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POCZ.I\TK.I ORGANIZACJI PRZEMYSLU NA DOLNYM SL.I\SKU 

W 1945 ROKU 

Problem obj,:cia i uruchomienia przemys!u by! w!asciwie doceniany 
juz od pierwszych dni powstania w!adzy ludowej. Po wst,:pnej fazie pro
jekt6w i dyskusji nad formami zarzqdzania przemys!em PKWN przyst„pi! 
w listopadzie 1944 r. do organizowania przemys!owych grup operacyjnych, 
kt6rym powierzono obj,:cie, zabezpieczenie i uruchomienie zaklad6w prze
mys!owych. Mia!y one tez w okresie poczqtkowym sprawowac funkcje 
wladz przemyslowych az do chwili sformowania si,: centralnych i tereno
wych organ6w zarzqdzania przemys!em. 

Grupy operacyjne mia!y si,: skladac z fachowc6w, tzn. inzynier6w, 
technik6w, ekonomist6w, oraz z dzia!aczy politycznych i zwiqzkowych. 
Werbunek odbywal si,: drogq qg6lnej mobilizacji spoleczenstwa poprzez 
pras<: i obwieszczenia oraz delegowanie specjalist6w przez Wojsko Polskie 
i partie polityczne. Przygotowane plany dzialania przewidywa!y, ze grupy 
operacyjne p6jdq pi<:cioma trasami tuz za frontem. Dwie pierwsze mia!y 
wyruszyc z Lublina: jedna przez Krakow na G6rny Sl„sk, druga przez 
Kieke do Wroc!awia •. 

W pierwszym okresie organizacyjnym grupy przemys!owe podlegaly 
Resortowi Gospodarki Narodowej i Finans6w PKWN. Z chwilq utworzenia 
odr<:bnego Ministerstwa Przemyslu (6 I 1945 r.) oraz po podj<:ciu przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministr6w uchwa!y o w!qczeniu do grup 
przemys!owych przedstawicieli resort6w gospodarczych (14 I 194� r.) 
przyj,:!y one nazw<: grup operacyjnych KERM i Ministerstwa Przemys!u. 

Operatywna praca grup przemyslowych rozpocz<:la si,: z chwilq ofen
sywy styczniowej. Wyruszyly one w kilka dni za zwyci,:skimi armiami 
i w bardzo kr6tkim czasie nie tylko obj<:ly, ale i uruchomi!y przemys! na 

1 Szerzej o tworzeniu przemyslowych grup operacyjnych w Lublinie pisze 

J. W. Go l �bio w s k i, Walka PPR o nacjonalizacj� przemyslu, Warszawa 1961, 

s. 111-118, patrz rOwnieZ wydanie poprawione tej pracy pod nowym tytulem: 

Nacjonaiizacja przemyslu w Potsce, Warszawa 1965, s. 108-115. 
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obszarze dawnych ziem polskich 2
. Likwidacja poszczeg6lnych grup nast�

powala juz w drugiej polowie lutego oraz w marcu i kwietniu. 19 IV 
1945 r. wygasly wszelkie pelnomocnictwa grup operacyjnych na dawnych 
ziemiach polskich 3• Kierownictwo przemyslem przej�ly nowo powstale 
wladze, tzn. centralne zarzqdy i zjednoczenia oraz wydzialy przemyslowe. 

Uchwaly w sprawie charakteru przemy,slu polskiego i organizacji wladz 
przemyslowych zapadly na lutowym Plenum KC PPR. Struktura organi
zacyjna wladz przemyslu kluczowego, kierowanego przez panstwo, miala 
wyglqdac nast�pujqco: Ministerstwo Przemyslu, centralne zarzqdy prze
myslu, zjednoczenia przemyslowe, przedsi�biorstwa. Przemysl drobny pan
stwowy lub znajdujqcy si� pod zarzqdem panstwowym mial byc w dal
szym ciqgu podporzqdkowany wladzom administracji og61nej, a zwierzchni 
nadz6r sprawowal Departament Przemyslu Miejscowego Ministerstwa 
Przemyslu. Przemysl sp6ldzielczy, prywatny oraz warsztaty rzemieslnicze 
mialy podlegac odpowiednim organizacjom sp6ldzielczym, izbom przemy
slowo-handlowym i izbom rzemieslniczym. Organizacje te podlegaly z ko
lei Departamentowi Przemyslu Sp6ldzielczego, Prywatnego i Rzemiosla 4• 

W kwietniu 1945 r., kiedy ekipy administracyjne wyruszaly na Ziemie 
Odzyskane, centralne wladze przemyslowe znajdowaly si� dopiero w trak
cie organizacji. Postawienie przed nimi zadania obj�cia calego przemyslu 
na obszarze stanowiqcym 1/3 kraju z g6ry przekreslalo wszelkie szanse 
powodzenia tej akcji. Tymczasem jak najszybsze obj�cie i uruchomienie 
przemyslu na ziemiach zachodnich i p6lnocnych posiadalo olbrzymie zna
czenie nie tylko gospodarcze, ale i polityczne. Umiej�tnosc wlasciwego 
zorganizowania produkcji przemyslowej na tych terenach mogla byc jed
nym z wazniejszych atut6w w rokowaniach dotyczqcych przyznania Pol
see ziem po Odr� i Nys�, poniewaz propaganda zachodnia utrzymywala, 
ze nasz kraj nie jest w stanie opanowac wielkiego przemyslu g6rno
i dolnoslqskiego, wymagajqcego odpowiednich kadr specjalist6w s. 

Najwi�ksze wi�c szanse powodzenia rokowalo skierowanie na zjemie 
zachodnie i p6lnocne przemyslowych grup operacyjnych KERM i Mini
sterstwa Przemyslu, kt6re nabyly juz pewnych doswiadczen w zabezpie
czaniu przemyslu w wojew6dztwach centralnych. Dia Dolnego Slqska 

2 Tamze, s. 119-149 (wyd. 1961 r.) oraz s. 115-153 (wyd. 1965 r.). R6wniez 
W. G 6 r a, DzialatnoSC grup operacyjnych, dokumenty (Z pola walki, 1964, nr 4, 

s. 198, 201-202). 
3 Archiwum PaI1stwowe Miasta Wroclawia i Woj. W,roclawskiego, Urz�d 

Wojew6dzki Wroclawski, nr tymcz. 19 bp (dalej AP Wroclaw, UWW), Ok6lnik 

Ministerstwa Adminü;tracji Publicznej z 19 IV 1945 r. 

• Go 1 �bi o w s k i, op. cit., s. 162-171 (wyd. 1961 r.). 
11 W. T. K o w a 1 ·s k i, ZSRR a granica na Odrze i N11sie l:..uZ11ckiej 1941-1945, 

Warszawa 1965, s. 254-255 i 259-260. 
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Grupa Operacyjna zosta!a zorganizowana dopiero pod koniec kwietnia. 
Przyczyrni tak p6znego rozpocz"cia akcji by! utrzymujqcy si" ciqgle front 
na Przedg6rzu Sudeckim, walki nad Nysq i przed!uzajqce si" obl"zenie 
Wroc!awia. Op6zni!o to r6wniez przygotowania ekip administracyjnych 
formowanych w Kielcach •. Tymczasem kazdy dzien zwloki dzia!al na nie
korzysc w!adz polskich. Mimo ze komendantury radzieckie uruchomi!y 
znacznq cz,:sc ocala!ych z pozogi wojennej przedsi,:biorstw, zwlaszcza 
przemyslu ci,:zkiego i spozywczego, kt6rych produkcja potrzebna byla 
armii, wiele opuszczonych zaklad6w ulegalo dewastacji i rozgrabieniu. 

