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LUDWIK SKIBA 

OOLNOSLA,SKI PRZEMYSL WF;GLOWY W LATACI-1 1945-1946 
(ARTYKUi:, MATERJAi:,OWY) t 

Powszeehnie dzisiaj wiadomo, jak wielk'I rol� odegral polski prze
mysl w�glowy w odbudowie gospodarezej kraju. W zniszezonej wojn<1 
Polsee, kt6ra miala wst<1pic na drog� szybkiego uprzemyslowienia, prze
;,,ysl w�glowy stal si� diwigni<1 odbudowy, bazq akumulaeji srodk6w dla 
sfinansowania budowy przemyslu. Eksport w�gla przynosil w6wezas 2/:, 
wplyw6w z eksportu og61em ', dostarezal dewiz na zakup maszyn i urz<1-
dzen dla powstajqeego z ruin przemyslu oraz srodk6w konsumpeji dla 
ludnosei. Szezeg6lnq rol� w�gla w Polsee lat powojennyeh przes4dzila 
koneepeja soejalistyeznej industrializaeji: rozszerzenia podstaw przemy
slu ei�ikiego, kt6ra zakladala rozbudow� bazy paliwowo-energetyeznej. 
Znaezenie g6rnietwa w�glowego wzroslo takze dzi�ki przylqezonym za
gl�biom Ziem Odzyskanyeh oraz uksztaltowaniu si� bezposrednio po 
1945 r. niezwykle korzystnej dla Polski sytuaeji na europejskim rynku 
w�glowym '· Celem artykulu jest pokazanie, jak z zadan pierwszego okre
su odbudowy (1945-1946) wywiqzywaly si� kopalnie w�gla kamiennego 
oraz inne zaklady Zagl�bia Walbrzysko-Noworudzkiego. Przedstawienie 
funkeji tego zagl�bia w odbudowie gospodarezej kraju, w szezeg6lnosei 
jego miejsea w ealym polskim przemysle w�glowym oraz roli w proeesie 
integraeji gospodarezej, polityeznej, kulturalnej i spoleeznej Dolnego Sl<1s
ka z reszt11 kraju, nie doezekalo si� jeszeze opraeowania. Pozyeje ksi'!i
kowe i ezasopismiennieze, z wyj11tkiem kilku artykul6w traktujqeyeh 
o problemaeh teehnieznyeh, zajmujq si� dolnosl11skim przemyslem w�-

1 z material6w do pracy doktorskiej przygotowywanej w Zakladzie Historii 
Gospodarczej Wyiszej Szkoly Ekonomicznej we Wroclawiu. 

:? M. Fr a n k, Przemvst W(fglowy w Polsee Ludowej. Organizacja i zurzqdzanie, 

Katowice 1965, s. 110. 
a Sprawozdanie o sytuacji wf:glowej w Europie ogloszone przez U. S. Internatio

nal Information Service w dni_u 1 IX 1945 r. Streszczenie zamieszcza „Przegl&d 
G6rniczy", R. I, 1945, nr 6. 
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glowym lat 1945-1946 w spos6b raczej og6lny. Z material6w archiwal
nych wykorzystalismy gl6wnie akta Centralnego Zarzqdu Przemyslu 
Wi,glowego, przechowywane w Wojew6dzkim Archiwum Panstwowym 
w Katowicach, akta Komitet6w Wojew6dzkich PPR i PPS oraz Komite
t6w Powiatowych tych partii w Walbrzychu, znajdujqce sii, w archiwum 
Komitetu Wojew6dzkiego PZPR we Wroclawiu, wreszcie akta Dolno
slqskiego Zjednoczenia Przemyslu W,:glowego, przechowywane w archi
wum DZPW 4, i akta kopalni „Nowa Ruda" w Powiatowym Archiwum 
Panstwowym w Klodzku. W szczup!ych ramach artykulu nie zdolamy 
ca!kowicie wypelnic istniejiicej luki. Zwracamy uwag<'; tylko na niekt6re 
sprawy, zdaniem naszym najwazniejsze, zwlaszcza problemy organiza
cyjne i ekonomiczne Dolnoslqskiego Zjednoczenia Przemys!u W<';glowego 
w·latach 1945-1946. Om6wimy tez specyficzne dla tego zagl<';bia proble
my techniczne. 

Uzywany juz przez Niemc6w do wzbogacania W<';gla opolskiego koksu
jqcy Wf;giel wa!brzyski stal si<'; po wojnie, na wi<';kszq niz dotqd skal<';, 
surowcem dla 'przemyslu koksochemicznego dzi<';ki temu, ze znalaz! si<'; 
w ramach jednego wielkiego organizmu gospodarczego razem z pozostaly
mi rejonami wi,gla kamiennego ziem polskich. Czynnikiem sprzyjajqcym 
rozwojowi Zagl<';bia Dolnoslqskiego sta!o si<'; upanstwowienie, kt6re ozna
czalo koncentracj<'; produkcji, zbytu, inwestycji itd. Istotny okaza! si<'; 
takze · fakt, ze znalazlo sif; ono w granicach kraju o bogatych tradycjach 
g6rniczych; _kraju, kt6ry swiadomie da! priorytet g6rnictwu W<';gla i kt6ry 
juz bezposrednio po 1945 r. - mimo olbrzymich strat wojennych - m6gl 
si<': poszczycic najwyzszii wydajnosciq na 1 robotnikodni6wk" sposr6cl eu
ropejskich potentat6w w"glowych '· 

Najwyzszy poziom wydobycia osi&gn<,ly kopalnie dolnosl<1skie w 1929 r. 
(ok. 6 min ton) - najlepszym pod wzgl"dem wydobycia na ca!ym swiecie. 
W latach kryzysu produkcja spadla do poziomu z 1900 r 6• Kopalnie rejonu 
wa!brzysko-noworudzkiego ze wzgli,du na wyjqtkowo trudne i stale po
garszajqce si<, warunki geologiczne, jak mala müizszosc i duzy k'!t nachy
lenia pok!ad6w, wiele uskok6w i zanieczyszczen, wyjqtkowo silne nasy-

4 Zespöl akt DZPW nie m6gl byC w pelni wykorzystany, albowiem od szeregu 
miesi�cy trwajij przygotowania do przekazania ich Archiwum Patistwowemu Miasta 
Wroclawia i Woj. Wroclawskiego. 

5 Wg Sprawozdania z dzialalnoSci polskiego przemyslu. w�glowego za rok 1946, 

CZPW, Katowice 1947. prze<:i�tna wydajnoM: w polskich kopalniach w�gla kamien
nego wynosila 1004 kb/rob. dn., eo stawialo Polsk� na pierwszym miejscu w Europ:e. 

6 J. Lu k s a, RozwOj wydobycia w kopalniach w�gla kamiennego w Polsee w la

tach 1769-1948, Katowice 1959, s. 42; por. takZe M. Ga w � d z k i, RoZa Zagl�bia 

Dolno§lqskiego w strukturze gospodarczej polskiego· przemyslu Wt:glowego (Przegl�d 
G6rniczy, R. IV, 19°48, nr 7). 



