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UDZIA£ ¯YDÓW
W ¯YCIU GOSPODARCZYM WA£BRZYCHA

(1945�1968)
(Czê�æ 1)

Prob lemy  z  r ea l i zac j ¹  p rog ramu  p roduk tywizac j i. Dolny �l¹sk by³
po wojnie najwiêkszym skupiskiem ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce. Bardzo szyb-
ko uda³o siê stworzyæ na tym terenie prê¿ny o�rodek administracji, gospodarki
i kultury ¿ydowskiej. Za jeden z nadrzêdnych celów dzia³acze dolno�l¹skich orga-
nizacji ¿ydowskich uwa¿ali �u³atwienie ¯ydom zak³adania spó³dzielni w miastach
i wioskach, dostarczanie surowca dla uruchomienia fabryk, zbyt gotowych pro-
duktów, organizowanie kursów i o�rodków szkoleniowych w celu uzyskania przez
nich nowych kwalifikacji oraz o umo¿liwienie osobom maj¹cym kwalifikacje za-
jêcie stanowisk w administracji komunalnej i podjêcie pracy w przedsiêbior-
stwach�1. Takie dzia³ania by³y niew¹tpliwie kontynuacj¹ planów, których korze-
nie siêga³y do okresu miêdzywojennego.

Trzecim co do wielko�ci o�rodkiem ¿ydowskim na terenie Dolnego �l¹ska by³
Wa³brzych. Miasto wysz³o z wojny bez zniszczeñ. Dziêki panuj¹cym warunkom
postrzegane by³o tak¿e przez czê�æ ¯ydów jako doskona³e miejsce, w którym bê-
dzie mo¿na z wielkim rozmachem wprowadziæ w ¿ycie wszelkie projekty, dotycz¹-
ce produktywizacji ¯ydów. Tak brzmia³o naczelne has³o powo³anego w po³owie
czerwca 1945 r. Komitetu ¯ydowskiego. Uzna³ on, ¿e: �K¯ � ma stanowiæ repre-
zentacjê ludno�ci ¿ydowskiej, a jego statutowym zadaniem jest stworzenie zdrowe-
go osiedla ¿ydowskiego�2. Podstawê �zdrowego osiedla� stanowiæ mia³a produkty-
wizacja. Podobnie zorganizowane na prze³omie lat 1945 i 1946 oddzia³y ¿ydowskich
partii politycznych za najwa¿niejsze swe zadanie uzna³y produktywizacjê.

Zarówno ¯ydzi wiê�niowie obozów koncentracyjnych, jak te¿ repatrianci
z ZSRR traktowani byli jako znakomicie nadaj¹cy siê do wspó³tworzenia zrêbów
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pod nowy system polityczny w odrodzonym pañstwie polskim3. Wielu by³o chêt-
nych do pracy i przygotowanych do niej, a program produktywizacji w Wa³brzy-
chu mo¿na, przynajmniej w jakim� stopniu, potraktowaæ jako �rodek maj¹cy u³a-
twiæ ¯ydom znalezienie siê w nowej sytuacji i dostosowanie do niej (zgodnie
z za³o¿eniami Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce � CK¯P), a niekoniecznie
jako metodê zmierzaj¹c¹ do radykalnych zmian charakteru ich struktury spo³ecz-
nej czy zawodowej (jakby ¿yczy³a sobie PPR, chc¹ca zdecydowanie powiêkszyæ
liczebno�æ proletariatu w Polsce). Jak pokaza³a rzeczywisto�æ, o produktywizacji
inaczej mówili i inaczej j¹ traktowali ¯ydzi, a jeszcze inne by³o stanowisko rz¹-
dz¹cych. Produktywizacja mia³a s³u¿yæ w wiêkszym stopniu wyuczeniu nowych
zawodów ludzi m³odych, którzy wcze�niej z prac¹ nie mieli albo prawie nie mieli
do czynienia, ni¿ przekwalifikowaniu doros³ych ¯ydów, wykonuj¹cych zawody po-
trzebne w Wa³brzychu, czy te¿ po prostu zajmuj¹cych siê zgodnie z tradycj¹ han-
dlem, rzemios³em czy administrowaniem.