Trwajqce w,:dr6wki ludnosci, tzw. ,,szaber", przemarsze wojsk pogl,:bia!y 
coraz bardziej straty wynikle ze zniszczen wojennych i ewakuacji wielu 

zaklad6w w glqb Niemiec 7
• 

Podejmujqc dzialalnosc na Dolnym Shisku, Grupa Operacyjna KERM 
zdana byla wylqcznie na wlasne si!y. Nieliczne ekipy wladz administra
cyjnych i milicji przybywaly do poszczeg6lnych miejscowosci prawie r6w
noczesnie z grupami przemyslowymi, a niejednokrotnie znacznie p6zniej, 
i nie byly w stanie sprostac z miejsca nawet wlasnym problemom. Nie 
bylo r6wniez zorganizowanych wladz osiedlenczych, kt6re zapewni!yby 
dostarczenie odpowiednich ilosciowo i jakosciowo kadr •. Obejmowanie 
przemyslu mialo si<, w zasadzie odbywac na podstawie protokolarnego 
przekazywania zaklad6w przemyslowych przez wladze radzieckie wladzom 
polskim 9

• 

Uchwala Panstwowego Komitetu Obrony ZSRR (GOKO) z 20 II 1945 r. 
oraz porozumienie mi"dzy rzqdem polskim a radzieckim z 26 III 1945 r. 
przewidywaly, ze wojskowe wladze radzieckie przekaz'l wladzom polskim 
caly przemys!, z wyj'!tkiem tych przedsi,:biorstw, kt6rych produkcja 
i surowce potrzebne SI\ do cel6w wojennych. Obydwa te akty przewidy
waly r6wniez wyw6z urzqdzen przedsi,:biorstw niemieckich mogqcych 
slu:i:yc dalszemu prowadzeniu wojny 10• Dlatego te:i: grupy operacyjne 
KERM w pierwszym okresie swej dzialalnosci mia!y za zadanie obj,:cie 

6 J. Mi ch a 1 s k a, Obejmowanie wladzy na Dolnym Slqsku przez polskq ad

ministracj� w 1945 r. (Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XXI, 1966, nr 4, 
s. 620-625). 

1 A P  Wroclaw, Bank Gospodarstwa Krajowego, 51, s. 6; Sprawozdanie Izby 

Przemyslowo-Handtowej, Wroclaw 1947. 
8 Archiwum Akt Nowych, Warszawa, Grupy Operacyjne KERM i MP, 246, 

s. 1-2 (dalej AAN, GO KERM), oraz „Teki Archiwalne", nr X, s. 355. Por. daty 
obsady obwod6w przez grupy operacyjne (aneks 1) z art. J. Mi ch a 1 s k i e j, op. 
cit., s. 622, a tak:ie tabelE: utworzenia plac6wek Pailstwowego UrzE:dU Repatriacyj
nego na Dolnym Slqsku: Pa?istwowy Urzqd Repatriacyjny w tatach 1945- 1948 

na Dolnym Slqsku, Wroclaw 1949, s. 10-11. 
' AAN, GO KERM, 245, s, 82 i 96. 
10 AAN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, 611 s. 8-13. 
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tylko tych przedsi�biorstw, kt6re zgodnie z rozkazami dow6dc6w fron
t6w 11 winny byc natychmiast przekazane przez komendant6w wojennych 
w!adzom polskim, oraz tych, kt6re nie zostaly w og6le uruchomione przez 
w!adze radzieckie 12. Wobec silnego uprzemyslowienia Dolnego Sl&ska 
liczba zaklad6w czekajqcych na zagospodarowanie by!a jednak tak znacz
na, ze w pierwszych tygodniach dzialalnosci grup nie wszystkie mogly 
byc obj�te i uruchomione. 

Grupa Operacyjna KERM dla Dolnego Sl&ska opierala si� w swej dzia
lalnosci na instrukcji Kierownictwa Grup Operacyjnych Ministerstwa 
Przemys!u O pracy grup operacyjnych na terenach poza granicq 1939 r.1' 

„Zadaniem grup operacyjnych na terenach poniemieckich, lez&cych za 
granic& z 1939 r., jest - glosila ta instrukcja - organizacja od podstaw 
polskiego przemyslu i zycia gospodarczego celem jak najszybszego jego 
uruchomienia. Ich sprawnosc i jednolite dzialanie, oparte na zasadach 
wojskowej dyscypliny, zapewni sprawne przyj�cie nowych ziem i ich 
najwydatniejsze wykorzystanie. Grupy operacyjne Sq srodkiem organiza
cyjnym i obsadzaj& kluczowe stanowiska w organizacjach gospodarczych 
i przemysle, reguluj&c w pierwszym okresie naplyw sily roboczej, stosunki 
gospodarcze i przez sw6j aparat nawü1zuj&c kontakt z wlasciwymi nad
rz�dnymi wladzami gospodarczymi". 

Zakres dzialania grup byl bardzo szeroki. Jak wynika z instrukcji, 
grupy operacyjne mialy zarz&dzac nie tylko przemyslem k!uczowym, ale 
r6wniez miejscowym oraz wszelkimi zakladami rzemieslniczymi i handlo
wymi. Bylo to uzasadnione tym, ze cale mienie poniemieckie uznane zo
stalo za wlasnosc panstwowq. ,,Na terenach poniemieckich nie ma innej 
wlasnosci, jak tylko wlasnosc panstwowa, wszyscy wi�c, pocz&wszy od 
rzemieslnik6w i kupc6w, koncz&c na kierownikach zaklad6w przemyslo
wych, Sq tymczasowymi kierownikami przedsi�biorstw (od najmniejszych 
poczqwszy) wzgl�dnie urz�dnikami panstwowymi przedsi�biorstw panstwo
wych i jako tacy S'l przed panstwem odpowiedzialni". 

Kierownictwo grup operacyjnych zdawalo sobie spraw� z trudnosci, 
z jakimi przyjdzie si� borykac w terenie. Uruchamianie przedsi�biorstw 

11 Na Dolnym Slqsku obowü:1zywal rozkaz nr 1163 naczelnika Wydzialu Kie

ruj&cego Komendanturami Wojennymi pplka Repina z 12 IV 1945 r. ,,Teki Archi

walne", nr X, s. 231-232 (zob. przyp. 15). 
12 AAN, GO KERM, 250-258 i 246 bp, Sprawozdania i meldunki pelnomocnik6w 

powiatowych grup operacyjnych oraz przem6wienie J. Iwailskiego na naradzie 
1 VII 1945 <. 

13 J. W. Go l �b io w s k i, Przej<:cie i uruchornienie przemyslu Opolszczyzny 

w latach 1945-1946 (Studia i Materialy z Dziejöw Slijska, t. VI, Wroclaw 1966, 
s. 123, publiikowany tekst instrukcji). Pelnomocnik na Dol,ny Slc1sk wydal wlasmi 

instrukcj� dla pelnomocnik6w powiatowych, AAN, GO KERM, 245, s. 81-85. 
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w wielu wypadkach by!o zupe!nie nierealne, poniewaz dotychczasowe 
niemieckie ich kierownictwo nie mog!o byc dalej zatrudnione, a polskich 
kadr kierowniczych by!o za ma!o. Dlatego tez za „konkretne" zadanie 
grup uwazano przede wszystkim czynnosci zabezpieczajqce i organiza
cyjne. 

Obejmowanie zak!ad6w mia!o si<, odbywac na zasadzie zdawania ich 
przez przedstawicieli Armii Radzieckiej. Instrukcja wyraznie stwierdza!a: 
„Rozkaz Naczelnego Dow6dztwa Czerwonej Armii nr 220172/S z dnia 
9 sie�pnia 1944 r. na terenach poniemieckich nie obowiqzuje, gdyz tylko 
zdane obiekty S'l traktowane jako w!asnosc panstwa polskiego". Instruk
cja nie okresla!a szczeg6!owo trybu przejmowania przemys!u. Sprawy te 
mia!o uzgadniac kierownictwo poszczeg6Inych grup z miejscowymi do
w6dcami wojskowymi. 

Jak wynlka ze sprawozdania kierownika Grupy Operacyjnej KERM 
na SI11sk Dolny inz. J. Iwanskiego 14, kt6ry przeprowadza! (prawdopodob
nie oko!o 22-24 kwietnia) rozmowy w Dow6dztwie 1 Frontu Ukrainskiego 
w Zaganiu, pe!nomocnik rz1jdu polskiego przy 1 Froncie Ukrainskim p!k 
Szyr otrzyma! na poczqtku kwietnia pismo od Dow6dztwa Frontu do 
komendant6w wojennych mias,t o przekazywaniu przedsi<,biorstw komu
nalnych i drobnych w!adzom polskim "· Drugie pismo, z. 12 kwietnia, 
o analogicznej tresci zostalo wyslane do wszystkich komendantur wojen
nych przez naczelnika Wydzialu Kierujqcego Komendanturami Wojennymi 
1 Frontu Ukrainskiego pplka Repina 16• Przygotowany w ten spos6b status 
prawny pozwoli! grupom operacyjnym KERM na rozpocz<,cie wielomie
si<,cznej pracy na Dolnym S!qsku. 