DolnoSlqski przemysl w�glowy 1945-1946 351 

cenie metanem i dwutlenkiem w�gla, eo stwana niebezpieczet\stwo 
naglych wyrzut6w gazu i skal, oraz niekorzystne warunki komunikacyj
ne (duza odleg!osc od Odry i peryferyjne polozenie w stosunku do g!6w
nych szlak6w komunikacyjnych Niemiec), nie wytrzymywaly konkurencji 
kopalt\ zachodnioniemieckich i g6rnoslqskich. W rezultacie w�giel wal
brzyski nie m6g! byc wlasciwie wykorzystywany. Zbyt duze jego ilosci 
szly na cele energetyczne, zamiast zgodnie z jego naturalnymi w!asci
wosciami do przer6bki koksochemicznej. W li(eraturze niemieckiej owych 
lat m6wilo si� o ci�zkiej sytuacji gospodarczej Dolnego Slqska w og6le 
i jego g6rnictwa w szczeg6lnosci. Pojawiajq si� okreslenia w rodzaju „No
tlage" czy „Notstandsbezirk". Niekt6rzy uwazali nawet, ze nalezaloby 
calkowicie zaniechac wydobywania w�gla na tym terenie, nawiqzuj,ic do 
naturalnego uposledzenia Zagi�bia 7

• Ozywienia nie przyniosla tu nawet 
hitlerowska koniunktura zbrojeniowa. Interwencja pat\stwa ograniczala 
si� gl6wnie do utrzymania wysokiego stanu zatrudnienia s i nie poprawiala 
sytuacji w tym rejonie. W pozostalych zagl�biach w�glowych Rzeszy 
(Ruhry, Saary, G6rnego Sl,iska) interwencja ia dala znacznie lepsze wy
niki, pogarszajqc praktycznie sytuacj� Zagl�bia Dolnoslqskiego. Doprowa
dzila bowiem do nadmiernego w skali calego kraju wzrostu produkcji 
w�gla 9• 

Niewielki wzrost wydobycia zanotowany w6wczas na Dolnym Slqsku 
byl tylko efektem wzrostu zatrudnienia, a nie wzrostu wydajnosci pracy. 
Prawdopodobnie miejscowe wladze partyjno-przemyslowe mialy nadziej� 
rozladowac w ten spos6b bezrobocie, wyj,itkowo duze w tym rejonie, 
oraz wykorzystac w pelni zdolnosc wydobywczq 10 kopalt\, kt6rych pro
dukcja miala znaczenie strategiczne. Mimo to nie osiqgn�la ona wspomnia
nych juz rozmiar6w maksymalnych, przedkryzysowych - z g6r,i G min 
ton w 1929 r. W przededniu II wojny swiatowej roczne wydobycie Dol-

1 Wspomina o tym B. G a  w o  r, DolnoSlqskie Zagl�bie W�glowe, Wroclaw 1948, 
s. 44, powolujqc si� na E. S t  o r m a, Lage und Entwicklungsmögtichkeiten des nie

derschleschen Steinkohlenbergbaus, Berlin 1935. E. Storm zwraca tlwag� tak:Ze na nie
wlaSciwe z ekanomicznego punktu widzenia spoiycie w�gla kopahi. dolnoSlqskich 
(s. 104). Par. r6wniei G r o s  c h e, Absatz und Wirtschaftslage des nieäerschlesischen 

Steinkohlenreviers (Schlesien - Bodenschätze und Industrie, praca Zbiorowa, Wro
claw 1936, s. 206 i n.). 

8 Par. A. Ho r n i g, Praca koputni Slqskich w czasie wojny (Zycie Gospodarcze, 
R. V. 1949, nr 12). 

9 Zwraca na to uwag� jako na jedn.:1 z przyczyn gospodarczego upoSledzenia 
Zaglebia K. Jeiowski w pracy zbiorowej: Dwulecie pracy na Dalny-m Slqsku, Wro
claw T947, s. 96. Opr6cz „nadmiernej produkcji weglawej w Rzeszy" wymienia si� tu: 
,,niekorzystne poloi:enie handlowo-geograficzne" oraz „konkurencj� Zagl�bia G6rrio
S1qskiego, rzucajqcego sw6j w�giel na te same rynki zbytu, a spowodowanq niiszymi 
kosztami produkcji na G6rnym Slqsku". 

10 Ho r n i g, op. cit . . 
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nego Slqska utrzymywalo si� w granicach 5 min ton rocznie, a w latach 
samej wojny zacz�lo nawet spadac do ok. 4,3 min ton w 1944 r. Jest to 
zjawisko charakterystyczne. Wlasnie bowiem ten okres przyni6sl najwy:i;
sze wyniki eksploatacyjne w kopalniach wszystkich pozostalych rejon6w, 
kt6re znalazly si� w r�kach niemieckich, w tym tak:i;e obszaru przedwo
jennego panstwa polskiego. Wszystide zagl�bia, z wyj&tkiem Dolnosliiskie
go, osiqgaly w tym czasie rekordowe wyniki. Wysoki wzrost wydobycia 
byl rezultatem masowej eksploatacji i wyniszczenia robotnika polskiego, 
zupelnego zaprzestania prowadzenia koniecznych do normalnej pracy 
kopalni rob6t przygotowawczych oraz wykorzystania do ostatecznych gra
nic mozliwosci produkcyjnych 11. W kopalniach dolnoslqskich natomiast 
przez caly okres wojny wydobycie ksztaltowalo si� przeci�tnie o 10% 
ponizej produkcji z 1938 r. Stagnacji produkcji towarzyszyl staly spadek 
wydajnosci 12, eo bylo zwiqzane ze wzrostem zatrudnienia przymuso
wego "· Zjawisko to obserwujemy poczqwszy od 1940 r., w kt6rym gwal
towny wzrost zapotrzebowania na w�giel doprowadzil Niemcy do „moc
nego glodu w�glowego" "· W marcu 1945 r. liczba przymusowo 
zatrudnionych w kopalniach walbrzyskich osi&gn�la ok. 8 tys. os6b 15. 
Wsr6d blisko 5 tys. jenc6w wojennych bylo 2856 obywateli Zwiqzku Ra
dzieckiego, 172 Francuz6w, 163 Belg6w, 1450 Wloch6w. Pod koniec wojny 
znalezli si� tutaj takze Anglicy (ok. 500) oraz Polacy wywiezieni podczas 
powstania warszawskiego. Dqzenie do zwi�kszenia produkcji za wszelkq 
cen� spowodowalo nieodwracalne straty. Prawidlowa gospodarka zasobami 
zloi:a wymaga odpowiedniej kolejnosci w wybieraniu poklad6w, przygoto
wania p61 do obudowy, eo wiqi:e si� z trudnymi i kosztownymi robotami 
inwestycyjl'l,Ymi, itp. Tymczasem Niemcy juz przed wojnq znani byli z nie
respektowania tych podstawowych zasad techniki g6rniczej, tym bardziej 
wi�c w czasie wojny, kt6ra wymagala jak najwi�kszej produkcji, nie 
liczyli si� z zadnymi wzgl�dami ani eksploatacji poklad6w, ani bezpie
czenstwa pracy 16, 

11 Szerzej problem rabunkowej gospodarki okupanta w g6rnictwie om6wiony 
jest w nast�pujqcych publikacjach: E. Z a j c\ c, Przemysl w�glowy na Ziemiach Odzy
skanych (Zycie GospodarC'ze, R. III, 1947, nr 16a); M. Ba j e  r, Zagadnienia imVest.ycji 

w polskim przemy§te Wf;glowym (Przegh1d G6rniczy, R. II, 1946, Wydanie Kongreso
we); S. K o s s u t h, Produkcja W<:Qla i rynek w�glowy w zachodniej Europie (Zycie 
Gospodarcze, R. II, 1946, · nr 8); Fr a n k, op. cit., s. 14; Lu k s a, op. cit., s. 48. 

12 Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee 1945, Katowice 1946, s. 11; Lu k s a, 
op, eit., s. 48. 