Nadzieje ¯ydów wspiera³a odpowiednia propaganda. Oficjalnie g³oszono, ¿e
�zajmowanie powa¿nych stanowisk w urzêdach przez ¯ydów u³atwia pracê i mo¿-
liwy stan ¿ycia ludno�ci ¿ydowskiej ... Chêtni do pracy mog¹ znale�æ w Wa³brzy-
chu prêdzej i ³atwiej zatrudnienie ni¿ gdziekolwiek indziej�4.

W lipcu i sierpniu 1945 r. na Dolny �l¹sk wys³ane zosta³y delegacje CK¯P,
których zadaniem by³o zbadanie mo¿liwo�ci mieszkaniowych, zatrudnienia, itp.
W swym sprawozdaniu napisali: �Osiad³a ... ludno�æ ¿ydowska w dalszym ci¹gu
napotyka na ca³y szereg trudno�ci przy urz¹dzaniu siê, otrzymywaniu warsztatów
pracy, mieszkañ i przyjmowaniu pracy w administracji pañstwowej, w fabrykach,
warsztatach i na roli ... W Wa³brzychu w administracji pañstwowej zatrudnieni s¹
Niemcy, a zg³aszaj¹cym siê ¯ydom, odmawia siê przyjêcia do pracy. ¯ydzi s¹ pod
ci¹g³ym strachem wysiedlenia�5.

Na podstawie przeprowadzonej wizytacji dolno�l¹skich o�rodków wys³annicy
CK¯P w swym raporcie z 25 VII 1945 r. prosili, by zarz¹dziæ: �polecenie ni¿szym
w³adzom, by traktowa³a ludno�æ ¿ydowsk¹ na równi z wszystkimi obywatelami pol-
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skimi; przydzielanie ludno�ci ¿ydowskiej mieszkañ poniemieckich; przydzielanie
osiad³ym ¯ydom warsztatów, przedsiêbiorstw, sklepów; przyjmowanie inteligencji
¿ydowskiej na stanowiska w administracji pañstwowej, jak równie¿ w dziedzinie
gospodarczej; okazywanie pomocy w zak³adaniu spó³dzielni przez wydzielanie ma-
szyn i narzêdzi pracy, znajduj¹cych siê w wiêkszych ilo�ciach w posiadaniu Niem-
ców; u³atwianie pracy Komitetom ¯ydowskim, prowadz¹cym dzia³alno�æ produk-
tywizacyjn¹�6.

Do realizacji tych postulatów potrzebny by³ przychylny stosunek do ¯ydów ze
strony miejscowej w³adzy, wspó³praca polskich si³ politycznych i administracji,
wspó³udzia³ w tworzeniu dla osadników odpowiednich warunków i atmosfery, u³a-
twiaj¹cych przystosowanie siê do nowej sytuacji. Niezbêdna by³a równie¿ zgod-
no�æ stron w rozwi¹zywaniu wszelkich problemów zwi¹zanych z rozwojem akcji
osadniczej, a w dalszej perspektywie z produktywizacj¹.

