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ROMUALD GELLES 

PRZYGOTOWANIA TWIERDZY WROCl:..AW DO OBLF;ZENIA 
(1912-1914) 

W wojennych prognozach Niemiec takze prowincja slqska spelniac 
miala okreslonq rol� jako teren koncentracji i przemieszczen wojska oraz 
jako nie�b�dne zaplecze przemyslowo-rolnicze '· Specjalne zas m'iejsce
w tych zalozeniach przypasc mialo na terenie Dolnego S!q5ka miastom 
-twierdzom: Glogowowi, Klodzkowi oraz Wroclawiowi, kt6ry juz tradycyj
nie spelniac mial t� roli: 2• Zachowane materia!y w Wojew6dzkim Archi
wum Panstwowym we Wroc!awiu pozwalajq w pewnym stopniu przesle
dzic mechanizm przygotowania twierdzy Wroclawia do wojny 3• Podobne 
cykle przygotowan charakteryzowaly r6wniez inne miasta Rzeszy o tym 
samym co Wroc!aw przeznaczeniu w przypadku wybuchu wojny •. 

Pierwsze konkretne kroki w kierunku systematycznego, planowego 
przysposabiania Wroclawia do obr01,y podj�e zostaly juz w jesieni 1912 r. 
Generalne zalozenia przewidywaly ewentualne obl�zenie miasta przez 
obce wojska, a co za tym szlo koniecznosc zabezpieczenia egzystencji cy
wilnej ludnosci miasta na okres czterech miesi�cy. Punktem wyjscia 
w tych przygotowaniach bylo scisle okreslenie liczby mieszkanc6w, kt6ra 
miala pozostac w obl�zonym miescie, jak tez zadbanie o surowce dla tych 
przynajmniej zaklad6w (elektrownie, gazownie, wodociqgi itp.), kt6rych 
produkcja byla niezb�dna do zycia wielkomiejskiego skupiska. Chodzilo 
r6wniez o precyzyjnq koordynacj� pomi�zy mobilizacjq m�zczyzn do 
wojska z jednej strony, a zapewnieniem minjmum niezb�dnych rqk do 
pracy w miescie z drugiej. 

i Wojew6dzkie Archiwwn Paii.stwowe we Wrodawiu (dalej WAP Wroclaw). 

Akta Magistratu m. Wroclawia, Sekcja 39: Mobilmachung, sygn. III/30978, k. 237. 
2 E. K ie s e  r i t z k y, Das Gelände der ehemaligen Festunq Breslau, Wroclaw 

1903, S. 83. 

• WAP Wroclaw, sygn. III/30962; III/30978; 111/30979. 

• Tatnze, sygn. III/30978. Fragmenty korespondencji wladz wojskowych i admi

nistracyjnych Wroclawia w sprawie wymiany do.Swiadczell z przygotowali do oble

Zenia z Toruniem (k. 256--259; 266), z Koloniq (k. 283), z Poznaniem (k. 286). 
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Ws;t<;,pnym sondazem majqcym dac og6lne rozeznanie w sytuacji mia
sta z punktu widzenia wybuchu wojny bylo pismo nadprezydenta pro
wincji slqskiej z dnia 14 X 1912 r. skierowane z polecenia komendantury 
VI korpusu armii do wladz miasta. W pismie tym zawa�te byly cztery 
grupy pytan: 

1. W jakiej ilosci - szacunkowo - znajdujq si<;, we Wroclawiu aktu
alnie zapasy zywnosciowe? Na ile dni moglyby one wystarczyc? 

2. Jak przebiega dow6z zywnosci do Wroclawia? Jakiego rodzaju 
i w jakiej ilosci uzywa si<;, do tego srodk6w transportu? Czy dow6z od
bywa si<;, regularnie i w jakich odst<;,pach czasu? 

3. Z jakich teren6w sprowadzane Sq obecnie niezb<;,dne surowce prze
myslowe i artykuly rolnicze? 

4. Czy istnieje mozliwosc w razie wybuchu wojny przywozenia nie
zb�dnych dla egzystencji miasta artykul6w z innych teren6w niz do
tychczas i z jakich? • 

Odpowiedzi na postawione pytania udzielac mieh w spos6b szybki 
i scisle poufny kierownicy poszczeg6lnych resort6w gospodarczych. Byly 
one jednak bardzo og6lnikowe, zdawkowe, lakoniczne, a w niekt6rych 
wypadkach odsylajiice do zestawien zawartych w publikacji „Breslauer 
Statistik". Pytanie czwarte pozostawiono w og6le bez odpowiedzi. Pod
kreslano natomiast bardzo silnie wsp61zaleznosc pomi<;,dzy ekonomicznym 
zyciem miasta a calii prowincjq sliiskq. I tak np. dyrektor rze:i.n[ miej
skiej zaznaczal, ze zaopatrzenie Wroclawia w mi!;'So i tluszcze zwierz<;,ce 
w „850/o pochodzi z prowincji slqskiej, w 110/o z Poznanskiego, a tylko 
w 40/o z Prus Wschodnich i :Oachodnich". Mentycznie przedstaiwial si<;, 
dow6z innych artykul6w spozywczych '· 