13 Statystyka vrzemyslu. w�glowego w Polsee 1945, s. 41. 
14 K o s s u t h, oP. cit. 
15 A. Je n n e r, Trzeba ujawniC prawd� o hitlerowskieh obozaeh praey w Zagl�

biu Walbrzyskim (Trybuna w"albrzyska, 1966, nr 32). 
16 Z a j c1 c, op. cit. 
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Dia rozwoju Zagle:bia po 1945 r. niezwykle wazny byl fakt, ze ziemie: 
walbrzysk& omine:ly dzialania wojenne. Pierwsze czolgi radzieckie po
jawily sie: w Wa!brzychu w dniu kapitulacji Trzeciej Rzeszy, w 6 dni po 
zdobyciu Berlina. Niemcy nie stawiali tu zorganizowanego oporu. Caly 
rejon z jego przemyslem we:glowym znalazl si� niemal nienaruszony w re:
kach radzieckich. Wskutek braku material6w nie jestesmy w stanie od
tworzyc zmian organizacyjnych, jakie zaszly w Zagl,:biu od momentu 
wkroczenia Armii Radzieckiej do czasu jego przej,:cia przez Polske:. Praw
dopodobnie Komendantura Radziecka oparla sie; na poprzedniej strukturze 
organizacyjnej, kt6ra utrzymywala sie; jeszcze jakis czas po przeje;ciu ko
palni przez administracj,: polsk,i. Statystyki wykazuj,i w tym czasie spa
dek produkcji i zatrudnienia "• kt6rego przyczymi byly m. in. trudnosci 
w zbycie. Zniszczenie pol,iczen kolejowych Walbrzycha powodowalo stale 
zwie:kszanie sie: zapas6w produkcji nie zrealizowanej. Grunt dla przeje:cia 
przemyslu we:glowego przez Centralny Zarzqd Przemyslu We:glowego stwo
rzylo. uksztaltowanie sie: wladzy panstwowej w Wa!brzychu. Polska grupa 
operacyjna z pelnomocnikiem rz,idu na obszar Walbrzycha Eugeniuszem 
Szewczykiem i pelnomocnikiem na powiat walbrzyski Marianem Pyszyn
skim przybyla do Walbrzycha .22 maja, a 28 maja przeje:la z r&k radziec
kich wladze: w miescie i powiecie '"· Formalne przejmowanie przez polski 
zarz,id panstwowy przedsi,;biorstw g6rniczych na Opolszczyznie kmiczy 
sie: w pierwszej polowie maja 1945 r., natomiast kopalnie dolnosl&skie 
zostaly przekazane Polsee w dwa miesi,ice p6zniej. Op6znienie nastapilo 
takze w stosunku do pozostalych branz przemyslu i innych dziedzin gospo
darki Dolnego $1,iska. 

Kierownictwo gospodarki we:glowej zostalo powierzone Centralnemu 
Z§rzqdowi Przemyslu We:glowego z siedzibq w Katowicach zarz,idzeniem 
Ministerstwa Przemyslu z 24 II 1945 r. nr 24/B/D/45. Pierwszy ok6lnik 
CZPW z 2 III 1945 r. zapocz&tkowuje istnienie 8 rejonowych zjednoczen 
przemyslu we:glowego. Po przeje:ciu przez polskie wladze panstwowe dal
szych zaklad6w, kt6re weszly w sklad przemyslu we:glowego, CZPW 
ok6lnikiem nr 16 z 20 III 1945 r." ustalil nowy podzial na 10 rejonowych 
zjednoczeri (krakowskie, dqbrowskie, katowickie, chorzowskie, rudzkie,. 

bytomskie, zabrzanskie, gliwickie, rybnickie, mikolowskie). Jedenaste -

11 Statystyka przemysiu w�glowego w Polsee 1945. W 1945 r. wydobycie spadlo

o ok. 36°/o w stosunku da 1944 r., natomiast zatru dnienie o ok. 230/o. 
18 W. Si u da, Zacz�lo �i� w Trzebnicy (Trybuna Walbrzyska, 1970, nr 3); 

Trudne dni. Dolny Slqsk 19-15 r. we wspomnieniach pionier6w, t. III, Wroclaw 1962, 

s. 342. 

19 M. Fran k, Organizacja przemyslu w�glowego w Polsee w latach 1945--1949 

(Zes•zyty Naukowe WSE, Katowice 1957, nr 3, s. 9). 
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Dolnofü1skie Zjednoczenie Przemyslu W�glowego z siedzib;:i w Wqlbrzy
chu - CZPW utworzyl ok6lnikiem nr 64 z 7 VIII 1945 r. 20 Rejonowe 
zjednoczenia przemyslu w�glowego dzialac mialy na zasadzie skomercja
lizowanych przedsi�biorstw panstwowych. Natomiast kopalnie w�gla ka
mienn0ego oraz zaklady uboczne, kt6re byly organicznie zwi;:izane z okre
slonymi kopalniami (elektrownie, koksownie, brykietownie, cegielnie itd.), 
nie posiadaly uprawnien przedsi�biorstw. Byly tylko zakladami, nad kt6-
rymi zarzqd panstwowy sprawowaly zjednoczenia rejonowe. 

Przekazanie wladzom polskim calego przemyslu, z wyjqtkiem tych 
przedsi�biorstw, kt6rych produkcja i surowce potrzebne by!y do cel6w 
wojennych, ustalalo juz poi:ozumienie mi�dzy rzqdem polskim a radziec
kim z 26 III 1945 r." Zgodnie z tym porozumieniem, sprecyzowanym dla 
Dolnego Sl;:iska rozkazem nr 1163 naczelnika Wydzialu Kierujqcego Ko
mendanturami Wojennymi pplka Repina z 12 IV 1945 r. 22, grupy opera
cyjne KERM rozpocz�ly prac� nad przejmowaniem, zabezpieczaniem 
i uruchamianiem przemyslu na Dolnym Slqsku juz pod koniec kwietnia. 
Polska byla zainteresowana w jak najszybszym przej�ciu takze i Dolno
sl;:iskiego Zagl�bia, W�glowego. CZPW byl juz dostatecznie silny, by po
prowadzic gospodark� w tym nowym rejonie. 3 VI 1945 r. CZPW wyst;:ipil 
z wnioskiem do Ministerstwa Przemyslu o przej�cie przemyslu w�glowego 
w Zagl�biu Walbrzyskim bez posrednictwa grup operacyjnych "· W spos6b 
,wyrazny CZPW sformulowal swoji:i propozycj� ponownie w polowie mie
si;:ica ", na eo 15 VI 1945 r. Ministerstwo Przemyslu wyrazilo zgod�. 

20 Sprawozdanie z dzialalnoSd palskiego przemyslu w�gloWego za rok 1945, 
Katowice 1946, s. 14. 

21 J. M i c h  a 1 s k a, Paczqtki organizacji przemy�lu na Dolnym S'lqsku w 1945•r. 
(Sl,lski Kwartalnik Historyczny·sob6tka - dalej skr6t: Sob6tka - R. XXIV, 1969, 
s. 36). 

22 Tam:Ze, s. 368. T!umaczenie rozkazu publikuje J, Michalska, ,,Teki Archiwal
ne", t. X, 1966, dok. 5. 

28 Wojewödzkie Atchiwum Pa6stwowe w KatOwicach, Centralny Zarzqd Prze
myslu WE:glowego, nr 5233, s. 27 (dalej skr6t: WAP Katowice, CZPW), Pismo wice-

.ministra Ciszewskiego do CZPW z 20 VI 1945 r.: ,,Ministerstwo Przemyslu zgadza 
sit:: z wnioskiem CZPW z dnia 3 VI 1945 r. znak S.C.1030 i poleca dokonaC prze
jt::cia przemyslu WE;glowego w ZaglE;biu Walbrzyskim (Waldenburg) bez po.Sred
nictwa grup operacyjnych". 