Do czasu zorganizowania placówki PUR-u akcjê osadnicz¹ prowadzi³ w Wa³-
brzychu Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du RP, a �ci�lej dzia³aj¹cy w jego ramach Wy-
dzia³ Osiedleñczy. 12 VII 1945 r. powo³ano Komitet Osiedleñczy, specjalny organ
spo³eczny, którego podstawowym zadaniem by³o udzielanie pomocy w³adzom
administracyjnym przy organizowaniu transportu, zaopatrzeniu w ¿ywno�æ, zakwa-
terowaniu i opiece lekarskiej. Komitet opiniowa³ te¿ oraz kontrolowa³ sprawy zwi¹-
zane z osadnictwem. Ekipa pracowników PUR-u przyby³a do Wa³brzycha dopiero
26 VII 1945 r. Od tego momentu zaczê³y narastaæ spory kompetencyjne miêdzy
instytucjami zajmuj¹cymi siê dot¹d osadnictwem a PUR-em7. Wspó³uczestnikiem
tego typu sporów by³ wa³brzyski K¯, tyle ¿e z zupe³nie innych powodów i znaj-
duj¹cy siê na odmiennej od reszty pozycji. W efekcie niemal rok trwa³ konflikt
pomiêdzy K¯ a w³adzami miasta i Miêdzypartyjn¹ Komisj¹ Porozumiewawcz¹.
We wszystkich pismach s³anych przez K¯ do Wojewódzkiego Komitetu ¯ydow-
skiego (WK¯) we Wroc³awiu, CK¯P, wojewody wroc³awskiego i do w³adz Wa³-
brzycha, ¯ydzi swe d¹¿enia do czynnego udzia³u w pracach Komitetu Osiedleñ-
czego, Komisji Kwalifikacyjnej i Komisji Weryfikacyjnej zawsze t³umaczyli w ten
sam sposób i u¿ywaj¹c tych samych argumentów, a mianowicie: �Od chwili po-
wstania w Wa³brzychu KK przy Starostwie Grodzkim, która zajmuje siê ca³okszta³-
tem spraw osiedleñczych, K¯ w Wa³brzychu czyni³ starania otrzymania przedsta-
wicielstwa w powy¿szej Komisji. Komisja Miêdzypartyjna jednak zawsze zadania
nasze odrzuca³a ze wzglêdów rzekomo formalnych ... K¯ jest w ka¿dym wypadku
instytucj¹ spo³eczn¹ i jako taka ma bezwzglêdne prawo do reprezentacji w takiej
Komisji, która sprawy osiedla za³atwia. Obywatel Starosta o�wiadczy³, i¿ wpraw-
dzie jest w jego kompetencji przydzielanie przedstawicielstwa w KO, chce jednak,
by sprawa zosta³a za³atwiona na Komisji Miêdzypartyjnej�8.

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

6 Tam¿e, s. 11�12.
7 E. K o � c i k, Osadnictwo wiejskie i miejskie oraz przemiany demograficzne w powiecie wa³-

brzyskim w latach 1945�1990 (Wa³brzych. Zarys monografii na tle regionu, pod red. S. Michalkiewi-
cza, Wroc³aw 1993, s. 194�195).

8 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 4, 6, 20. Tak¿e: APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 111.
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Problem udzia³u przedstawiciela K¯ w obradach KO (KK i KW) rzeczywi�cie

by³ rozstrzygany przez MKP, tyle ¿e zawsze na niekorzy�æ ¯ydów. Sytuacja tego
typu powtarza³a siê cyklicznie jako reakcja w³adz lokalnych na pisma s³ane przez
K¯ do ró¿nych organów: �Urz¹d Starostwa, jak i MKP, zajê³y stanowisko odmowne
z nastêpuj¹cych przyczyn: dotychczasowe instrukcje, a w szczególno�ci Wytycz-
ne ... nie przewiduj¹ udzia³u delegata K¯ ani w KO, ani w KK, ani te¿ w KW;
MKP stanê³a na stanowisku, ¿e K¯ jako organizacja narodowo�ciowa nie powin-
na mieæ delegata w tych instytucjach, w których bierze udzia³ czynnik spo³eczny,
lecz wy³¹cznie z ramienia stronnictw politycznych�9.

O tymczasowym rozwi¹zaniu sprawy zadecydowa³a opinia Pe³nomocnika Rz¹du
RP we Wroc³awiu z 30 III 1946 r. Stwierdzi³ on, ¿e: �do czasu utworzenia Rad
Narodowych udzia³ w Komisjach ... bior¹ tylko delegaci partii politycznych, usta-
leni przez MKP�10.

Ze wzglêdu na jednoznaczne stanowisko MKP potwierdzone przez w³adze wo-
jewódzkie, przez pewien okres ¯ydzi nie zostali dopuszczeni do pracy w KO, KK
i KW. Ostateczne rozwi¹zanie problemu dotycz¹cego akcji osadniczej i wszyst-
kich spraw z ni¹ zwi¹zanych nast¹pi³o formalnie 29 III 1946 r., kiedy to ministro-
wie ziem odzyskanych i administracji publicznej wydali rozporz¹dzenie w tej spra-
wie. Utworzone zosta³y wydzia³y i referaty osiedleñcze, do których mia³o nale¿eæ
prowadzenie akcji osiedleñczej. Od koñca marca 1946 r. dotychczasowe zadania
Komitetów Osiedleñczych przejê³y okrêgowe i gminne Komisje Osiedleñcze, jako
organy rad narodowych odpowiedniego szczebla. Wi¹za³o siê to ze zmianami struk-
tur administracji publicznej.