Grupa Operacyjna KERM dla Dolnego S!qska by!a organizowana 
w Krakowie. Nie uda!o si<,, niestety, zebrac material6w, kt6re pozwolilyby 
stwierdzic, czy czlonkowie grupy dolno,Üqskiej rekrutowali si<, z grup 
operacyjnych dzialajqcych poprzednio na terenie ziem dawnych, czy tez 
byli to ludzie nowo zwerbowani. Zachowane wykazy pozwalajq natomiast 
stwierdzic, ze wi<,kszosc kadry kierowniczej posiada!a odpowiednie kwa
lifikacje zawodowe. W pierwszej, 34-osobowej grupie (prawdopodobnie 
kadra kierownicza) figuruje 14 inzynier6w, 2 docent6w, 3 doktor6w 
i 5 magistr6w, w drugiej (pracownicy grupy), sk!adajqcej si<, z 170 os6b -
16 inzynier6w, 2 doktor6w i 7 magistr6w. Struktura organizacyjna grup 

14AAN, GO KERM, 246, s. 13 i 16 (w sygn. 246 dawna, cz�Sciowa paginacja). 
13 Jak wynika z dalszej ·cz�Sci sprawozdania J. Iwariskiego, bylo to pismo 

kierownika II Dzialu Trofiejnego pplka Cygarkina, wystosowane 10 kwietnia da 
10 komendantur wojennych. Zadnej kopii tego pisma nie udalo si� jednak odnaleZC. 

:!III „Teki Archiwalne", nr X, s. 231-232. 
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operacyjnych zostala oparta na podziale administracyjnym przejmowanego 
okr,:gu. Jeszcze w Krakowie przygotowano wykaz powiat6w wchodziicych 
w sklad b. prowincji Dolnego Sliiska z zaznaczeniem rejencji, powierzchni, 
ludnosci, liczby gmin i miast 11. 

Na czele Grupy Operacyjnej KERM na Sliisk Dolny stafo kierownictwo 
zwane Centralq. Kierownikiem Centrali by! pe!nomocnik g!6wny. Podpo
rziidkowani mu byli pelnomocnicy powiatowi. Nie udalo si,: jednak stwier
dzic, jak faktycznie wygliida!a w pierwszym okresie dzialalnosci struktura 
organizacyjna Centrali oraz ekip powiatowych. Nawet samo poj,:cie „Cen
_trala" w swietle zachowanych akt nie jest poj,:ciem dosc jasnym. Nie by! 
to urziid, poniewaz nazwa taka nie wyst,:puje na nag!6wkach pism wy
chodziicych ani w adresach pism wp!ywajiicych. W aktach Urz,:du Woje
w6dzkiego spotyka si,: najcz,:sciej okreslenie Grupa Operacyjna KERM 
na Sliisk Dolny lub Grupa Przemys!owa. Pisma firmowe Centrali noszii 
nagl6wek: ,,Rzeczpospolita Polska. Komitet Ekonomiczny Rady Ministr6w. 
Pelnomocnik na Dolny Sliisk". Nazwa „Centrala" by!a wi,:c jedynie poj,:
ciem umownym, oznaczajiicym zarziid grup operacyjnych na Dolny Sliisk. 

Zgodnie z instrukcjii w sklad Centrali mieli wchodzic: pe!nomocnik 
g!6wny, zast,:pca pe!nomocnika g!6wnego, kierownik personalny, oficer do 
spraw wojskowych, kwatermistrz, specjalisci branzowi, instruktorzy-in
spektorzy, sekretarka, maszynistka, szoferzy, personel pomocniczy (3-5 
os6b). Grupy terenowe, obejmujiice jeden lub kilka powiat6w lub miasto, 
mialy miec nast,:pujiicii obsad,:: pe!nomocnik, zast,:pca pelnomocnika, za
st,:pca personalny, kwatermistrz, specjalisci (2-3), sekretarka, maszyni
stka, szofer, personel pomocniczy (2 osoby). 

W pierwszym okresie dzialalnosci taki sklad grup by! nie do zrealizo
wania. W dniu wyjazdu (26 IV 1945 r.) cala grupa dla Dolnego Sliiska 
liczyla 250 ludzi. Ekipy pe!nomocnik6w terenowych mialy pocziitkowo po 
kilka os6b. Dopiero w trakcie dzialania na terenie Dolnego Sliiska grupa 
rozros!a si,: do 2375 os6b. Rekrutacja personelu odbywala si,: na miejscu 
oraz w bazach w Krakowie i Cz,:stochowie. 

W okresie swego najwi,:kszego rozwoju (lipiec 1945 r.) Centrala posia
dala nast,:pujiice dzialy: Personalny, Administracyjno-Gospodarczy, Tech
niczny, Szefostwo Sztabu, Finansowy, Rewindykacyjny i K�aterunko
wy 18• Z innych akt wynika, ze istnia! r6wniez Wydzia! Kontroli Przemy
s!owej oraz Biuro Studi6w, zwane Wydzialem Badawczo-Naukowym. Jego 
zadaniem by!o zbieranie informacji o rozmieszczeniu i stanie przemyslu 
na Dolnym Sliisku. Na poczi1tku sierpnia nastqpila reorganizacja. W sklad 
Centrali wchodzi!y: Biuro Techniczne, Szefostwo Sztabu, Biuro Perso-

n TamZe, s. 352-356, oraz AAN, GO KERM, 245, s. 9-10. 
1s ANN, GO KERM, 245, s, 35 i 37, oraz 246, s. 13. 
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nalne, Biuro Kontroli, Dzial Transportowy, Referat Finansowy, Biuro 

Informacji i Propagandy. Jako odr�bna kom6rka wyst�puje te:i; Stra:i; 

Przemyslowa, kt6ra byla zorganizowana w pierwszych dniach dzialalnosci 

grupy "· Szefostwo Sztabu spelnialo funkcj� dzialu organizacyjnego Cen

trali. Do jego zadan nalezalo stworzenie ram organizacyjnych dla pracujq

cych w terenie powiatowych grup operacyjnych, ich wysylka w teren itp. 

Szefostwo Sztabu rozpocz�lo swojq dzialalnosc w bazie krakowskiej od 

opracowania instrukcji dla pelnomocnik6w powiatowych, kt6ra podawala 

szczeg6!owe wytyczne pracy tak w zakresie organizacyjnym, jak technicz

nym i administracyjnym 20. Cz�sc wst�pna instrukcji m6wila o og6lnych 

zadaniach grupy i pelnomocnika. Konkretnq prac� pelnomocnik6w w te

renie okreslaly punkty zatytulowane: ,,Zalozenie bazy operacyjnej" i „Pra

ce informacyjno-zabezpieczajqce w terenie". Wyjazd pelnomocnika z ekipq 

skladajqcq si� z okolo 10 os6b odbywal si� na podstawie rozkazu pelno

mocnika gl6wnego. Zadaniem pelnomocnika po przybyciu do wskazanej 

miejscowosci (zwykle siedziby wladz administracyjnych) bylo niezwloczne 

nawiqzanie kontaktu z komendantem wojennym i z wladzami administra

cyjnymi oraz przedstawienie im pelnomocnictw. Jako najbardziej odpo

wiednie miejsce zakwaterowania wskazywano siedziby b. powiatowych 

wydzial6w gospodarczych lub izb przemyslowo-handlowych, a to celem 

zabezpieczenia potrzebnych material6w informacyjnych z dziedziny prze

myslu. Na czolo wst�pnych prac organizacyjnych wysuwano zapewnienie 

odpowiedniej bazy (kwatery, urzqdzenie biura, zalozenie magazyn6w, za

j�cie garazy i warsztat6w samochodowych, zorganizowanie lqcznosci z pel

nomocnikiem gl6wnym oraz wlasciwej ochrony). 