24 Tami:e, s. 31: ,,Do Ministerstwa Przemyslu: Niniejszym prosimy o wydanie 
zlecenia i pelnom,ocnictwa dla CZPW w Ka.towicach celem przej<:cia cale·go ma
jqtku ruchomego i nieruchomego przemyslu wE;glowego w okrE:gu Walbrzyskim 
i Neurode [nierriiecka nazwa Nowej Rudy - przyp. L. S.], kt6re nalei:aly do trzech 
towarzystw g6rniczych: Niederschlesische Bergbau A. G., Waldenburger Bergwerke 
A. G., Neuroder Kohlen-u. Thonwerke Gewerkschaft; i do firm przemyslu prze
tw6rczego i ubocznego: Niederschlesische Benzolfabrik, I. G. Farbenindµstrie; Me
tanol i F-ka Kwasu Siarkowegoj Ferngasgesellschaft; Karlshütte - fabryka maszyn 
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W 6 dni p6zniej (21 VI 1945 r.) CZPW uczynil swoim pelnomocnikiem dla 
dol<onania aktu przej,acla oraz zabezpiec,enia calego maj<1tku ruchomego 
i nieruchomego przedsi,abiorstw inz. Jerzego 'l.'otlebena, p6zniej dyrektora 
naczelnego DZPW, wydajqc mu odpowiednie zaswiadczenie 2s. Z zachowa
nych dokument6w 26 wynika, ze pelnomocnik przed wyjazdem do Walbrzy
cha dysponowal spisem kopaln, zaklad6w towarzyszqcych, budynk6w za
kladowych, dom6w mieszkalnych, ziemi ornej, las6w nalez<1cych do wszy
stkich trzech sp6lek.w,aglowych. Za dat<, przej<,cia uwaza si" 11 VII 1945 r. 
W kazdym razie 6w dzien upami<,tniono wmurowaniem tablicy w budynku, 
kt6ry zostal siedzib'l pelnomocnika CZPW, a p6zniej Dolnofü1skiego Zj"e
dnoczenia Przemyslu W<,glowego. Przej<,cia dokonali: generalny dyrektor 
CZPW inz. Fryderyk Topolski, naczelny dyrektor techniczny CZPW inz. 
B. Krupinski oraz inz. Jerzy Totleben. W niekt6rych dokumentach 27 za 
dat<, przej<,cia dolnoslqskiego przemyslu w<,glowego przez Polski Zarz<1d 
Tymczasowy uznaje si<, 1 VII 1945 r. R6znici ta pochodzi stqd, ze w proto
k61ach zdawczo-odbiorczych okreslano majqtek wedlug stanu na dzien 
1 VII 1945r. 2s Zreszt<1 nie jest to istotna r6znica, jezeli weimie si" pod 
uwag<,, ze „praktycznie DZRW rozpocz<,lo swoj'l dzialalnosc dopiero od 
1 I 1946 r., tj. po zespoleniu w jedrn\ calosc trzech przedsi,abiorstw ponie
mieckich: Niebag, Wabag, Neu Kotho. Okres od lipca do konca 1945 r. jest 
okresem przejmowania administracji i gospodarki tych trzech jednostek 
z r6wnoczesnq ich likwidacjq. Jest to pierwsza faza dzialalnosci Zjednocze
nia, druga - wlasciwa, po odpowiednirn juz przygotowaniu organizacyj
nym - rozpoczyna si<, od 1 l 1946 r." 29 

Wydaje si<,, ze za najbardziej pelrn1 i wiarygodrn1 informacj" w sprawie 
przej<,cia uznac mozna sprawozdanie z przej,acia przemyslu w<,glowego 
Dolnego SI<1ska z 27 VI 1945 r.'" Sprawozdanie sporzqdzone zostalo przez 
naczelnego dyrektora technicznego inz. B. Krupinskiego, kt6ry z ramienia 
CZPW kierowal przejmowaniem, a adresowane bylo- do generalnego dyrek
tora CZPW: ,,Dnia 14 czerwca br. Wiceminister Ciszewski wydaje upowaz
nienie Centralnemu Zarz,idowi Pzemyslu W<,glowego na obj<,cie przemyslu 

g6rniczych; 2 fabryki Fiebiga - urzqdzeii. g6rniczych. Ministerstwo Przemyslu, Ge
oeralny Dyrektor, wz. in.i.. B. Krupillski". 

�5 Tami:e, s. 32, Pelnomocnictwo dla inZ. J. Totlebena z 21 VI 1945 r. 
20 Tami.e, s. 3, Opis majqtku zaklad6w dolnoSlqskicgo przemyslu w�glowego 

sporzqdzon'y 14 VI 1945 r. 
27 TamZe, nr 1621, s. 120, Sprawozdanie z kontroli DZPW przeprowadzonej 

przez inspektorOw Gl6wnego Inspektoratu Przemyslu WE:glowego w czasie 4.:_17 IV 
1946 r. 

2s TamZe, s. 119. 
29 Tami:e, s. 120. 
,o Tamie, nr 5233, s. 29 (maszynopls - kopia). 
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niania siE: polsklej administracji gospodarczej w tym rejonie przekazywalo 
je odpowiednim zjednoczeniom branzowym lub innym organizacjom. Naj
szybciej przekazano fabrykE: kwasu siarkowego, kt6rej nie uwzgl�dniaj'! 
juz sprawozdania statystyczne za 1945 r." W latach 1947-1950 przeka
zano tart&ki pod zarz11d Centrali Dostaw Drzewnych, koksownie. zas i bry.
kietowni� ,,Lofix" przej&I Centralny Zarz11d Przemyslu Koksochemicznego 
w Zabrzu. Podobne postulaty zg!aszano w stosunku do elektrowni ", z ki6-
rych przedmiotem szczeg6lnie ostrych przetarg6w sta! si� zäklad 
:,Victoria". 

Pod koniec 1946 r. w sk!ad DZPW wchodzily nast�pujqce zakl"ady bqdi 
zespoly zak!ad6w: 1. kopalnia „Bialy Kamie11'' w Bialym Kamieniu, kok
sownia, brykietownia „Lofix", elektrownia; 2. kopalnia „Victoria" w So

biE:cinie, koksownia i elektrownia; 3. kopalnia „Boleslaw Chrobry" w Wal
brzychu, koksownia i cegielnia; 4. kopalnia „Mieszko" w Walbrzychu 
i koksownia; 5. Noworudzkie Kopalnie WE:gla i Lupku w Nowej Rudzie, 
tj. kopalnie „Jan" i „Przyg6rze" oraz prazalnia lupku; 6. Centralne Zakla
dy Naprawcze. 

Stan kopahl w chwili przejE:cia ich przez w!adze polskie okreslaj11 
niekt6rzy autorzy jako „bardzo z!y" ••. Raporty opracowane bezposrednio 
po przejE:ciu kopalr\. podkreslaly ujemne skutki forsownej produkcji, za
niedbywania napraw i remont6w, braku odpowiednich inwestycji i stoso
wania niewlasciwych metod odbudowy - zjawisk charakterystycznych 
dla hitlerowskiej gospodarki wojennej. Dostarczajq one informacji o sto
pniu zuzycia urzqdzen kopalnianych. W szczeg6lnie zlym stanie znajdo
waly siE: transportery tasmowe i maszyny wyciqgowe 41• Stosunkowo naj
wiE:cej wiadomosci o fizycznym zuzyciu maszyn i urzqdzen zawiera 
sprawozdanie zbiorcze gl6wnego komisarza upar\.stwowienia Mieczyslawa 

38 Por. Sprawozdanie z dzialalnoSci polskiego przemyslu Wfglowego za 1945 r. 

oraz AKW Wroclaw, 1/X/51, s. 75. 
39 AKW Wroclaw, 1/X/51,. s. 45, Sprawozdanie z dzialalnoSci Delegatury Mini

sterstwa Przemyslu na Dolny Slqsk za 3 1-29 I 1946 r. 
40 Z a j q c, op. cit. Bardzo pesymistycznie 6w stan techniczny oceniali r6wniei 

autorzy pracy Doln·y Slqsk, cz. II, pod redakcjq K. Sosnowskiego, Pozna1i 1948, 
s. 402. Zniszczenia w przemySie w�glowym tego rejonu szacujc1 na 36°/o do 51°/o 
wartoSci kapitalowej poszczegölnych kopalii.. Natomiast calkowicie nieScisla jest 
informacja, Ze na Dolnym Slqsku „prawie wszystkie kopalnie zostaly zatopione 
lub zaminowane'\ kt6rq znajdujemy w pracy H. Dr z e w i Jl s k i e g o i R. M i
ch a I c z y k a, XX lat rozwoju gospodcirczego Dolnego SLqska, Wrocl,aw 1965, s. 10. 