Miejska Rada Narodowa w Wa³brzychu rozpoczê³a pracê 4 V 1946 r. W jej sk³ad
prócz przedstawicieli partii politycznych (PPR, PPS, PSL, SL, SD, Bund) weszli
tak¿e reprezentanci organizacji spo³ecznych, w tym wa³brzyskiego Komitetu ¯y-
dowskiego. Radni MRN nie pochodzili z wyboru, lecz byli mianowani przez po-
szczególne partie i organizacje. Komisja Osiedleñcza, w której pracach mogli wzi¹æ
udzia³ dzia³acze K¯, powsta³a dopiero 12 V 1946 r. na trzeciej sesji MRN. Od chwili
powstania MRN w Wa³brzychu wyró¿nia³y j¹ od innych deklaracje polityczne, wy-
g³aszane na forum do 1948 r. przez przedstawicieli spo³eczno�ci ¿ydowskiej11.

Na tle sporów organizacyjnych wystêpowa³ jeszcze jeden problem, �ci�le zwi¹-
zany z produktywizacj¹. Co prawda w sprawozdaniu z grudnia 1945 r. przewo-
dnicz¹cy K¯ napisa³: �Komitet ¯ydowski od pierwszej chwili swego powstania
prowadzi prace w kierunku produktywizacji i kieruje swych ludzi na placówki pra-
cy�12, co bynajmniej nie oznacza³o, ¿e to K¯ decydowa³ o rozwoju sytuacji. G³ówn¹
rolê w produktywizacji odgrywa³ CK¯P, a w nim Frakcja PPR, która realizowa³a
politykê zmierzaj¹c¹ do zwiêkszenia elementu robotniczego, szczególnie proleta-
riatu wielkoprzemys³owego, w�ród ¯ydów w Polsce. Nie mo¿na siê wobec tego
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9 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 5.
10 Tam¿e, s. 3.
11 A. M a ³ k i e w i cz, Dzieje polityczne (Wa³brzych. Zarys monografii�, s. 176�177, 194�195).
12 APWr, UWW WSP, sygn. VI/270, s. 6.
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dziwiæ postawie sekretarza PPR w Wa³brzychu B. Chru�ciela, który na postulat
K¯ o przedstawicielstwo w KO, postawi³ jednoznaczny warunek: �Je¿eli K¯ po-
�le ¯ydów do kopalni, wówczas bêdziemy mówiæ o waszym przedstawicielstwie
w Komisji�13.

Jest to kolejne interesuj¹ce zagadnienie. Niechêæ ¯ydów do pracy w przemy-
�le ciê¿kim i wydobywczym przynajmniej pocz¹tkowo wynika³a z niedogodnych
warunków samej pracy, co stwierdzi³a ju¿ w lipcu 1945 r. delegacja CK¯P w Wa³-
brzychu: �Bardzo �le przedstawia siê kwestia aprowizacyjna. Pracuj¹ca ludno�æ
otrzymuje tylko 160 gramów chleba dziennie, co jest jawnie niedostateczne i od-
strasza od podjêcia pracy�14.

Gdy do tego dodaæ, ¿e ¯ydzi nienajlepiej czuli siê w�ród stanowi¹cych w pañstwo-
wych zak³adach zdecydowan¹ wiêkszo�æ Polaków, ³atwiej bêdzie zrozumieæ zdecy-
dowane kroki ze strony w³adzy, maj¹ce doprowadziæ do zmiany sytuacji. Istnia³a po-
wa¿na szansa wykorzystywania ¯ydów w przemy�le ciê¿kim i wydobywczym,
zw³aszcza m³odych, pozbawionych tradycji zawodowych, wyniesionych z okresu
przedwojennego. W³adza dla osi¹gniêcia odpowiednich efektów stosowa³a system
motywacyjny: �Nasza praca w kierunku produktywizacji ¯ydów � powiedzia³ Sekre-
tarz KW PPR we Wroc³awiu � idzie poprzez towarzyszy z K¯ w formie nacisku eko-
nomicznego, np. przydzielanie mieszkañ pracuj¹cym�15. Prócz tego pomoc K¯ dla pra-
cuj¹cych ¯ydów polega³a na dotacjach pieniê¿nych, odzie¿owych i ¿ywno�ciowych.