Drugim etapem pracy mialo byc zabezpieczenie na terenie obwodu 

wszystkich przedsi�biorstw przemyslowych, handlowych, aprowizacyjnych 

i rzemieslniczych. Materialy ewidencyjne przygotowal cz�sciowo Wydzia! 

Badawczo-Naukowy, a uzupe!nienia polecano zbierac w terenie (np. ksi�gi 

adresowe, akta b. niemieckich organ6w zaru1dzajqcych przemyslem itp.). 

W miejscowosciach zaludnionych przez ludnosc miejscow'l polecano prze

prowadzenie rejestracji przedsi�biorstw. Po przybyciu do zakladu miano 

dokonywac jego szacunku na podstawie wlasnego uznania lub informacji 

ludnosci miejscowej. Przy wykonywaniu tego nalezalo od razu klasyfiko

wac przedsi�biorstwo do jednej z grup branzowych. Lekkie maszyny, go

towe towary oraz przedmioty wartosciowe mialy byc zwozone do maga

zyn6w centralnych. 

10 Tamie, 246, s. 68. 
10 ANN, GO KERM, 246, s. 34, i 245, s. 81-85, oraz Powiatowe Archiwum 

Paflstwowe Wroclaw, Starostwo Powiatowe Strzelin, 182 bp (dalej PAP Wroclaw, 
SP). 
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Wszystkie te prace nalezaly do czynnosci grupy technicznej. Grupa 
przemyslowa miala si� natomiast zaj&c ewentualnym uruchomieniem za
kladu i jego zabezpieczeniem. W tym celu ustanawiala tymczasowego 
delegata - zarzqdc� zakladu oraz organizowala ekip� strazy przemyslo
wej. Przedsi�biorstwa rzemieslnicze i handlowe polecano wydzierzawic 
zglaszajqcym si� rzemieslnikom i kupcom. Instrukcja przewidywala r6w
niez tryb przekazywania przedsi�biorstw delegatom zjednoczeit branzo
wych, kt6rzy mieli si� zjawic w przyszlosci. R6wnoczesnie z prowadzony
mi pracami zabezpieczajqcymi mialy si� toczyc pertraktacje z wladzami 
radzieckimi w sprawie komisyjnego zdawania przedsi�biorstw. Ta dwuto
rowosc dzialania wynikala stqd, ze duza cz�sc zaklad6w, zwlaszcza drob
niejsze, opuszczone przez dotychczasowych wlascicieli, nie byla faktycznie 
obj�ta przez wladze wojskowe. 

Na pocz&tku czerwca Centrala wydala uzupelnienie do instrukcji pole
caj&c m. in. interesowac si� gl6wnie przedsi�biorstwami duzymi. Poprawka 
ta byla konieczna wobec licznych interwencji Tymczasowego Zarzqdu 
Paitstwowego, kt6ry domagal si� respektowania przyznanych mu przez 
ustaw� z 6 maja uprawnieit w zakresie sprawowania zarzqdu mieniem 
porzuconym 21. 

Kierownictwo Grupy Operacyjnej na Sl&sk Dolny obralo na SW'l sie
dzib� Legnic�. Pelnomocnik gl6wny w ten spos6b uzasadnial swoj& decy
zj�: ,,Jako centrum naszego dzialania ustalilismy Legnic�, kt6ra byla naj
mniej zniszczona wskutek dzialait wojennych, wyludniona, a wi�c nada
jqca si� do naszych cel6w. Wyb6r okazal si� trafny, bo zjechal tam Urz&d 
Wojew6dzki, wprawdzie dopiero w czerwcu" 22_ Zasadnicza ekipa sklada
j&ca si� z 250 os6b przybyla do Legnicy 26 kwietnia. Obsadzanie powia
t6w rozpocz�lo si� 3 maja. Do koitca maja zorganizowano 29 plac6wek. 
W czerwcu przyj�to obwody p6lnocno-zachodnie, kt6re pocz&tkowo zaj�ly 
ekipy okr�gu pomorskiego 23. 

Prace zwü1zane z przejmowaniem, a zwlaszcza uruchamianiem prze

myslu, napotykaly wiele trudnosci. Do najwazniejszych nalezal brak od
powiednio przygotowanych kadr. ,,Wobec zupelnego niemal wyludnienia 
terenu uruchomienie przemyslu w najmniejszym nawet zakresie jest w tej 
chwili niemozliwe bez szeroko zakrojonej akcji osiedlania ludnosci'' 
czytamy w sprawozdaniu z 10 maja 24. Poniewaz na pomoc tworz&cej si� 

?l AP Wroclaw, UWW, nr tymcz. 18 bp, P-ismo Tymczasowego Zarzi:\dU Paii.
stwowego, Oddzial na Slijsk Dolny w Legnicy, z 8 VI 1945 r. do kierownika Grupy 
Operacyjnej KERM. Ustawa o maji:}tkach opuszczonych i porzuconych z 6 V 1945 r. 
(DzU, nr 17, poz. 97). 

22 „Teki Archiwalne'1, nr X, s. 353. 
2a Zob. aneks 1. 
" ANN, GO KERM, 246, s. 17. 
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dopiero administracji og6lnej ani zadnych innych wladz nie mozna bylo 
liczyc, Grupa Operacyjna robila wszystko, aby zapewnic sobie odpowiednie 
kadry dla przemyslu. ,,Dia przeprowadzenia akcji formowania trzon6w 
zal6g i desygnowania fabryk macierzystych, wsp6lpracy z PUR i Zwiqz
kiem Zachodnim pozostal w Krakowie l'lcznik naszej grupy z zadaniem 
kierowania osiedlenia na osrodki wskazywane przez nas i doraznego prze
prowadzania akcji werbunkowej w wypadkach koniecznych. Pr6cz tego 
zadaniem jego jest uzupelnienie zasadniczych kadr technicznych Grupy 
Operacyjnej, gdyz wobec braku tychze zmuszeni jestesmy w chwili obec
nej wyslac wszystkich referent6w branzowych na powiaty i Centrala 
zostala ogolocona z sil technicznych. Mimo przyrzeczenia . . . z Poznan
skiego nikt si<, nie zglosil" - pisal pelnomocnik na Dolny Sl'!sk w cyto
wanym juz sprawozdaniu. 

Do innych trudnosci nalezy zaliczyc: brak srodk6w finansowych na 
uruchomienie przedsi<,biorstw, brak zaopatrzenia przemyslu w surowce 
oraz bardzo zly stan aprowizacji. Zwlaszcza ten ostatni problem sprawial 
wiele klopot6w. Co prawda, grupy operacyjne zgromadzily w magazynach 
dosc duze zapasy, ale koniecznosc nakarmienia w stol6wkach nie tylko 
swojej kadry, ale r6wniez zal6g fabrycznych, spowodowala szybkie ich 
wyczerpanie. Trudnosci pog!<,bia!y si<, z chwil'l przekazywania przedsi<,
biorstw przez w!adze wojskowe, co by!o r6wnoznaczne z zaprzestaniem 
utrzymywania przez nie stol6wek fabrycznych. Jak wynika ze sprawo
zdania pelnomocnika z 8 czerwca, na utrzymaniu Grupy pozostawa!o 
z g6rq 2600 os6b. Z czasem, w miar<, razrastania si<, grup oraz strazy 
przemyslawej, a zw!aszcza wzrastu zal6g fabrycznych, liczba ta zwi<,kszyla 
si<, kilkakrotnie. 