Po uzyskaniu pewnych material6w w wyniku tego wst<;,pnego roze
znania rozpocz<;,la si� od stycznia 1913 r. seria regularnych narad z udzia
lem przedstawicieÜ miejscowych wladz administTacyjnych i wojskowych 
oraz przedstawicieli plac6wek gospodarczych. Przedmiotem tych spotkan 
byla troska o wszechstronne przygotowanie miasta do obl�zenia. W kwiet
niu 1913 r. w magistracie wroclawskim odbyla si<;, dyskusja nad zebra
nymi juz wczesniej informacjami. Wzi<;,li w niej 'iyrwy udzial: nadiprezydent 
prowincji sliiskiej, komendant miasta, przedstawiciele wladz rejencji wro
clawskiej i legnickiej, a takze izb handlowych Wroclawia, Swidnicy i Za
gania oraz burmistrz Klodzka 7• Podstaw� rozwazan o Wroclawiu stano
wily dane lic,ibowe opracowane · przez miejski urzqd statystyczny. Wy
nikalo z nich mianowicie, ze nalezy si<;, liczyc z koniecznosciii zabezpie-

s TamZe, sygn. IIl/30962, k. 17. 

• Jw,, k. 18, 189. 

' Tarnze, sygn. 30978, k. 13-15, 
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czenia zywnosci dla 512 105 os6b, w tym dla 139 758 dzieci ponizej 

14 lat, 161 085 m'lzczyzn i 211 262 kobiet. Sugerowano przy tym bardzo 

powazne zmniejszenie racji zywnosciowych przypadajqoCych na glow<, jed
nego mieszkanca, mialy one obejmowac niewiele wi<,cej niz polow<, zy

wnosci spozywanej w czasie pokoju. Zastrzegano si<, jednak zdecydowa

nie, ze stan taki nie b<,dzie m6gl trwac dluzej niz cztery miesi&ce 8• 

W toku debaty, w kt6rej zywo uczestniczyl komendan4 garnizonu 

wroclawskiego gen. von Salscha, dopracowano Sill ostatecznych w tej ma

terii wniosk6w w wyniku nast<,puj&cej kalku!acji: liczba !udnosci Wrocla

wia z pomini<,ciem wojskowych (900 oficer6w, z kt6rych cz<,sc przebywa 

w miescie wraz z rndzinami oraz 26 193 zolnierzy) si�ga 520 000. Z tego 

1/5, tj. okolo 100 000, w wypadku realnej gro:bby obl<,zenia miasta opusci 

je po cz<,sci zapewne dobrowolnie, po cz<,sci zas zostanie do tego zmuszo

na (chorzy, najubozsza !udnosc miasta itp.). Z pozostalych 432 000, 1/10, 

czyli okolo 43 000, zostanie zmobilizowana. Pozostanie ostatecznie 390 000 

i ta !iczba stanowic miala wlasciw& podstaw<, do obliczeri przy zabe:,pie

czeniu miasta w -odlpowiednie zapasy zywnosciowe 9. Gen. von Salscha 

poinformowal tak:i:e zebranych, ze ju:i: znacznie wczesniej zostal opraco

wany plan ewakuacji z obszaru twierdzy cz�ci ludnosci (starc6w, cz<,sci 

kobiet i dzieci oraz chorych). Skierowana ona -b�dzie do miejscowosci 

lezqcych na p6lnoc, zach6d i poludnie od Wroclawia w odleglosci eo naj

mniej 50 km. Wszystkie one zostaly jednak dobrane tak, by mogla byc 

utrzymywana z metropoli<s sprawna l&cznosc kolejowa 10• 

Duzo wysil:ku kos:,towala tez sprawa ustalenia wlasciwej ilosci i asor

tymen·tu artykul6w zywnosciowych, kt6re nalezalo zmagazynowac. Po

mocne tu si<, okazaly wyniki badan koszt6w u4rzymania rodziny wroclaw

skiej przeprowadzonych w 1907/08 r. na 95 rodzinach o bardzo zr6znico

wanej skali dochod6w. W ostatecznej konkluzji okreslono wielkosc nie

zb<,dnego minimum poszczeg6lnych artykul6w zywnosciowych. Wygl1sdalo 

to nast�puj&co 1t: 25 000 ton m1ski, 5472 ton mi<,sa, 1800 ton tluszczu, 

576 ton konserw mi<,snych, mi�a suszonego, sloniny i suchej kielbasy, 

360 ton sera, 288 ton sledzi, 900 ton owoc6w str&czkowych, 16 200 -ton 

ziemniak6w, 4320 ton kapusty (lub burak6w), 450 ton kaszy albo 720 ton 

makaronu, 540 ton konserw warzywniczych albo 216 ton suszonych jarzyn, 

630 ton soli, 504 ton kawy zbozowej oraz 3125 ton nafty, 236 880 ton 

w�gla, 6552 hl spirytusu do palenia. 

