt6re odeszly w glqb Niemiec, wiozqc ewakuowane materialy i urzqdzenia. 
Niekt6re z pism zaopatrzone s,i odr�c.znie pisanymi uwagami o pozytyw
nej decyzji przydzielenia srodk6w transportu lub umieszczenia na lbcie 
przydzialowej, innym odmawiano, na pozostalych brak uwag. Pierwszen
stwo w rozdziale zdziesif!tkowanego taboru kolejowego mialy specjalne 
transporty wojskowe, zwlaszcza wchodzqce do „Führernotprogramm" 41

. 

Nalezy zaznaczyc, ze ostatni rok wojny szczeg6lnie obfitowal w r6z
nego typu akcje organizowane przez hitlerowc6w. Byly to zar6wno ak
cje og6lnopanst'wowe (Führernotprogramm), jak i miejscowe {operacja 
„Barthold"). Jedn,i z ostatnich byla og6lnoniemiecka akcja ofiary narodu 
(Volksopfer), zajmuj,ica si� zbi6rkq sprz�tu wojskowego, obuwia i odziezy. 
Zbiory z tej akcji oczekiwaly w marcu 1945 r. w Klodzku, Kudowie, L,i
dku i Zqbkowicach na srodki transportu ,2. Katastrofalnii sytuacj� taboru 
kolejowego starano si� r6wniez uratowac akcjq specjalnq. Sztab transpor
tu ze Speerem '' na czele ludzil si�, ze przez zmobilizowanie odpowied
niej ilosci sily roboczej (obcych robortnik6w) w akcji „natychmiastowej 
pomocy kolei"" zdola opanowac sytuacj�. Dia specjalnie poszkodowanych 
okr�g6w kolejowych, jak Zgorzelec, Walbrzych, Swidnica, Jelenia G6ra, 
Klodzko, zaziidano w ramach pomocy 7000 robotnik6w, w tym po 2000 dla 
Zgorzelca i Walbrzycha. Z zatrudnionych na Dolnym Slqsku 270 000 
obcych robotnik6w i jenc6w w polowie marca 1945 r. znajdowalo si� tu 
tylko 90 000, z tego 50 000 jenc6w wojennych 45• 

3s AP Wroclaw, OIG, sygn. 27, s. 167. 

39 Tami:e, s. 331 (ewakuowano maszyny i wyroby elektryczne z Walbrzycha). 
40 Tami:e, s. 199. 
41 Tami:e, s. 253, 343, 399, 425, Akcja og6lnoniemiecka majc1ca na celu wypelnianie 

pilnych zadari wojskowych. W aktach zespolu spotyka si� r6wnie:i okre.Slenie 
Kriegs-Notprogramm (tam:ie, s. 349). 

42 Tami:e, s. 73. 
43 Speer kierowal sztabem transportu od lutego 1945 r. (AP Wroclaw, OIG, 

sygn. 24, s. 109). 

44 AP Wroclaw, OIG, sygn. 24, s. 112. 
45 Tamie, s. 115. 
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Zapotrzebowanie na si!� robocz,i na Dolnym S!,isku wynosilo w po-
szczeg6lnych gal�ziach gospodarki 46: 

w rolnictwie 17 500 os6b 

w przemysle zbrojeniowym 3 000 
przy budowie umocnier\ 6 000 

Razem 26 000 os6b 

Urz,id zatrudnienia m6gl pokryc brakujqce sily tylko w wysokosci 
7500 os6b. 

Jak wiadomo, jednym z ostatnich rozkaz6w Hitlera byl rozkaz „mar
twej lub spalonej ziemi" 47, wydany w marcu 1945 r. W miesi,ic p6zniej 
tajne zarz,idzenie palenia akt wydala r6wniez Izba Gospodarcza Rzeszy 
w Berlinie "· Dotyczylo ono palenia akt tajnych przy ewakuacji teren6w 
granicznych. Doradzano wczesniejsze przygotowanie akt do zniszczenia, 
ich zas transport mial odbywac si� w zaplombowanych workach do fa
bryk papieru, gdzie mialy ulec zniszczeniu na ruchomyclj kolowrotach 
w obecnosci pelnomocnika. Dowodem, jak wielk,i wag� przywi,izywaly 
wladze Trzeciej Rzeszy do ostatniego etapu ewakuacji, jest rozkaz Hitlera 
z 14 III 1945 r." Hitler ustalal w niln hierarchi� waznosci transport6w 
ewakuacyjnych. Pierwszer\stwo przewoz6w mialo wojsko, nast�pnie tran
sporty w�gla i zywnosci. Wychodzc6w postawil na ostatnim planie, mogli 
oni korzystac z przejazdu jedynie w wypadku wolnych miejsc. Zalecal 
przy tym scisle przestrzeganie wykonania rozkazu. 