Podejmowano tak¿e inne dzia³ania maj¹ce na celu nak³anianie ¯ydów do pod-
jêcia pracy w kopalniach. Za przyk³ad pos³u¿yæ mog¹ propozycje przedstawione
podczas zebrania delegatów kopalñ z udzia³em kierownictwa CK¯P. Co prawda,
dotychczasow¹ pomoc finansow¹ czy odzie¿ow¹ potraktowano jako przej�ciow¹,
ale w zamian wysuniêto szereg wniosków bardziej realnej pomocy, m.in.: �zaku-
piæ kozy, prosiaki, itp., i rozdaæ na w³asno�æ górnikom obarczonym rodzinami;
za³o¿enie konsumu � spó³dzielni, która by dostarcza³a artyku³y pierwszej potrze-
by robotnikom po najni¿szych cenach wolnorynkowych; za³o¿enie fermy, która by
dostarcza³a robotnikom Wa³brzycha warzywa, jaj, mas³a po cenach kosztów w³a-
snych � zorganizowaæ spó³dzielnie rzemie�lnicze pod zarz¹dem górników, a do-
chód powinien byæ podzielony w�ród robotników zatrudnionych w górnictwie �
za¿¹daæ od spó³dzielni przy K¯ znacznej zni¿ki dla górników�16.

Konflikty na tle produktywizacji wystêpowa³y nie tylko pomiêdzy K¯ a przed-
stawicielami w³adzy pañstwowej czy PPR, ale tak¿e pomiêdzy samymi cz³onkami
K¯ czy przedstawicielami ró¿nych partii. Szef wa³brzyskiego K¯, H. Cebula, 16 V
1946 r. podczas spotkania delegatów PPR dzia³aj¹cych przy K¯ powiedzia³: �W�ród
¯ydów panuje rozbicie na wiele partii ... Partie syjonistyczne hamuj¹ dotychcza-
sow¹ produktywizacje ¯ydów w przemy�le wêglowym ... Stoj¹ na stanowisku, ¿e

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (1945�1968)

13 Tam¿e, s. 6.
14 APWr, UWW WSP, sygn. VI/269, s. 11.
15 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 49.
16 Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: A¯IH), sygn. 303/XII/158. (b.p.), Pro-
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¯ydzi winni wszyscy wyjechaæ do Palestyny ... My, ¯ydzi, winni�my budowaæ na-
sze ¿ycie w Polsce i korzystaæ z praw, jakie nam daje obecna w³adza�17.

Na porz¹dku dziennym by³o przydzielanie ¯ydom na bli¿ej nieokre�lony, za-
zwyczaj bardzo krótki czas, warsztatu, sklepu lub innego typu miejsca pracy, które
potem odbierano i przekazywano Polakowi18. Przewodnicz¹cy K¯ oskar¿a³ w³a-
dzê o sprzyjanie syjonistom: �Trudno�ci tego rodzaju w tak istotnej sprawie jak
produktywizacja mas ¿ydowskich stanowi¹ wodê na m³yn naszych wrogów, którym
zale¿y na sianiu paniki i niewiary w mo¿no�æ urz¹dzenia siê ¯ydów w Polsce�19.