41 WAP Katowice, CZPW, 5232, bp. Badania kopa].Jl DolnoSlqskiego Zjednoczenia 
Przemyslu WE:glowego z 1945 r., oraz tamie, nr 1618, s. 163, Sprawozdanie z kon
troli Wydzialu Admin. NieruchomoSci kopalni , ,,Boleslaw Chrobry·• przeprowadzo
nej przez kontroleröw Inspektoratu Przemyslu DZPW w dniu 11 VI 1946 r. 
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Mikuly z 1950 r. 42• W kopalni „Bialy Kamien" z powodu intensywnej 
gospcidarki wojennej powaznemu zuzyciu ulegly urz&dzenia maszynowe 
i elektryczne, elektrowozy, w6zki kopalniane, kompresory i kotly parowe. 
Dla utrzymania w ruchu kopalni „Mieszko" trzeba bylo wykona'c kapitalny 
remont kotlowni, sitowni i maszyn wyci&gowych. Mniejsze straty stwier
dzono w elektrowniach, chociaz i tarn daly znac o sobie skutki przeciqzenia 
prac& turbin wysokopr�znych '"· W elektrowni „Bialy Kamien" urzqdzenia 
silowni i kotlowni byly zaniedbane i wymagaly powaznych remont6w, 
kt6re musiano przeprowadzic w ci:,gu najblizszych trzech lat. W szczeg61-

nosci dokonano kapitalnych remont6w trzech turbogenerator6w, przepro
wadzono naprawy turbospr�zarek i spr�zarek w silowni, dokonano napraw 
ruroci:,g6w powietrznych, parowych i wodnych. Wyremontowano takze 
paleniska kotlowe. Natomiast koksown.ie „ucierpialy gl6wnie wskutek wy
wiezienia szeregu urzqdzeii, instalacji i cz�Sci zapasowych'' 44. Konieczne 

okazalo si� r6wniez odnowienie mocno zuzytych urz:,dzen technicznych 45, 
a w koksowni „Boleslaw Chrobry" wymienienie aparatury benzolowej 
oraz innych element6w. Podobne klopoty przezywaly pozosta!e koksownie. 
Zjawisko to wyjasnia K. Krzyzag6rski "· Od czasu gdy Niemcy zachodnie 
znalazly si� pod stal& grozb11 nalot6w alianckich, koksownie dolnosl:J.skie 
musia!y wzi11c na siebie ci�zar zwi�kszonej produkcji koksu. To stalo si� 
przyczym1 zupelnego wyeksploatowania nieremontowanej baterii w kokso
wni „Victoria" i zmniejszenia potencjalu produkcyjnego zakladu o 60 tys. 
ton koksu rocznie. Podobny los spotkal dwie baterie w koksowni „Boleslaw 
Chrobry", co spowodowalo zmniejszenie potencjalu o 160 tys. ton rocznie. 
W sumie zdolnosc produkcyjna wszystkich koksowni dolnosl&skich sradia 
w czasie wojny o 220 tys. ton w skali rocznej. 

Opr6cz nadmiernego zuzycia fizycznego maszyn i urz11dzen na wyni
kach ekonomicznych Zjednoczenia w pierwszych latach jego istnienia 
zaci&zyly powaznie skutki stosowanych w czasie wojny metod wydobycia. 
Niemcy zaniedbywali roboty przygotowawcze, co pozwalalo wpraw'clzie 

42 Opis przedsiE:biorstw i zakladöw przemyslowych przej�tych na wlasnoSC 
pailstwa przez DZPW (maszynopis w Dziale Finansowym DZPW, bp.). Stanowi on 
wst�p do protokol6w zdawczo-odbiorczych poszczegölnych zaklad6w. 

48 WAP Katowice, CZPW, 1619, s. 78, Sprawozdanie z kontroli dorainej prze
prowadzonej w dniu 17 i 18 XII 1945 r. w elektrowni „Victoria" w zwiqzku 
z uszkodzeniem turbiny wysokoprE:i:nej (maszynopis - kopia). 

44 Z a j q c, op. cit. 0 skutkach demontaZu „wai:nych maszyn na dw6ch kokso
wniach'' znajdujemy r6wnieZ wzmiank� w oSwiadczeniu inZ. Dobrowolskiego z dnia 
7 VIII 1946 r. (WAP Katowice, CZPW, 1616, s. 16). Niestety, nie udalo nam siE: 
ustaliC, kto dokonal tego demontai:u i jakq wartoSC przedstawialy te urzqdzenia. 
Zob. tei tami:e, nr 1621, s. 125. 

4s Tamie. 
40 W pracy zbiorowej Dolny Slqsk, Wroclaw 1963, s. 48. 

6 - Sob6tka 3/71 
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skupic srodki materialne i si!� roboczq na samej eksploatacji pok!ad6w, 
zwi�kszonej jednak przy zaniedbywaniu przekop6w i p�dzenia wyrobisk 
g6rniczych w skale. Roboty te, nieefektywne z punktu widzenia wynik6w 
biezqcych, S'l jednak nieodzowne z punktu widzenia potrzeb przy&zlej 
produkcji. Ponadto doprowadzono do powstania szeregu bardzo niebezpie
cznych oddzia!6w podpoziomych, w kt6rych najmniejszy pozar m6gl 
spowodowac dziesüitki lub setki ofiar "· Nieproporcjonalnie male naklady 
na roboty przygotowawcze w stosunku do naklad6w na eksploatacj� do
prowadzily do niew!asciwej proporcji rodzaj6w dr6g wydobywania w�gla. 
W zwiqzku z tym charakterystyczn'l cechq struktury naklad6w inwestycyj
nych w p6zniejszym okresie (planu trzyletniego) bylo przeznaczenie bardzo 
duzej cz�sci funduszy na p�dzenie wyrobisk g6rniczych. 

Przedstawione wyzej straty S'l stosunkowo niewielkie w por6wnaniu 
ze stratami calego polskiego przemyslu w�glowego oraz zniszczeniami 
w innych ga!�ziach gospodarki dolnoslqskiej. Najwi�ksze i najbardziej 
dotkliwe straty, m. in. z punktu widzenia potrzeb przemys!u w�glowego, 
poniosla komunikacja. Jak podaje I. Rutkiewicz "· z 3500 km gl6wnych 
tor6w kolejowych na Dolnym SlqskÜ do eksploatacji nadawa!o si� jedynie 
128 km. Zniszczono lub uszkodzono 469 most6w i wiadukt6w. Zniszczono 
300/o sieci drogowej, a most6w drogowych 400/o. W Odrze zalega!o ponad 
900 zatopionych barek i holownik6w, a szlak wodny przegradza!y zwalone 
konstrukcje 45 most6w drogowych i kolejowych. Wladze polskie przej,;ly 
zaledwie 30/o stanu przedwojennej floty p!ywajqcej. Z powodu zniszczenia 
linii kolejowych dolnoslqski przemysl w�glowy odci�ty byl w dniu przej�
cia od Polski centralnej. Z pcmoeq Zagl�biu przyszla sluzba kolejowa Ar
mii Czerwonej, dzi�ki kt6rej 2 VII 1945 r. Walbrzych uzyskal polqczenie 
z Legnieq. Polqczenie z Wroclawiem otrzymal Walbrzych po naprawieniu 
i uprzqtni,;ciu linii kolejowej 9 VIII 1945 r. Szlak odrzali.ski od Kozla do 
Szczecina oddany zostal do uzytku w maju 1946 r." 