Niezupelnie gladka przebiegal tez proces przejmowania zaklad6w ad 
Armii Radzieckiej. Rozkaz naczelnika Wydzialu Kierujqcego Kamendan
turami Wajennymi 1 Frantu Ukrainskiega z 12 IV 1945 r. nakazywal 
wprawdzie niezwlaczne przekazywanie drobnega przemyslu wladzam pol
skim, ale az da lipca" sprawa zdawania przedsi<,biarstw nie byla zupel
nie jasna. Okreslenia paprzednich, bardza og6lnych ustalen polska-radziec
kich, stwierdzajqcych, ze wladze radzieckie majq dyspanawac przedsi<,
biorstwami sluzqcymi celam prawadzenia wajny, stwarzaly mazliwasc r6z
nych interpretacji przez paszczeg6lnych kamendant6w wajennych. Niekt6-
rzy kamendanci nie uznawali np. nakaz6w 1 Frantu Ukrainskiega, uwa
zaj'lc, ze Front juz nie istnieje. Sprawy te wyjasniona szerzej dopiera 
1 lipca na zjezdzie pelnomocnik6w pawiatawych "· Przekazywanie wi<,k-

�0 PAP Wroclaw, SP, 183 bp, Pismo Kierownictwa Grup Operacyjnych do gl6w

nego pelnomocnika Grupy Operacyjnej na Dolny Slqsk z 10 VII 1945 r. 
" ANN, GO KERM, 246 bp. 
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szych zaldad6w przemyslowych wladzom polskim rozpocz�lo si� w lipcu 
i trwalo w zasadzie do konca sierpnia. 

Prac� w terenie utrudnialy w dosc duzym stopniu zle na og61 stosun
ki z administracjq og6lnq. Powolujqc samodzielne grupy przemyslowe nie 
przewidziano, ze ich szeroki zakres dzialania stworzy kolizje z dzialalno
sciq pelnomocnik6w rzqdu, a takze z plac6wkami Tymczasowego Zarzqdu 
Panstwowego. Spory na temat kompetencji i uprawnien wybuchaly nie
ustannie. Wzajemne oskarzenia docieraly do najwyzszych wladz, zmusza
jqc je do wydawania szeregu dodatkowych wyjasnien i bezposrednich in
terwencji 27• 

W polowie lipca Centrala Grup Operacyjnych przeniosla swq siedzib� 
do Jeleniej G6ry, kt6ra jako centrum nie zniszczonego okr�gu przemyslo
wego zapewniala lepsze warunki lokalowe i wi�kszq operatywnosc kie

rownictwa. Dzialalnosc grup przemyslowych na ziemiach zachodnich 
zblizala si� juz jednak do konca. W zwiqzku z majqcq wejsc w zycie no
W'I organizacjq przemyslu i okrzepni�ciem centralnych wladz przemyslo
wych oraz rozwojem przemyslu dalsze utrzymywanie grup operacyjnych 
bylo juz niecelowe. 

Podsumowania dzialalnosci grup dokonano na I Zjezdzie Przemyslo
wym Ziem Odzyskanych, kt6ry obradowal w dniach 27-29 VIII 1945 r. 
we Wroclawiu i Jeleniej G6rze. Podkreslono ogrom i wartosc wyko
nanych prac oraz znaczenie polityczne dzia!alnosci tych grup, kt6re 
niejednokrotnie by!y zalqzkami :i:ycia polskiego na opuszczonych tere
nach 28. 

Z przejrzanych dokument6w wynika jednak, :i:e grupy operycyjne 
KERM nie cieszy!y si� uznaniem 6wczesnych wladz terenowych. Nega
tywnq ocen� ich dzialalnosci dajq nie tylko wladze administracyjne, ale 

i Komitet Wojew6dzki PPR. Z opinii tych widac, ze grupy nadu:i:ywaly 
swej wladzy dla wyciqgania korzysci materialnych, a nawet w pewnym 
stopniu op6znialy uruchomienie przemys!u miejscowego ••. Nie kwestionu

j<1c slusznosci niekt6rych negatywnych ocen, wydaje si� calkowicie pew-

27 AP Wroclaw, UWW, nr tymcz. 19 b.p; ,,Teki Archiwalne", nr X, s. 266. 

!8 Pierwszy Zjazd Przemyslowy Ziem Odzyskanych, Poznall 1945. 
211 DzialalnoSC grup przemyslowych byla omawiana kilkakrotnie na egzekuty

wach KW PPR; przedmiotem obrad byly gl6wnie doniesienia na wykroczenia 

czlonk6w grup przemyslowych. Archiwum Zakladu Historii Partii, 295/IX-361-362, 

oraz 49, Archiwum KW PZPR we Wroclawiu, l/II/1, 1/IV/1; AAN, MI i P., 90, s. 11 

i 13. 
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ne, ze bez tej masowej organizacji przemysl dolnos1'1ski nie m6glby tak 
szybko rozpocz„c produkcji i poni6slby znacznie wii:ksze straty w wyni
ku dlugich miesi�cy bezpanskosci. Grupy operacyjne KERM obj�ly w po
cz„tkowym okresie prawie wszystkie przedsii:biorstwa nie zaj�te przez 

Armii: Radzieck„ i wiele z nich uruchomily, obsadzaj„c kierownicze sta
nowiska swymi ludzmi, a nasti:pnie przeji:ly z rqk radzieckich wielki prze
mysl i wykonaly olbrzymi„ prac� inwentaryzacyjn.,. Zabezpieczyly 

r6wniez wiele magazyn6w zywnosciowych, przez eo mozliwe bylo stwo
rzenie bazy aprowizacyjnej dla formuj„cych si� zalog fabrycznych. Duz„ 
wartosc dla p6zniejszego rozwoju i planowania przemyslu posiadalo nie
w„tpliwie zebranie zriacznej liczby danych szacunkowych o przemysle 
dolnos!.,skim. Do zastug grup operacyjnych nalezy r6wniez zorganizowa
nie strazy przemystowej, kt6ra miala szczeg6lne znaczenie dla ochrony 

mienia zaklad6w. W Legnicy zalozono tez Centraln„ Szkoti: Strazy Prze
mys!owej. 

Dzialalnosc grup przemyslowych zakonczy!a sii: oficjalnie 15 IX 
1945 r. so W ciqgu sierpnia i wrzesnia odbywalo sii: zdawanie przedsii:
biorstw i magazyn6w przedstawicielom centralnych zarz„d6w i zjednoczen 
branzowych, 1fYdzialom i referatom przemyslowym oraz Delegatowi Mi
nisterstwa Przemyslu. Dotychczasowa kadra grup w wii:kszosci przeszla 

do pracy w nowo powsta!ych wladzach przemyslowych lub pozostala na 
dawnych stanowiskach w przedsii:biorstwach ••. 

Pocz„tek nowej organizacji przemyslu na Dolnym SI„sku da! ok6lnik 
ministra administracji publicznej i Ministerstwa Przemyslu z 2 VI 
1945 r. 32, wprowadzaj„cy w calym kraju jednolite formy zarz„dzania 
przemyslem. Ustalal on podzial calego przemyslu na kluczowy, podlega
j„cy zjednoczeniom branzowo-terytorialnym, a poprzez nie centralnym 
zarz„dom przemyslu, oraz miejscowy, podporz„dkowany wojewodom. 
Organem sprawuj„cym bezposredni nadz6r nad przemyslem miejscowym 
byl naczelnik Wydzialu Przemyslowego Urzi:du Wojew6dzkiego, miano-

3o PAP Wroclaw, SP, 173 bp, Pismo Delegata Ministerstwa Przemyslu na 
Slqsk Dolny do obwodowych pelnomocnik6w rzqdu o utworzeniu Delegatury Mi
nisterstwa Przemyslu w Jeleniej G6rze. 

31 Powiatowe grupy operacyjne likwidowaly siE: stopniowo w ciqgu sierpnia. 
W zarza,dzeniu Nr 10 Pelnomocnika Rzqdu na OkrE:g Administracyjny Dolnego 
Slqska z 1 VIII 1945 r. czytamy: ,,Akcja przejmowania agend grup operacyjnych 
rozpoczyna siE: z dniem 1 sierpnia 1945 r. i obejmowaC bE:dzie w kolejnoSci powiaty 
p6lnocne, nastwnie centralne, w kollcu poludniowe, z terminem koiicowym 
31 sier,pnia 1945 r." Por. protok6l przyjE:cia agend grup operacyjnych, AP Wro
claw, UWW, nr tymcz. 20 bp. 

s2 „Dziennik UrzE:dowy Ministerstwa Przemyslu", Nr 3, poz. 18. 
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wany na wniosek wojewody przez ministra przemyslu. Dla operatywnego 
zarzqdzania przemyslem miejscowym powolano wojew6dzkie i powiato
we dyrekcje przemyslu miejscowego. Dyrektorzy tych dyrekcji pelnili 
r6wnoczesnie funkcje zast�pc6w kierownik6w wydzial6w i referat6w prze
myslowych. Wojew6dzkie dyrekcje przemyslu miejscowego posiadaly 
w swej strukturze dzialy branzowe, kt6rym mialy byc podporzqdkowane 
branzowe wojew6dzkie zjednoczenia przemyslu miejscowego. Ze struktury 
tej wylqczone zostaly przedsi�biorstwa podlegle Ministerstwu Aprowizacji 
i Handlu, Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, Naczelnej Dyrekcji 
Las6w Panstwowych oraz przedsi�biorstwa monopolowe. 