W tym okresie nie brak by³o sytuacji, gdy ¯ydzi mogli czuæ powa¿ne zagro¿e-
nie: �Na jednym ze spotkañ z przedstawicielami K¯ wojewoda wysun¹³ pewne
zastrze¿enia, co do zbyt wielkich skupieñ ¯ydów na tym terenie. Otwiera siê wszy-
stkie placówki, ale tylko dla tych, którzy nie maj¹ ra¿¹co semickiego wygl¹du. T³u-
maczy³, ¿e chodzi o pierwsze ciê¿kie kroki przy odbudowie odrodzonej Polski�20.
O tym, ¿e zjawisko takie, jak nie przyjmowanie ¯ydów do pracy w Wa³brzychu
ze wzglêdu na wygl¹d wystêpowa³o, �wiadczyæ mo¿e choæby przytoczony w spra-
wozdaniu K¯ z 1945 r. przyk³ad: �Zg³osi³o siê do nas dwóch szoferów z pro�b¹
o pracê. Zatelefonowali�my do elektrowni, która o�wiadczy³a, i¿ natychmiast lu-
dzi przyjmie, pos³ani szoferzy, mimo i¿ przed chwil¹ telefonowano, i¿ jest praca,
takowej nie otrzymali, bo wygl¹d ich zdradza³ pochodzenie�21.

W pierwszej po³owie 1946 r., kiedy znacznie zwiêkszy³ siê nap³yw repatrian-
tów do Wa³brzycha, ¯ydzi czê�ciej spotykali siê z odmow¹ przyjêcia do pracy.
W sprawozdaniu z dzia³alno�ci K¯ w Wa³brzychu napisano: �W ostatnich czasach
na terenie Wa³brzycha urz¹dza siê ci¹g³e ob³awy na ... niepracuj¹cych ¯ydów. Ze
wzglêdu na ogólne antysemickie nastawienie, a zw³aszcza pewnego od³amu na-
szej Milicji, ofiarami tych ob³aw padaj¹ przewa¿nie ¯ydzi i to ci, którzy nie pra-
cuj¹ z przyczyn od nich niezale¿nych�22.

Zjawisko nieprzyjmowania ¯ydów do pracy by³o szczególnie powszechne do
lipca 1946 r. i stanowi³o powa¿ny problem. Krytyka nie ominê³a wówczas same-
go K¯. Po kontroli dokonanej w 12�16 VII 1946, przedstawiciel CK¯P napisa³:
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17 R. B e ³ d z i k o w s k i, W tyglu spo³ecznych i politycznych przemian (Kronika Wa³brzyska, t. IX,
s. 133).

18 Np. sprawa warsztatu: w grudniu 1945 r. nominacjê na prowadzenia rze�ni wraz ze sklepem
otrzyma³ S. Pustelnik, który w styczniu 1946 r. zawar³ umowê z S. Elbaumem, J. Rachwergiem,
H. Sztajnbergiem. Wspólnicy pokryli koszty remontu sklepu, rze�ni i ch³odni. Problem pojawi³ siê
w czerwcu 1946 r., gdy S. Pustelnik dokona³ kradzie¿y pieniêdzy wspólników i opu�ci³ Wa³brzych.
Pod koniec czerwca Komisja Kwalifikacyjno-Osiedleñcza odebra³a wspólnikom nominacjê i przeka-
za³a warsztat rze�niczy i sklep Zawodowemu Zwi¹zkowi Kolejarzy. W sprawie ponownego przyzna-
nia nominacji poszkodowani bezskutecznie zwracali siê do Pe³nomocnika Rz¹du RP na Dolny �l¹sk,
Pe³nomocnika Rz¹du RP w Wa³brzychu, Wojewódzkiego Wydzia³u Aprowizacji i Handlu, Wojewódz-
kiego Komitetu ¯ydowskiego, a tak¿e ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej. Archiwum Pañstwo-
we w Kamieñcu Z¹bkowickim (dalej: APKZ), Zarz¹d Miejski (dalej: ZM) w Wa³brzychu. 1945�1950,
sygn. 138, s. 72, 79�82.