Kwestia realizacji podj,:tych uchwa! uznana zosta!a za niezwykle pi!-

s Jw. 

9 Jw. 

10 Tam:Ze, sygn. III/30962, k. 30. 

11 Tam:Ze, sygn. 111/30978, k. 315-317. 
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nq. W niedlugim czasie po wspomnianej naradzie powolanych zostalo przy 

magistracie wroclawskim siedem sekcji gospodarczych. Wyznaczono tez 

!udzi odpowiedzialnych za ich sprawne funkcjonowanie 12. Sekcje te mia!y 

zajmowac si� nast�pujqcymi sprawami: I. zaopatrzenie w mi�so i mleko; 

II. zaopatrzenie w 2Jboze, mqk� i chleb; III. zaopatrzenie w ziemniaki; 

IV. zaopatrzenie w w�giel (opal i oswietlenie); V. zaopatrzenie w owoce 

strqczkowe, konserwy, naft� i benzyn�; VI. zaopatrzenie w wod�; 

VII. opieka nad chorymi. Wymieniane sekcje przystqpily natychmiast da 

pracy. Ich struktura organizacyjna i uksztaltowany profil dzialalnosci 

utrzymaly si� z niewielkimi zmianami przez caly okres ,wojny az da 

1918 r.

Wyznaczonych tez zostalo kilkanascie firm kupiecko-handlowych, 

z tkt6rymi wladze wojskowe zawarly uprzednio odpowiednie umowy, da 

wsp6lpracy z utworzonymi sekcjami 13• Byly to pierwsze plac6wki gospo

darcze miasta, kt6re przestawily si� zdecydowanie na dzialalnosc okreslo

nq prawie wylqcznie potrzebami :z,bliiajqcej si� wojny. 

Nad calosciq podj�tych prac, ich koordynacjq, czuwac mial t2Jw. wy

dzial gl6wny (Hauptausschuss), w kt6rego sklad wchodzili: nadburmistrz 

Wroclawia dr Matting jako prezes oraz jako czlonkowie prezydent po

licji wroclawskiej von Oppen, landrat wroclawski dr Wichelchaus, przed

stawiciel kolei, 2 oficer6w (z komendy garnizonu i z dow6dztwa V,I korpu

su armii), urz�dnik intendentury, 5 przedstawicieli organizacji rolniczych, 

lekarz okr�gowy Wroclawia dr Wolfberg oraz radca miejski Weber (spra

wy sz:pitali i aptek) - razem 16 os6b 14. Ponadto na terenie miasta 

utworzono 18 trzyosobowych podwydzial6w (Unterausschüsse), w kt6rych 
sklad wchodzili przedstawiciele ludnosci i urz�dnicy magistratu. Zadaniem 

tyc-h podwydziakiw byla pomoc i czuwanie nad realizacj'l podj�ty�h prac. 
Obszar terytorialny ich dzialania pokrywal si� z rewirami policyjnymi. 

Pozositawiono swobod� w dokooptowy,waniu <lo nich w razie zaistnialej 

potrzeby wi�kszej 1ic2Jby czlonk6w. Istnienie tych plac6wek stwarzalo 

szerszq plaszczyzn� wp6lpracy ludnosci miasta z wladzami 1s. 

Niezaleznie ad utworzonych po<lwydzial6w zostaly powolane nieco 

wczesniej ok61nikiem ministerstwa spraw wewn�trznych specjalne kilku
osobowe grupy ochrony obiekt6w o szczeg6lnym znaczeniu dla miasta, 

jak elektrownie, ,wo<loci'lgi itp. prne<l ewentualn'l akcj'l sabotazowq. Re
krutowac si� one mialy z m�zczyzn, kt6rzy nie podlegali obowiqzkowi mo

bilizacji, eo powinno zapewnic ciqglosc ich funkcjonowania r6wniez w cza-

u Jw., k. 291. 