Sytuacja transportowa i zywnosciowa na Dolnym S!qsku wiosn,i 
1945 r. byla krytyczna. Miliony uciekinier6w ze wschodu naplyn�ly w re
jon dolnosl,iski przedzielony lini,i frontu. Koleje paristwowe nie byly 
w stanie zabezpieczyc dowozu zywnosci. Wladze niemieckie zach�caly do 
przeprowadzania wiosennych zasiew6w nawet za cen� zwolnienia rolni

k6w od og6lnych zadar\ transportowych so tak pilnych w tym okresie. 
Ostatnia faza ewakuacji charakteryzowala si� brakiem srodk6w trans

portu, dezinformacj,i i og6lnym chaosem. Cechy te wyst,ipily podczas 
styczniowej ewakuacji Wroclawia. Dwa dalsze miesi,ice wojny pogl�
bily kryzys. Wprawdzie w marcu do pelnomocnika do spraw ruchu 
przy Okr�gowej Izbie Gospodarczej wplywaly pilne pisma o dostarczenie 

46 NaleZy wzi&C pod uwagE:, Ze tylko cz�SC Dolnego $lijska · znajdowala siE: 
w marcu w rE:kach niemieckich. 

47 K. G o  1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na przelomie dwu epok, Poznafl 1964, 
s. 67. 

4s AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 123-124. 
49 AP Wroclaw OIG, sygn, 6, s. 97. 
r.o TamZe, s. 97-98, Zarz�dzenie pelnomocnika do spraw ruchu na okr�g dolno

Sl&ski podane l&cznie z rozkazem Hitlera jako okölnik express (Schnellbrief). 
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srodk6w transportu 51, ale „opr6znianie" mia!o juz wtedy wszelkie zna

miona ucieczki. W kwietniu' nie bylo juz w!asciwej informacji, w urz<:dach 

luiizyly nie sprawdzone wiadomosci o wydawaniu zezwolen na ewakuacj<: 

przez komisarza obrony 52. Przydzial wagon6w w tym miesiqcu obejmowa! 

w pierwszym rz<:dzie transporty na cele wojskowe 53. Nalezy przypu

szczai:, ze wobec masowej fali ucieczki zaklady i przedsi<:biorstwa orga

nizowaly ewakuacj<: we wlasnym zakresie. Poszczeg6lne firmy i urz<:dy 

w obawie przed zbliiajljcym si<1 frontem stara!y si<1 dostac w g!ljb Rzeszy. 

Nieco dodatkowych szczeg6l6w z ostatnie,go okresu „opr6zniania" do

starczajlj fragmenty materia!6w Generalnej Dyrekcji Ziemskich Towa

rzystw Kredytowych we Wroclawiu. Tempo ewakuacji wymownie obra

zuje kalendarz styczniowego tygodnia 1945 r. 54: 

19 stycznia stalo si,: jasne, ze dzialania wojenne przenioslj si<1 za 

Odr,:; 

20 stycznia odbylo si<: we Wroclawiu posiedzenie dotyczljce stanowisk 

pozostawionych gospodarce; 

25 stycznia SS zaj,:lo gmach gl6wny Generalnej Dyrekcji Ziemskich 

Towarzystw Kredytowych przy ul. Piotra Skargi na potrzeby ko

mendantury; 

26 stycznia dyrektorzy Generalnej Dyrekcji uzyskali zezwolenie na 

wyjazd z Wroclawia. 

Rozpocz,:!a si,: ostateczna ewakuacja urz,:du. Okr,:gowa Izba Gospodar

cza, do kt6rej zwr6cono si,: o pomoc, nie byla w stanie zapewnii: srodk6w 

lokomocji. Dia zabezpieczenia najwazniejszych akt i materia!6w w!adze 

hitlerowskie organizowaly zbiorowe transporty wysy!ane w gl'!b Rzeszy. 

Takim transportem skierowanym do Banku Rzeszy w Berlinie ewakuowa

!a swoje papiery wartosciowe Generalna Dyrekcja. Zezwolenia na opu

szczenie rniasta w styczniu 1945 r. wydawaly tylko wladze wojskowe 

(Generalkommando). Pracownicy Generalnej Dyrekcji pospiesznie przy

gotowali materialy do ewakuacji, lecz poszukiwania srodka lokomocji 

nie daly rezultatu. Przew6z kolejq by! niemozliwy, gdyz tylko kobiety 

i dzieci mogly korzystai: z pociqgu, m(/zczyzni opuszczali Wroclaw pieszo. 

Dyrektorzy i wyzsi pracownicy Generalnej Dyrekcji udali si,: pieszo do 

Jawora, gdzie juz poprzednio prawdopodobnie przeniesiono cz,:si: akt to
warzystwa. Za!adowano 3 paczki specjalnie oznakowanych akt" na 

w6zek, kt6ry ciljgn<:li pracownicy. Z dalszych informacji wynika, ze tylko 

cz<:si: pracownik6w dotar!a do Jawora. Normalne funkcjonowanie urz<:du 

5t AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 56-57. 
s2 AP Wroclaw, OIG, sygn. 23, s. 127. 