Po gwaltownym spadku produkcji w maju 1945 r., zwi<1zanym z ka
pitulacjq Trzeciej Rzeszy, pewien, niewielki pocziitkowo, lecz staly wzrost 
nast,;puje od lipca, tj. od przej�cia Zagl�bia przez zarziid polski. W mie
siqcu tym wydobyto 151 tys. ton, po czym produkcja rosla z miesiqca na 
miesiqc. Wydobycie ca!ego roku wynosi!o 2747 tys. ton w�gla. W 1946 r. 
wydobyto ok. 2935 tys. ton w�gla netto. Stanowi!o to ok. 830/o wydobycia 

"7 Jest to opinia p. mgra Romana Granowskiego, komendanta Rej. SfraZy Po
i.arnej, kt6remu za material posluZyly wlasne obserwacje i doSwiadczenia; po wojnie 
pracowal jako g6rnik w kopalni „Nowa Ruda" (praca magisterska w WSE we 
Wroclawiu, maszynopis). 

48 W pracy zbiorowej Przemysl Dolnego Slqska, Wroclaw 1969, s. 36. 
49 WAP Katowice, CZPW, 5233, s. 1; J. Rutkowski w pracy zbiorowej Przemysl 

Dolnego Slqska, s. 53. 
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brutto'"· Wielkosc wydobycia netto jest okreslana wysokosci'I urobku 
wydobytego na powierzchni� pomniejszonq o straty w sortowni i pluczce 
(w mechanicznej przer6bce w�gla). W zaleznosci wi�c od poziomu technicz
nego tych urzqdzen stosunek ilosci w�gla po przer6bce mechanicznej do 
wydobycia brutto ulegal i ulega stale zmianom. Im lepsza, dok!adniejsza 
przer6bka mechaniczna, tym lepszy w�giel, ale jednoczesnie mniejsze wy
dobycie neito. St'!d pewna trudnosc por6wnywania wydobycia z okresu, 
kiedy dominowaly prymitywne urzqdzenia sortownicze, z okresem wysoce 
zmechanizowanych urzqdzen przer6bczych. Rozroznienie to jest szczeg6lnie 
istotne w ;!':ag!�biu Wa!brzyskim, gdzie pok!ady odznaczaly si� bardzo 
mal'! miqzszosci'I, urobek zawieral wi�c duzo kamienia. Miqzszosc stawala 
si� coraz bardziej nieregularna w miar� przesuwania rob6t g6rniczych na 
peryferie tych poklad6w, w kt6rych kopalnie zlokalizowane zostaly 
w ubieglym wieku. R6wnoczesnie rosly wymagania eo do jakosci i ilosci 
w�gla wsadowego (przeznaczonego do przer6bki koksochemicznej). W obu 
wypadkach wymagania te dzialajq w tym samym kierunku: obnizaj,i po
ziom wydobycia netto. 

Zasoby w�gla S'I w Zagl�biu Walbrzyskim bardzo skromne. Dlatego nie 
powinien on byc wykorzystywany w zbyt duzych ilosciach na cele energe
tyczne czy opalowe, jak to mia!o miejsce w okresie mi�dzywojennym. 
W Polsee Ludowej problem ten by! w!asciwie oceniany juz w latach czter
dziestych, o czym swiadcz'l zainteresowania prasy technicznej i ekonomicz
nej ·51 oraz dzialalnosc powolanego w 1946 r. Komitetu Opiniodawczego 
w sprawach przemyslu koksowniczego przy Ministerstwie Przemyslu "· 
Niekt6rzy specjalisci - inzynierowie g6rnictwa i ekonomisci - wypowia
dali si� nawet za ograniczeniem wydobycia w imi� racjonalnej gospodarki 
z!ozem i racjonalnego spozycia w�gla "· Uksztaltowaniu wlasciwej wielkosci 
i struktury spozycia w�gla nie sprzyjalo zbyt sztywne i formalne plano
wanie produkcji oraz zbyt niskie ceny w�gla w 1946 r., ustalone ponizej 
koszt6w produkcji. Zarazem jednak 6wczesne zadania planowe nie byly 

50 Ga w o  r, op, cit., s. 24. 
51 W. C z e c h o w i c z, Techniczne zagadnienia i. wytyczne w rozwoju DZPW 

(Przeglc1d G6rniczy, R IV, 1949, 1lr 7); J. A pt, Zbyt' w�gla w roku 1948, (Zycie Go
spodarcze, R. V, 1949, nr 3); J. Ko s t e  c k i, Przetw6rstwo w�gla i jego mo.iHwo§d 
rozwojowe (tam.Ze, R. V. 1949, nr 18); M. Cho r cl Z y, Akfualne zagadnienia po1skie

go przemyslu koksowniczego (Przegic1d G6rniczy, R. I, 1945, nr 4). 
M! H. J � d r u s z c z a k, Upa'ltstwowienie i odbudowa przemyslu w Polsee 1944-

1948. Materialy .ir6dlowe, t. I, Warszawa 1967, s. 15. 

63 C z e c h o w i c z, op. cit.: ,,nie mo:Zemy uznaC za racjonalne ustalanie rocznego 
wydobycia w�gla na poziomie przedwojennym wzgh:dnie wojennym. Gospodarkt; 
takc1 nale.Zy zaliczyC do marnotrawstwa i polityki bl�d6w, kt6rej kontynuowaC nam 
nie wolnor'. 
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zbyt wyg6rowane. W lutym i marcu 1946 r. np. Dolnosla,skie Zjednoczenie 
Przemyslu W<aglowego wykazuje najlepsze w skali krajowej rezultaty 
w zakresie wykonania planu ", a przez caly rok wydobycie miesi"czne 
utrzymuje si<a na mniej wi<acej r6wnym poziomie w granicach 220· -260 
tys. ton '5. Najwi<akszy udzial w wydobyciu dolnosla,skim miala kopalnia 
,,Bialy Kamien" - 280/o, dalej „Victoria" - 250/o, ,,Boleslaw Chrobry" -
190/o, ,,Jan" - 160/o, ,,Mieszko" - 12%. Wedlug sortyment6w 1946 r. 
wykazal 290/o sort grubych (k<asy, orzech) i 71 % drobnych (drobny niesorto
wany, prod. posredni mul, pyl i mial) "· W skali calego kraju dolnosla,ski 
przemysl w<aglowy mial powa:i:ny udzial w wydobyciu w<agla koksujqcego. 
Srednie dzienne wydobycie na dzien powszedni kalendarzowy w 1946 r. 
wynosilo 9881 ton "· Wydajnosc og6lna w 1946 r. wynosila 566 kg/rob. dn. 
(og6lem w kraju 996 kg/rob. dn.) Stosunkowo niedu:i:a (81 878 ton) byla 
w tym roku produkcja lupku surowego oraz koksu (836 tys. ton). Przyczy
rn1 bylo male jeszcze zapotrzebowanie. Szybki wzrost produkcji mial si<; 
rozpocz,ic dopiero w nast<;pnym okresie, planu trzyletniego. 

Tab. 1. \\'ydobycie W(l:gla kamienneg·o w DZPW i w calej Polsee w 1946 r. 
wg rodzajOw wt:gla (w tonach) 

Miejsce w. plomienny 

wydobycia iloSC % 

DZPW 938 920 
1 

32,7 
Polska og6lem 37 882 868 80,1 

1� gaz.-sp. 1 W. koksuj�cy 
iloSC / % iloSC 

1 % 

1 - 1 - 11 
9
75 793

1
67

,
3 7 064 892 14,9 2 340 244 5,0 

Razem 
iloSC % 2 934 7131 6,2 47 288 004 JOO 

Zr 6 d l o: Statystyka przemyslu w,:glowega w Polsee za lata 1946-1947, Kato
wice 1948, s. 26. 