Realizacj� nowych zasad organizacji przemyslu na Dolnym Slqsku po
wierzono grupom operacyjnym KERM. Juz 1 lipca na zjezdzie pelnomoc
nik6w zapoznano zebranych z majqcymi nastqpic zmianami i okreslono, 
jak nalezy post�powac przy przekazywaniu przedsi�biorstw przedstawi
cielom zjednoczen. Szczeg6lowe wytyczne opracowano w specjalnej in
strukcji w sprawie przekazywania agend powiatowych grup operacyjnych 
powiatowym referatom przemyslowym "· Przekazaniu nie podlegaly przed
si�biorstwa zniszczone, kt6re nie nadawaly si� na razie do uruchomienia. 
Mialy one pozostac w dyspozycji Grupy Operacyjnej w ceJu zuzytkowa
nia ich w przeprowadzanej akcji komasacji przedsi�biorstw w skali wo
jew6dztwa ••. 

Wojew6dzki Wydzial Przemyslowy zostal powolany do :i:ycia z dniem 
1 VIII 1945 r. 35 Tymczasowq siedzibq Wydzialu byla Jelenia G6ra. W Leg
nicy natomiast utworzono jego Delegatur�. Powiatowe referaty przemy
slowe powstawaly kolejno w ciqgu sierpnia. Ustanawiane one byly tylko 
przy starostwach. Zarzqdy miejskie (nawet miast wydzielonych) poczqtko
wo nie mialy tych referat6w 36• Zar6wno Wojew6dzki Wydzial Przemyslo
wy, jak i powiatowe referaty przemyslowe rozwin�ly od razu swojq dzia
lalnosc, przejmujqc w ciqgu sierpnia agendy grup operacyjnych 37. Zakres 

3a AAN, GO KERM, 245, s. 50-52. 

M Przeprowadzenie ikomasacji przedsi�biorstw bylo konieczne ze wzgl�du na 

wielkie rozdrobnienie przemyslu niemieckiego, zwlaszcza w przemySle lekkim, 

chemicznym i material6w budowlanych. Akcja koma-sacji przedsi�biorstw prze

cü\gni:la si� na szereg lat po wojnie. 
35 AP Wroclaw, UWW, I/1 bp, Zar,zc1dzenie Nr 10 Pelnomocnika Rzc1du na

Okr�g Administracyjny Dolnego Slqska z 1 VIII 1945 r. 
311 AP W·roclaw, UWW, nr tymcz. 20 bp, Pismo pelnomocnika rZqdu na obw6d 

Legnica z 17 X 1945 r. 
37 AP Wroclaw, UWW, nr tymcz. 20 bp, Sprawozdanie z dzialalnoSci Wydzialu 

Przemyslowego za okres od 1 VIII 1945 r. do 30 IV 1946 r. Tryb przejmowania 

agend · grup operacyjnych odzwiercie<llony jest w sprawozdaniu Wojew6dzkiego 

Wydzialu Przemyslowego za okres 1-6 VIII 1945 r., tamie, nr tymcz. 20 bp. 
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dzialania Wydzialu Przemyslowego nie byl poczqtkowo zbyt szeroki 
i ograniczal si� gl6wnie do wydawania nominacji na kierownik6w zakla
d6w przemyslowych i rzemieslniczych, prowadzenia ewidencji zaklad6w 
i wydawania nielicznych ok6lnik6w. 

Juz w pierwszych miesiqcach istnienia Wydzial przechodzil kilkakrot
ne reorganizacje. P,,oczqtkowo skladal si� z 2 oddzial6w: Og6lnego i Admi
nistracji Przemyslowej z referatem rzemiosla. W sklad Wydzialu wcho
dzila r6wniez Dyrekcja Przemyslu Miejscowego, kt6rej zadaniem bylo 
bezposrednie kierowanie gospodarkq zaklad6w przemyslowych. Ze spra
wozdania Wojew6dzkiego Wydzialu Przemyslowego z 15 X 1945 r. wyni
ka, ze Dyrekcja Przemyslu Miejscowego skladala si� z nast�pujqcych od
dzial6w i referat6w: 1. Oddzial Branzowy z referatami: papierniczym, che
micznym, wl6kienniczym, odpadk6w mineralnych i material6w budowla
nych, galanteryjnym, samorzqdowym, metalowym, odbudowy i transpor
tu, 2. Oddzial Zaopatrzenia i Zbytu, 3. Oddzial Ekonomiczny z referatem 
finansowym oraz samodzielny Referat Radcy Prawnego. Dyrekcji Prze
myslu Miejscowego podlegalo 5 rejonowych zjednoczen przemyslu miej
scowego: we Wrodawiu, Jeleniej G6rze, Klodzku, Walbrzychu i Szprota
wie. 

Dziala!nosc Dyrekcji Przemyslu Miejscowego miala poczqtkowo cha
rakter prawie wylqcznie administracyjny. Zajmowano si� gl6wnie organi
zacjq biura, uaktualnieniem przej�tej od grup operacyjnych niepelnej ewi
dencji zaklad6w oraz sprawami personalnymi podleglych przedsi�biorstw. 
Uruchamianie nowych przedsi�biorstw przemyslowych napotykalo wiele 
trudnosci spowodowanych zniszczeniami wojennymi, dewastacjq urzqdzen 
oraz brakami odpowiednich kadr. Zjednoczenia rejonowe, powolane na 
okres przejsciowy, nie przejawialy szerszej dzialalnosci "· Wlasciwy roz
w6j przemys!u miejscowego i jego w!adz rozpoczql si� dopiero na poczqt
ku 1946 r. 

Na szczeblu powiatu wladze przemyslowe ksztaltowaly si� podobnie 
. jak wladze II instancji. Zast�pca kierownika Referatu Przemyslowego pel
nil funkcj� kierownika Powiatowej Dyrekcji Przemyslu Miejscowego. 
W zachowanych aktach nie natrafiono jednak na zadne slady dotyczqce 
dzialalnosci tych dyrekcji. Dyrekcje przemyslu miejscowego sprawowaly 
nadz6r jedynie nad przemyslem panstwowym. Przemysl prywatny podpo
rzqdkowany zosta! Izbie Przemyslowo-Handlowej, kt6ra na Dolnym Slq
sku rozpocz�la dziala!nosc w pazdzierniku 1945 r." Poczqtkowo Izbie pod-

38 AP Wroclaw, nr tymcz. 20 bp, Sprawozdania Wydzialu Przemyslowego 
z r. 1945 i 1946. 

n Sprawazdanie lzb11 Przemyslowo-Handlawe;, Wroclaw 1947. 
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lega!o niewiele zak!ad6w, poniewaz Dyrekcja Przemys!u Miejscowego sta
ra!a si<, objqc wszystkie przedsi<,biorstwa zgodnie z tym, ze ca!y przemys! 
·na Ziemiach Odzy�kanych uznano za panstwowy. Dopiero p6zniej, w zwi'l
zku z zarzijdzeniami o reprywatyzacji niekt6rych przedsiE,biorstw, zakres 
dzia!ania Izby znacznie si<, rozszerzy! ••. Organizacje sp6!dzielcze przej<,!y 

w 1945 r. stosunkowo nieznacznq ilosc drobnych zak!ad6w przemys!owych, 
g!6wnie spozywczych. 

Poza przemys!em kluczowym, miejscowym i prywatnym istnialy na 
Dolnym Slqsku przedsi<,biorstwa nie wchodzqce do zadnej z tych grup. 