53 AP Wroclaw, OIG, sygn. 26, s. 58-65. 

54 AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67 bp, Sprawozdanie syndyka Tuckermanna. 
55 Byly to ksi�gi inwentarzowe, oznaczono je czerwonym kolem. 
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w tym miescie by!o niemozliwe ze wzgl�du na bliskosc frontu. Poniewaz 
instytucja juz wczesniej otrzyma!a dyrektywy z ministerstwa i nawiqzala 
kontakt z pokrewnym urz�dem w Halle, postanowiono ewakuowac tarn 
wroc!awskq dyrekcj� 56. Poszczeg6Jne etapy podrözy do Halle odbywa!y 
si� r6inymi srodkami lokomocji nawet pieszo 57. W pierwszych. dniach 
lutego instytucja zainstalowa!a si� w Halle. 7 Jutego cz�sc pracownik6w 
uda!a si� do Wroc!awia po dalsze akta i materia!y. Droga by!a ci�zka, 
wroc!awskie pomieszczenia urz�dowe i prywatne zbombardowane. Z oca
la!ego dziwnym trafem skarbca urz�du zabrano piecz�cie, ksi�gi i ma
teria!y towarzystwa. Podr6z powrotna okaza!a si� jeszcze ci�zsza ze 
wzgl�du na zaciesniaj11cy si� pierscien wojsk radzieckich wok6! Wroc!a
wia. Pociqgi jui nie odchodzi!y, a transport samochodowy byl bardzo 
ograniczony. Polnymi drogami zdo!ano wywiezc akta z Wroc!awia "· 
Ewakuacja przecieka!a jui teraz tylko wqskim pasmem bocznych dr6g. 

W!adze hitlerowskich urz�d6w nie rezygnowa!y jednak z „ratowania" 
d6br i materia!6w z!ozonych na Dolnym Slqsku. Dowodem tego jest 
nast�pna podr6z pracownik6w Generalnej Dyrekcji wys!anych z Halle 
21 marca da ewakuowania dalszych materia!6w zlozonych na Dolnym 
Slqsku. Pod os!onq nocy, w zasi�gu obstrza!u artylerii radzieckiej, w zruj
nowanych budynkach szukano akt towarzystwa w Jaworze, Z!otoryi, 
a odnaleziono je ukryte w zak!adach po!ozonych w Jesie w okolicy Szklar
skiej Por�by ••. 

Z przeglqdu zr6de! wynika, ie ewakuacja na Dolnym Slqsku by!a 
kilkuetapowa i r6znokierunkowa. Te obydwie cechy stanowi!y odbicie 
dzialan na wschodnim i zachodnim teatrze wojny. Zorganizowana po
cz11tkowo akcja ewakuacyjna, w dalszej fazie stala si� chaotyczna, w kon
cowej zas miala charakter ucieczki. Tempo ewakuacji hitlerowskiej 
w 1945 r. narzucila b!yskawiczna ofensywa radziecka. 

Om6wienie niniejsze nie wyczerpuje oczywiscie tematu, Jecz stanowi 
jedynie przyczynek do badan tego okresu. 

OBER DIE DEUTSCHE EVAKUATION IN NIEDERSCHLESIEN 

IN DEN JAHREN 1943-1945 

Die Bearbeitung stützt sich teilweise auf geheime und vertrauliche Materialien 
der Gauwirtschaftskammer zu Breslau und der Schlesischen Generallandschafts
direktion. Die in mehreren Etappen durchgeführte Evakuation in Niederschlesien 

sa W wypadku zbombardowania Halle liczono si� nawet z dalszc4 ewakuacjq 
(AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67 bp, Relacja Tuckermanna z 6 III 1945 r. z podröi:y 
do Berlina). 

51 AP Wroclaw, GDZTK, sygn. 67bp, Relacja o ewakuacji. 
sa Tami:e. 
59 Tami:e, Relacja syndyka Tuckermanna z podr6Zy do Nowego Ko.Sciola, w re

jon przyfrontowy. 
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war Abbild der Kriegshandlungen und der strategischen Niederlagen des III Rei

ches. Die erste Etappe beruchte auf der Verlegung von kriegswichtigen Wirtschafts

gütern aus grösseren Städten in die Provinz, um sie vor Fliegerangriffen zu 

schützen. In dieser Zeit diente Niederschlesien gleichzeitig als Luftschutzraum für 

ganz Deutschland: aus dem Westen wurden hierher Industriebetriebe verlegt. Die 

nächste Etappe wurde durch die erfolgreiche Offensive der Sowjetarmee von 1944 

hervorgerufen. Wesentlich erweitert wurde das Ausmass und die territoriale Reich

weite der Evakuation, da auch die von der Frontlinie bedrohten östlichen Gebiete 

geräumt wurden. Transportschwierigkeiten waren kennzeichnend für diese Etappe. 

Chaos, Desinformation und Transportschwierigkeiten charakterisierten schliesslich 

die letzte Etappe der Evakuierung in den ersten Monaten des Jahres 1945. Ein 

typisches Beispiel dafür war die Evakuation der Bevölkerung und der Behörden 

aus Wroclaw. 