Na wyniki ekonomiczne Zjednoczenia duzy wplyw m,ala postawa nie
mieckich jeszcze zal6g i niemieckiej w powaznej cz"sci administracji 
zaklad6w 58• Wprowadzenie zal6g polskich by!o tu w6wczas szczeg61nie 
trudne do zrealizowania, eo w sierpniu 1945 r. wyjasnia!a notatka CZPW ": 
,,Zag!<abie Dolnosla,skie jest w stadium organizacji. Produkuje na razie ok. 

64 „ZyCie Gospodarcze", R. II, 1946, nr 3 i 8. 
55 W g  cytowan ego jui. Sprawozdania z dzialaLnoSci polskiego przemyslu wfglo

wego za rok 1946, wyciobycie roku 1946 (2 935 713 ton) stanowilo 6,2°/o wydobycia og6lnokrajowego (47 288 004 ton). 
ss Ga wo r, op. clt., s. 26. 
57 Statyst y ka przemyslu w�glowego w Polsee w latach 1948-1960, W ars zawa 

1962, s. 53. 

58 Por. B. P a s i er b, Migracja ludnoSci niemieckiej z Dolnego Slqska w latach 

1944-1947, Wroclaw 1969, s. 86 i 110. 
59 J � d r u s z c z a k, op. cit., s. 235. 
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5800 ton dziennie, uzywajqc ludno.sci mieJscowej niemieckiej. W obecnej 
chwili nie mozna myslec o zaludnieniu tych kopaln pracownikami polski
mi, poza administracj'l, gdyz ani warunki transportowe, ani sprawa wyzy
wienia nie pozwalaj'l na to. Specjalne warunki pracy w tych kopalniach 
wymagaj'l dluzszego przyuczenia nowej zalogi, by mogla efektywnie pra
cowac. Nalezy zatem wykorzystac element miejscowy do pracy ... , dqzyc do 
uporzqdkowania sieci transportu kolejowego, by mozna odebrac w,;giel, 
a z drugiej strony dac zaopatrzenie tym kopalniom w drzewo i konieczne 
dla produkcji materialy. Inaczej kopalnie te stanq". W 1945 r. - jak juz 
wspominalismy - nastqpil spadek liczby zatrudnionych. Z chwil,i prze
j�cia Zagl�bia przez zarzqd polski zacz�lo ono jednak ponownie wzrastac. 

W 1946 r. przeci�tny stan zalogi robotniczej wzrosl do 18 303 osob 
(w 1945 r. - 14 659) ••. W tym czasie celem szybkiego przyuczenia nowych 
kadr niektore stanowiska byly dublowane: obok pracownika niemieckiego 
na tym samym stanowisku pracowal robotnik polski. Do 7 VII 1945 r. 
CZPW wyslal na teren Zagl�bia 12 inzynierow, 12 pracownikow pomocni-

Tab. 2. Stan cwidencyjny pracowniköw fizycznych i umyslowych w kopalniach 
w�gla kamiennego od lipca do grudnia 1945 r. 

Pracowoicy lipiec sicrpiell wrzesierl / paidziernik] listopad grudzieri. 

Fizyczni 12 309 12 816 14 183 

1 

15 395 

[. 
16 310 16 943 

Umyslowi 1 283 J 290 1 349 1 335 1 586 1 669 

Zr 6 d 1 o: Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee 1945, Katowice 1946, s. 154, 
155, 160, 161. 

czych i silny zast�p strazy przemyslowej "· 1 IX 1945 r. Zagl�bie zatrud
nialo jedynie 216 pracownikow polskich. W ciqgu nast�pnych miesi�cy 
odsetek Polakow nieustannie wzrastal. W pazdzierniku 1946 r. liczba Pola
kow zatr,idnionych w DZPW " przekroczyla liczb� pracujqcych tarn 
Niemcow. 

Proces ksztaltowania nowych zalog trwal tu jednak stosunkowo dlugo. 
Szczegolnie dotkliwie odczuwano brak wykwalifikowanych kadr gorni
czych. W czasie wojny Polska utracila 300 inzynierow gorniczych, tj. pra
wie polow,; z ponad 600 pracuj,icych przed wojrn\ w polskich zagl�biach 

Go Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee za lata 1946-1947, Katowice 
1949, s. 18. 

G1 WAP Katowice, CZPW, 5233, s. 1. 
&l! Tamie,-nr 4740, s. 54, Pismo kierownika Wydzialu Mobili'zacji Sil Rob. DZPW 

do Generalnego Dyrektora CZPW w Katowicach z dnia 15 X 1946 r. 
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Tab. 3. Struktura procentowa zatrudnionych wedlug narodowoSci w doln0Slt1:skim 
prze�ySle w�glowym (listopad 1945 - slerpieti 1946) 

Ogölny stan 
W tym 

Data 
zalogi DZPW Polacy Niemcy 

30 XI 1945 20 839 11,7% 88,3% 

31 I 1946 23 282 15,8% 84,2% 
31 lU 1946 25 333 27,4% 72,6% 

30 VI 1946 26 681 3),1% 60,9% 

31 vm 1946 27 512 41,6% 58,4% 

Zr 6 d l o: .,Zycie Gospodarcze", R. II, 1946, nr 16. 

w�glowych 63, Nie mozna wi�c bylo liczyc na znaczniejszq pomoc ze strony 
innych zjednoczen, tym bardziej ze opr6cz Zagl�bia Dolnoslqskiego trzeba 
bylo przejqc i zagospodarowac rejon w�glowy Opolszczyzny: G!iwice
Zabrze-Bytom, gdzie r6wniez do 1945 r. stanowiska urz�dnicze, inzynie
ryjne oraz wi�kszosc stanowisk sredniego i nizszego dozoru obsadzone byly 
przez Niemc6w. Z pomocq Zagl�biu Dolnoslqskiemu przyszli repatrianci -
g6rnicy naftowi z Boryslawia, oraz reemigranci - g6rnicy z Francji i Bel
gii. Repatrianci z Boryslawia byli pierwszq zorganizowanq grupq osadni
kciw polskich w Nowej Rudzie i Walbrzychu. Trzon zalogi stanowili jednak 
reemigranci z Francji i Belgii. W 1946 r. do Polski wr6cito 4837 g6rnikciw 
z Francji; z tego 2491 os6b podj�lo prac� w DZPW. Z Belgii w tym samym 
roku przybylo 676 g6rnik6w i 192 innych pracownik6w przemyslu w�glo
wego ••. Rozmieszczo'1o ich we wszystkich zjednoczeniach przemyslu w�
glowego, najwi�cej jednak w dolnoslqskim i bytomskim. Reemigranci 
z Francji i Belgii oraz repatrianci z Boryslawia okazali si� najbardziej 
stabiln'l grupi. polskich pracownik6w w DZPW. G6rnik6w z innych rejo
n6w odstraszaly od pozostania w Walbrzychu wyji.tkowo ci�zkie warunki 
pracy, trudne warunki mieszkaniowe •• i aprowizacyjne. 

W nast�pstwie wojny dolnosli.ski przemysl w�glowy stan:.l takze przed 
wielkimi trudnosciami w zorganizowaniu zbytu. Do zahamowania produk
cji przyczynily si� m. in. trudnosci transportowe oraz stosunkowo nieduze 
zapotrzebowanie na w�giel wsadowy. Jakkolwiek problem ten - na co 
zwraca!ismy juz uwag� - wysti.pil ze szczeg6lni. ostroscii. w maju i czer
wcu 1945 r., to jednak nawet po przej�ciu Zagl�bia przez Polski Zarzi.d 

s3 F. Top o 1 s k i, RoLa prumiyslu Wf?glowego w odrodzonej R2.ec2.yposp0Lilej 
(Przeglijd G6rniczy, R. II, 1946, Wydanie Kongresowe). 