Mimo ze mia!y one charakter miejscowy, zosta!y podporzqdkowane nie dy
rekcjom przemyslu miejscowego, ale poszczeg6lnym resortom. By!y wi<,c 
przedsi<,biorstwa przemys!u lesnego podporz„dkowane Dyrekcji Las6w 
Panstwowych, przedsi<,biorstwa przemyslu rolnego podporz„dkowane Wy
dzialowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz stosunkowo najwi<,ksza grupa 
przedsi<,biorstw przemys!u spozywczego podporz,idkowana Wydzia!owi 
Aprowizacji i Handlu. 

Juz w trakcie dokonuj„cych si<, przemian w organizacji przemys!u na 
Dolnym Sl,isku ukaza! si<, ok6lnik Generalnego Pe!nomocnika RP dla 
Ziem Odzyskanych z 16 VIII 1945 r. wydany w porozumieniu z Mini
sterstwem Przemys!u w sprawie organizacji przemys!u na Ziemiach Od
zyskanych 41. Ok6lnik ten wprowadza! na teren Ziem Odzyskanych zasady 
organizacji przemys!u zawarte w omawianym juz ok6lniku z 2 czerwca. Ze 

wzgl<,du na specyfik<, Ziem Odzyskanych wprowadza! on pewne novum, 
a mianowicie ustanawia! urz„d Delegata Ministerstwa Przemyslu, kt6re
mu w pocz„tkowym okresie organizacyjnym podporz,idkowany by! ca!y 
przemys! kluczowy. Siedzib„ Delegatury byla Jelenia G6ra. Zadaniem De

legatury by!a koordynacja prac wszystkich zjednoczen przemyslowych, 
wydzia!6w przemys!owych i innych instytucji i zak!ad6w podleg!ych Mi

nisterstwu Przemys!u. Delegat Ministerstwa Przemys!u by! kontynuato
rem dzia!alnosci g!6wnego pe!nomocnika KERM na Dolny Sl„sk i jako ta
ki przejql ca!y maj,itek grup operacyjnych 42. Delegaturze zostaly podpo

rz„dkowane tymczasowo wszystkie zak!ady przemys!owe, maj,ice wejsc 

w sk!ad og6lnopolskich zjednoczen przemys!u. W miar<, obejmowania Ziem 

Odzyskanych zakresem dzia!ania juz istniej„cych zjednoczen przemyslu 

b,idz w miar<, tworzenia na tych ziemiach nowych zjednoczeii, podpo-

40 Wedlug cytowanego wyZej Sprawozdania Izby Przemyslowo-Handlowej 

VII 1945 r. bylo 97 przedsi�biorstw prywatnych, 1 X 1945 r. - 227, a 31 XII 

1945 r. - 320. Zatrudnienie tych przedsi�biorstw wynioslo pod ikoniec grudnia 

1945 r. 1816 robotnik6w. 
41 „Dziennik: Urz�dowy Ministerstwa Przemyslu", Nr 6, poz. 43. 
42 Zob. przyp. 30. 
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rzqdkowanych centralnym zarzqdom przemyslu, zaltlady te mialy byc wy
lqczane spod zakresu dzialalnosci delegat6w i wlqczane w sltlad zjedno·
czeii 43• 

Szczeg6lowy zakres kompetencji i obowiqzk6w Delegata Ministerstwa 
zostal ustalony ok6lnikiem Ministerstwa Przemyslu z 30 X 1945 r. 44 

Opr6cz powt6rzenia dawniej powierzonych zadan specjalnq uwag<) zwr6co
no na uprawnienia w dziedzinie nadzoru nad zjednoczeniami branzowymi 
i wojew6dzkimi wydzialami przemyslowymi oraz centralami handlowymi 
az do zawieszania w czynnosciach winnych. Delegat mial r6wniez opraco
wywac projekty finansowania przemyslu, regulowac doplyw fachowc6w 
do poszczeg6lnych dziedzin przemyslu oraz sprawy pracy i placy w za
ltladach i zjednoczeniach. Poza tym wyst<)powal jako przedstawiciel Mi
nisterstwa Przemyslu wobec dow6dztwa jednostek Armii Radzieckiej sta
cjonujqcych w okr<)gu Delegatury . 

Wobec olbrzymich zadan Delegata utworzono r6wniez oddzialy Dele
gatury w Zgorzelcu (okr<)g I), Walbrzychu (okr<)g II), Bystrzycy, Klodzku, 
Zqbkowicach i Dzierzoniowie (okr<)g III), Wroclawiu (okr<)g IV) i Nowej 
Soli (okr<)g V). Mimo obj<)cia szeregu zaltlad6w przemyslu kluczowego 
przez zjednoczenia og6lnopolskie oraz utworzenia wielu zjednoczen regio
nalnych 45 dzialalnosc Delegatury trwala jednak az do czerwca 1947 r. 46 

Jak wielkq wag<) przywiqzywaly wladze centralne do spraw przemy
slu na Ziemiach Odzyskanych, swiadczy fakt, ze we wrzesniu 1945 r. po
wolano do zycia Wydzial Przemyslu Ziem Odzyskanych przy Departa
mencie Ekonomicznym Ministerstwa Przemyslu. Wydzial ten zostal po
wolany „w celu jak najszybszego uruchomienia przemyslu na Ziemiach 
Odzyskanych, usprawnienia ruchu migracyjnego oraz zesrodkowania i ko
ordynacji wysilk6w w zakresie racjonalnej i jednolitej organizacji prze
myslu na tych terenach 47". 

Organizacja przemyslu na Dolnym S!qsku ustalona zarzqdzeniami 
z 1945 r. nie byla trwala. Juz rok 1946 i nast,:pne lata przyniosly szereg 
zmian w zarzqdzaniu gospodarkq panstwowq. Jedynie trwalym podzialem 
zachowanym do dzisiaj w skali calego kraju okazal si,: podzial przemyslu 
na og6lne 4 grupy: 1. przemysl kluczowy, zarzqdzany centralnie, 2. prze
mysl miejscowy zwany obecnie terenowym i zarzqdzany przez wladze te
renowe, 3. przemysl sp61dzielczy i 4. przemysl prywatny. 

o Zob .. przy,p. 41. 
44 „Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Przernyslu", Nr 13, poz. 99. 
45 Zob. aneks 2. 
4s „Dziennik UNE:dowy Ministerstwa Przemyslu", 1947, Nr 9, poz. 143. 

47 Tam:ie, 1945, Nr 10, poz. 76. 
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A N EKSY 
1. Obsada obwodöw przez pelnomocniköw K.omltetu1 Ekonom.lcznego Rady Mlnlströw 
1 Ministerstwa Przemyslu na Dolnym Sll4:sku wg stanu na dzleli 8 czerwca 

1 llplec 1945 r. 1 

Lp., Powiat 

Boleslawiec 
2 Bystrzyca 

Brzeg 
DzierZoni6w 

5 G!og6w. S!awa 

6 G6ra 
Gubin 
Jawor 
Jelenia G6ra 

10 Kamienna G6ra 
11 K!odzko 
12 Ko:Zuch6w, Nowa S61 
13 Krosno 
14 Legnica 
15 Lubafl 
16 Lubin 
17 Lw6wek 
18 Milicz 
19 Namysl6w, Brzeg 
20 OleSnica 
21 Olawa 
22 Strzelin 

23 Syc6w 
24 Szprotawa 
25 Sroda 

6 Swidnica 
27 Trzebnica 

28 Wa!brzych 

29 Wol6w 
30 Wroclaw 

31 Wschowa 
32 Zijbkowice 
33 Zgorzelec 

lmie i nazwisko pelnomocnika 
(w pierwszej kolejnoSci obsada 

z 8 VI) 

mgr Michal Bojarski 
pplk. Piotr Ligenza-Mazurek 
inZ. Stanislaw Langer 
inZ. Adam Czy.Zowski, J6zef Jutkowicz 
ppor. Michal Baribanell, in:Z. Piotr Kry-

gier 
Wladyslaw RzemJX)luch 
Jan Wlodarczyk 
Adam Wijs 
mgr Andrzej Rosinkiewicz 
Jerzy Sapieha 
ini. Jerzy Irowiec 
ini. Andrzej .t.uszczyilski 
Jan Wlodarczyk 
ini. Mieczyslaw Piskozub 
ini. Zygmunt .t.ukaszek 
Wladyslaw Kaczmarczyk 
mgr Marian Hajek 
J erzy Zalewski 
ini. Stanislaw Langer 