13 Jw., k. 290. 

14 Jw., k. 254. 
1s Jw. 
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sie trwania dzialan wojennych "· Podsumowania efekt6w kilkunastomie
si�cznych zabieg6w, kt6re mialy przygotowac twierdz� Wroctaw do czte
romiesi�cznego obl�:i:enia, dokonal nadburmistrz miasta dr Matting na po
siedzeniu wydzialu gl6wnego w dniu 30 VII 1914 r., a wi�c doslownie 
w przededniu wybuchu I wojny swiatowej. Stwierdzil on, :i:e w zasadzie 
pomyslnie przebiegala akcja zgromadzenia zapas6w :i:ywnosciowych, jak 
i zabezpieczenia surowcowego dla przemyslu miasta. Uznal, :i:e zgodnie 
z zalo:i:eniami Wroctaw jest dostatecznie przygotowany do przetrwania 
ewentualnego czteromiesi�cznego obl�:i:enia. Wiqzalo si� to eo prawda -
jak zaznaczyl - z powa:i:nym ,wysilkiem finan:sowym, gdy:i: przeznareono 
na ten cel z kasy miejskiej blisko 5 min. marek. Wszelk.ie polecenia wladz 
wojskowych :llostaly r6wnie:i: :llrealizowane, zar6wno jesli chodzi o przygo
towanie plan6w ewakuacyjnych, mobilizacyjnych, jak i zapewnienia od
powiednich ilosci lokali na szpitale, magazyny, czy wreszcie r6:i:norakich 
srodk6w transportu na potrzeby wojska 17• Wroclaw byl ,wi�c przygoto
wany do obl�:i:enia. 

Zauwa:i:yc nale:i:y, :i:e podejmowane kroki przygotowawcze okreslone 
byly wzgl�dami wy!qcznie militarnymi. Nie rozwa:i:ono nawet kwestii 
ksztaltowania si� oblicza gospodarczego miasta w ,przypadku innego ni:i: 
czteromiesi�czne obl�:i:enie potoczenia si� wydarzen wojennych. Konse
kwencje tej jednostronnosci byly bardzo powa:i:ne. Do obl�:i:enia bowiem 
nigdy nie doszlo, a dlugotrwa!a, ponad 4 lata trwajqca wojna spowodowa
la bal'Clzo g!�boki kryzys ekonomiczny we Wroclawiu. Sposob6w jego z!a
godzenia szukac musiano ju:i: podczas trwania dzialan wojennych ". 

Szczuplosc wykorzystanych materia16w i niestety bardzo wyrywkowy 
ich charakter nie pozwolily na zarysowanie pelniejszego obrazu oraz na 
g!�bszq analiz� poruszonych problem6w. Ze wzgl�du na fakt, :i:e byly 
to dokumen'ty chronione scisl'l tajemnic'l panstwowq, odpadla tez mo:i:li
wosc poddania ich konfrontacji czy te:i: scislejszej korekturze ze zr6dlami 
innego rodzaju. 

u TamZe, sygn. III/30962, k. 19. 
11 TamZe, sygn. III/30979, k. 16-18. 
18 0 sytuacji w tym wzgl�dzie w calym parl.stwie niemieckim por.: E. Na b i e 1, 

Gospodarka wojenna Niemiec 1914-1918, Warszawa 1959; Cl. v. De I b rück, Die 

wirtschaftliche Mobilmachung in Deutschland 1914, München 1924. Jeden z aspek

t6w tego zagadnienia we Wroclawiu omawia artyikul R. Ge 11 e s  a, Z zagadnie11. 

rynku pracy Wroclawia okresu l wojny Swiatowej (Acta Universitatis Wratisla

viensis, 1967, Historia nr 13, s. 137-158). 
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DIE VORBEREITUNG DER FESTUNG WROCI.AW ZUR BELAGERUNG 

(1912-1914) 

Der Artikel lehnt sich an fragmentarisch erhalten gebliebene Archivalien. Er 
behandelt die Vorbereitungen der Festung Wroclaw zur BelagerW1g, die schon im 
Herbst 1912 eingeleitet und buchstäblich am Vortag des Ausbruchs des I Weltkrie
ges am 30 VII 1914 beendet wurden.· Die getroffenen Vorbereitungen waren aus
schliesslich durch militärische Rücksichten bestimmt. Nach generellen Voraus
setzungen war eine eventuelle Belagerung der Stadt von fremden Truppen vorge
sehen, womit die Notwendigkeit der Versorgung der zivilen Bevölkerung der Stadt 
für vier Monate verbunden war. Es wurde dagegen überhaupt nicht in Erwägung 
gezogen, wie sich die wirtschaftliche Lage der Stadt im Falle iner anderen Abwick
lung der Kriegsereignisse gestalten würde als die viermonatige Belagerung. Die 
Konsequenzen dieser Einseitigkeit waren sehr ernst. Denn zur Belagerung ist es nie 
gekommen und der langwierige, über 4 Jahre dauernde Krieg verursachte eine tiefe 
ökonomische Krise in Wroclaw. Mittel zu deren Milderung musste man schon 
während der Kriegshandlungen suchen. 