,� Sprawozdanie z dzialalnoSci potskiego przemyslu w�glowego 2a rok 1946, s. 9. 
65 Wg spisu z lutego 1946 r. Walbrzych liczyl 105 000 mieszkaflc6w, gdy w 1939 r. 

ludnoSC tego miasta wynosila 64 000. Por. Dolno.§lqski informator gospodarczy, 

Wroclaw 1947, s. 31. 
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Panstwowy i po naprawieniu niekt6rych linii kolejowych rzucono na 
zwaly w cüigu lipca 1945 r. f>SOO ton w�gla i 24 100 ton koksu. Pod koniec 
miesi;:ica na zwalach znajdowalo si� 75 375 ton w�gla i 129 270 ton koksu. 
Sprzedano w ci;:igu lipca 145 200 ton w�gla i zaledwie 7300 ton koksu ••. 
Szczeg6lnie dotkliwie zmniejszyl si� zbyt koksu "· Odbiorcami w�gla wal
brzyskiego i noworudzkiego byly w6wczas elektrownie wlasne i obce, 
miejscowe rolnictwo, przemysl wl6kienniczy, gazownie, Armia Czerwona, 

Wojsko Polskie, przemysl budowlany, ceramiczny, metalowy, rolno-spozy
wczy i papierniczy. W�giel zbywano r6wniez na cele opalowe (deputaty, 
drobna sprzedaz bezposrednio dla ludnosci oraz dla urz�d6w) "· Rok 1946 
przynosi juz znaczrni popraw� w zbycie koksu, eo oczywiscie wplyn�lo do
datnio takze na struktur� konsumpcji w�gla. Za posrednictwem CZPW 
Zjednoczenie sprzedalo 945 337 ton w�gla w kraju i 120 521 ton za granic� 
oraz 1 028 804 tony koksu, w tym 727 377 ton za granic� 69• 

Nie mniejsze trudnosci wyst;:ipi!y w dziedzinie inwestycji i zaopatrze
nia. Brak maszyn do urabiania w�gla, brak cz�sci zamiennych oraz ma
terial6w pomocniczych byl bol;:iczk;:i calego 6wczesnego g6rnictwa europej
skiego. W spos6b jednak szczeg6lnie· dotkliwy odczulo te braki g6rnictwo 
dolnosl&skie. Jego bowiem specyficzne warunki naturalne wymagaj& spe
cjalnych maszyn oraz wi�kszej ilosci niekt6rych material6w, zwlaszcza 
drewna. Wyniki rabunkowej gospodarki wojennej mogly zostat zniwelo
wane przez prace inwestycyjne, kt6rych celem byloby utrzymanie ruchu 
kopaln oraz poprawa warunkow bezpieczenstwa pracy. St'!d w strukturze 
naklad6w inwestycyjnych, szczeg6lnie w pierwszym okresie dzialalnosci 
Zjednoczenia, dominowaly naklady na roboty g6rnicze (w 1946 r. - okolo 
640/o), kt6rych celem bylo doprowadzenie do w!asciwego stanu dr6g wydo
bycia. Nie przeznaczono jednak zadnych srodk6w na przer6bk� mechanicz
nq. Niewielkie by!y jeszcze inwestycje na maszyny, instalacje elektryczne 
itp., gl6wnie wskutek braku odpowiednich urz&dzen na rynku nie tylko 
krajowym, ale i zagranicznym. Z wazniejszych rob6t w 1945 i 1946 r. 
przeprowadzono odwodnienie VI poziomu szybu „Julia", budow� wiezy 
wydobywczej w kopalni „Thorez" i wiezy wycü1gowej w kopalni „Bole
slaw Chrobry". Wykonano tez chodnik kierunkowy w kopalni „Nowa 

66 WAP Katowice, CZPW, S233. s. 46, Sprawozdanie przychodu i rozchodu WE:

gla i koksu za miesia,c li.piec 1945 r. dolnoSlqskiego przemyslu wE:glowego z 28 VII 

1945 r. 
s1 C h o r a. Z y, op. cit. 
os Archiwum DZPW, sygn. tymcz. 6/AT/l, s. 19: B 1 - Slatystyka wydobycia 

i obrotu WE:gla VI-XII 1945 r., Zestawienie surnaryczne DZPW za miesia,c VII 

1945 r. 
69 Statystyka przemyslu w�glowego w Polsee za lata 1946-1947, s. 26, oraz 

M. Ga w E: d z k i, Rola Zagl�bia DolnoS/qslciego w strukturze gospodarczej potskiego 
przernyslu w�glowego (Przeglqd Görniczy, R. IV, 1948, nr 7). 
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Ruda" i przekop odwadniajqcy w kopalni „Przygorze" '"· Naklady na me
chanizacj� rozpocz�to zakupieniem w6zk6w kopalnianych dla kopalni „Vic
toria", a inwestycje socjalne przebudowq barakow i ich adaptacjq na 

mieszkania. Koniecznosc przystosowania barakow do potrzeb mieszkanio
wych swiadczy o skali trudnosci mieszkaniowych Zagl�bia. 

Znajomosc problemow ekonomicznych, technicznych i organizacyjnych 
w okresie przejmowania pozwoli nam wlasciwie ocenic wyniki Dolnoshi
skiego Zjednoczenia Przemyslu W�glowego w realizacji planu trzyletniego. 
Przyj�ta przez Krajow<j Rad� Narodow<j 23 1� 1946 r. uchwala o Planie 
Odbudowy Gospodarczej Kraju postawila przed przemyslem w�glowym 
nowe, rozlegle zadania. Plan ten wytyczyl przed przemyslem w�glowym 
zalozenia i cele maksymalne, zakladaj<jce pelne wykorzystanie potenc3alu 
produkcyjnego, nie uwzgl�dniaj<jce specyficznych problem6w, na ktore 
natkn�la si� mloda polsk'.l administracja Zagl�bia Dolnosl<jskiego. J ednakze 
trudnosci okresu przejmowania, kt6re staralismy si� scharakteryzowac 
w niniejszym artykule, zaciqzyly nie tylko na wynikach 1946 r., lecz takze 
lat nast�pnych: planu trzyletniego i szescioletniego. 

DIE NIEDERSCHLESISCHE KOHLENINDUSTRIE IN DEN JAHREN 1945-1946 

Die Gruben und Betriebe im Kohlenbecken von Walbrzych-Nowa Ruda sind 
von den Kriegshandlungen unmittelbar nicht betroffen worden, doch haben die 
intensive Exploitation während des Krieges, schädliche Ausbeutungsmethoden sowie 
die Vernachiässigung von notwen

#

digen Reparaturen zu erheblichen Verlusten geführt. 
Die im Juli 1945 von Polen übernommenen Gruben befanden sich in einem sehr 
sc,hlechten technischen Zustand. Eine rasche Rekonstruktion der Produktionskapazi
tät wurde durch die spezifischen natürlichen Bedingungen, die den Einsatz von 
speziellen, in Polen nicht hergestellten Einrichtungen erfoderten, behindert. Auch. der 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften sowie Absatzschwierigkeiten, die durch den 
schlechten Zustand der Verkehrseinrichtungen hervorgerufen worden sind, kompli
zierten die Lage. In den Jahren 1945-1946 konnte also die niederschlesische Kohlen
industrie keine grössere Rolle spielen als Basis für die Akkumulation von Mitteln, 
die für den Wiederaufbau des Landes erfoderlich waren. Die Übernahme Oieser 
Industrie durch Polen schuf günstige Voraussetzungen für die Bewältigung der 
langwierigen ökonomischen Depr.ession in diesem Kohlenbecken. 

70 Powiatowe Archiwum Pallstwowe w Klodzku, Akta kopalni „Nowa Ruda'\ 
bez sygn., Sprawozdanie techniczne z wykonania inwestycji 1946-1947. 