Stefan Janicki 
inZ. Franciszek Talik 
ini:. Mieczyslaw Lewicki, mgr Michal 

Ozierow 
Julian Marynowicz, plk. Antoni Lisowskl 
kpt, Stanislaw Stroemich 
Zygmunt Feliks 
kpt. Roman Dziamski 
ini:. Stefan Chrystowski, Szymon Boltru� 

czuk 
plk. Juliusz Bilewicz, ini:. Stefan Chrys• 

towski 
ppor. Michal Barbanell 
dr Stanislaw Bialikiewicz, Tadeusz Oeyil-

ski 
(w opracowaniu przez Glog6w) 
in:i. Mieczyslaw Lewicki 
inZ. Stanislaw Krauss 

1 Data obsa
dzenia 

9 VI 
25 V 
6 V 

17 V 
5V 

SV 
23 VI 
16 V 
19 V 
26 V 
25 V 
3 V 

23 VI 
27 IV 
26 V 
3 V 

26 V 
6 V 
6V 
3V 
6V 
4V 

3 V 
29 V 
12 V 
9V 

30 V 

1 VI 

5 V 

4 V 
9V 

1 Oprac. wg: AAN, GO KERM, 246, s. 2, oraz AP Wroclaw, UWW, nr tymcz. 
20 bp. 
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Lp. Powiat 
Imit: i nazwisko pelnomocnika 
(w pierwszej kolejnoSci obsada 

z 8 VI) 

1 Data obsa
dzenia 

34 Zielona G6ra 
35 Zlotoryja 
36 Zagan 
37 Zary 

ini:. Kazimierz Paszyllski 
inZ. Stefan D,:\browski 
(w opracowaniu przez Szprotawt:) 
Jan Wlodarczyk 
(przej�to od Pom. Zach.) 

3V 

16 V 

4 VI 

2. Wykaz zJednocze6 przemyslu kluczowego na Dolnym Slc\sku 1 pod konfec 1945 r. 

1. DolnoSI�skie Zjednoczenie Przemyslu Wi:glowego w Walbrzychu 
2. Zjednoczenie Kopall1 Wi:gla Brunatnego w Zarach 
3. Zjednoczenie Przemyslu Drzewnego w Jeleniej G6rze 
4. Zjednoczenie Przemyslu Drzewnego we Wroclawiu 
5. Zjednoczenie Przemyslu Welnianego w Jeleniej G6rze 
6. Zjednoczenie Przemyslu Welnianego na Okri:g P6lnocny w Zielonej G6rze 
7. Zjednoczenie Przemyslu Bawelnianego w Dzierioniowie 
8. Zjednoczenie Pr>zemyslu Bawelnianego w Lubaniu 
9. Poludniowe Zjednoczenie Przemyslu Lniarskiego w Walbrzychu 

10. Zjednoczenie Przemyslu Lniarskiego na Okri:g P6lnocny w Zarach 
11. Zjednoczenie Roszarni Lnu i Konopi w Walbrzychu 
12. Zjednoczenie Przemyslu Jedwabniczo-Galanteryjnego w Krzyiatce 
13. Zjednoczenie Prz.emyslu Konfekcyjnego we Wroclawiu 
14. Zjednoczenie Dziewiarsko-Pollczosznicze w Legnicy 
15. Zjednoczenie Artykul6w i Tkanin Technicznych Przemyslu Wl6kienniczego 

w Dzierioniowie 
16. Centralny Zarz�d Przemyslu Material6w Budowlanych w Jeleniej G6rze 
17. Zjednoczenie Przemyslu Wapiennik6w w Jeleniej G6rze 
18. Zjednoczenie Przemyslu Kamieniolom6w w Jeleniej G6rze 
19. Zjednocz.enie Ceramiki Budowlanej w Jeleniej G6rze 
20. Zjednoczenie Ceramiki Szlachetnej w Jeleniej G6rze 
21. Zjednoczenie Betonu i Izolacji w Jeleniej G6rze 
22. Zjednocz.enie Przemyslu Szklanego (Kierownictwo Hut Dolnego Sl�ska w Je-

leniej G6rze) 
23. Zjednoczenie Przemyslu Celulozowo-Papierniczego w Jeleniej G6rze 
24. Zjednoczenie Przemyslu Przetwor6w Papierowych w Jeleniej G6rze 
25. Poludniowe Zjednoczenie Przemyslu Metalowego na Okri:g Legnica w Jele

niej G6rze 
26. Delegatura Poludniowego Zjednoczenia Przemyslu Metalowego na Okri:g 

Legnica 
27. Delegatura Poludniowego Zjednoczenia Przemyslu Metalowego we Wroclawiu 
28. Zjednoczenie Przemyslu Optyczno-Precyzyjnego w Jeleniej G6rze 
29. Centralny Zarz,:\d Przemyslu Hutniczego [Delegatura w Swidnicy] 

1 Oprac. wg: AP Wroclaw, UWW, nr tymcz. 20 bp. Sprawozdanie Banku Gos
podarstwa Krajowego z 8 XII 1945 r. rpodaje nieco odmienne nazwy zjednoczeJl. 
AP Wroclaw, BGK, 54 bp. 
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30. Zjednoczenie Przemyslu Material6w Ogniotrwalych CZPH w Swidnicy 
31. Zjednoczenie Energetyczne w Jeleniej G6rze 
32. Delegatura Poludniowego Zjednoczenia Przemyslu Elektrotechnicznego w Dusz-

nikach Zdroju 

33. Ekspozytura Centralnego Zarzqdu Przemyslu Chemicznego w Jeleniej G6rze 
34. Delegatura Centralnego Zarzqdu Przemyslu Zbrojeniowego w Jeleniej G6rze 
35. Zjednoczenie Przemyslu Lotniczego w Jeleniej G6rze 
36. OkrE:gowe Zjednoczenie Cukrowni we Wroclawiu 
37. Okrt::gowe Zjednoczenie Cukrowni w Opolu 
38. DolnoSlqskie Zjednoczenie Przemyslu Sk6rzanego w Walbrzychu 

ANF.11.NGE DER ORGANISIBRUNG DER INDUSTRIB IN NIEDERSCHLESIEN 
IM JAHRE 1945 

Mit der Übernahme, Sicherstellung und Inbetriebsetzung der Industrie auf den 
Westgebieten wurden Operationsgruppen des ökonomischen Komitees des Mi
nisterrates sowie des Ministeriums für Industrie beauftragt. Diese Gruppen ge
wannen bereits die notwendige Erfahrung bei der Sicherstellung der Industrie auf 
den früher befreiten Gebieten Polens. 

In Niederschlesien dauerte der Prozess der Übernahme und Sicherstellung der 
Industriebetriebe von Ende April bis Mitte September 1945. Die Neuorganisierung 
der Industrie wurde mit einem Rundschreiben des Generalbevollmächtigten der 
polnischen Regierung für die Westgebiete vom 16. August eingeleitet, welches 
die Verwaltungsformen in der Industrie auf den Westgebieten mit denen in den 
übrigen Teilen des Landes vereinheitlichte. Auf Grund dieses Rundschreibens 
wurde die Industrie in die örtliche und in die Schlüsselindustrie eingeteilt. Die 
letztere wurde den Zweigs- und Territorialver�inigungen unterordnet, die örtliche 
Industrie den Woiwoden. Mit der Leitung der örtlichen Industrie wurden Kreis
und Bezirks�ektionen beauftragt. In Rücksicht auf die besondere Situation auf 
den Westgebieten wurden hier Delegaturen des Ministers für Industrie gebildet, 
denen zu Beginn der Neuorganisierung die ganze Schlüsselindustrie unterstellt 
war. Neben der vom Staat übernommenen Industrie existierte in Niederschlesien 
auch eine private Kleinindustrie, die der Industrie- und Handelskammer in Wro
claw unterordnet war. Anfangs wurde nur ein geringer Teil der Industriebetriebe 
den genossenschaftlichen Organisationen anvertraut. 