19 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 124.
20 S z a y n o k, op. cit. , s. 67.
21 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 111.
22 Tam¿e, s. 127.
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�W Dziale Produktywizacji na terenie miasta i powiatu Wa³brzycha daje siê zau-
wa¿yæ trudno�ci w urz¹dzeniu na pracy. Dowodem tego s¹ � skierowania do pra-
cy � które choæ nie za³atwione przez przedsiêbiorstwa, nie zosta³y zwrócone do
punktu werbunkowego. Tego rodzaju po³owiczne rozwi¹zanie sprawy daje mo¿li-
wo�æ reakcyjnie nastawionym elementom na placówkach � bezkarnego kontynu-
owania anty¿ydowskiego ustosunkowania siê do chêtnych do pracy repatriantów
� ¯ydów. Lekcewa¿enie doprowadzenia ka¿dej sprawy � do koñca, nie rozwi¹-
zuje podstawowej zasady sproduktywizowania mas ¿ydowskich � W Wydziale
Organizacyjnym daje siê zauwa¿yæ poddawanie siê ze strony aparatu nastrojom
depresji i paniki wywo³anej ostatnimi wypadkami�23.

Sytuacja uleg³a pewnej zmianie z korzy�ci¹ dla ¯ydów w drugiej po³owie 1946 r.
By³a to w du¿ej mierze reakcja rz¹dz¹cych na wypadki kieleckie, po których na-
st¹pi³o za³amanie ¿ycia gospodarczego ¯ydów w Polsce, a wszelkie wysi³ki zwi¹-
zane z produktywizacj¹ leg³y w gruzach. Wiele osób zatrudnionych dot¹d w prze-
my�le pañstwowym porzuca³o pracê i opuszcza³o kraj, a czê�æ wola³a pracowaæ
w spó³dzielniach lub zak³adaæ w³asne warsztaty. W³adze pañstwowe nie chcia³y
pozwoliæ na taki rozwój sprawy. By opanowaæ sytuacjê, powo³a³y 25 VII 1946 r.
Biuro Komisarza ds. Produktywizacji Ludno�ci ¯ydowskiej24.

Od chwili rozpoczêcia dzia³alno�ci pracownicy wa³brzyskiego Biura Komisa-
rza ds. Produktywizacji Ludno�ci ¯ydowskiej napotykali w pierwszych miesi¹cach
powa¿ne problemy. Wi¹za³y siê przede wszystkim z osadnictwem oraz przemy-
s³owym charakterem miasta.

Na Dolnym �l¹sku dochodzi³o z wiêkszym nasileniem do fluktuacji. ¯ydów jed-
nak nie ubywa³o tak wielu, jak w innych regionach kraju. Przeciwnie, ich liczba
systematycznie wzrasta³a. Dla wa³brzyskich w³adz stanowi³o to powa¿ny problem,
szczególnie, ¿e akcja wysiedlania ludno�ci niemieckiej, stanowi¹cej na tym tere-
nie du¿e skupisko, rozpoczê³a siê dopiero pod koniec kwietnia 1946 r. Do grona
osób wysiedlanych w pierwszym etapie, prócz niepracuj¹cych oraz tzw. elementu
uci¹¿liwego, szkodliwego dla pañstwa, chorych, starców i kalekich, zaliczono tak¿e
specjalistów, których dot¹d nie zast¹pili wykwalifikowani pracownicy polscy. Za-
potrzebowanie na górników spodziewano siê czê�ciowo rozwi¹zaæ po przybyciu
górników z Francji, Westfalii i Belgii. Natomiast kierowanie wiêkszej liczby ro-
botników ¿ydowskich do fabryk pañstwowych napotyka³o trudno�ci, w�ród lud-
no�ci ¿ydowskiej znaczny odsetek fachowców stanowili bowiem robotnicy i rze-
mie�lnicy w bran¿ach: odzie¿owej, obuwniczej i skórzanej. Jak podawa³ K ds. PL¯
w Wa³brzychu: �dla chc¹cych siê obecnie osiedliæ ¯ydów, warunki s¹ o tyle trud-
ne, i¿ w zwi¹zku z przewidzianym dalszym osiedlaniem górników z Francji wszy-
stkie lokale s¹ zarezerwowane�25.
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23 A¯IH, Centralny Komitet ¯ydów w Polsce (dalej: CK¯P), sygn. 303/IV/76, b.p. Sprawozdanie
Tanenbauma Samuela instruktora wojewódzkiego z delegacji s³u¿bowej do Wa³brzycha odbytej
w dniach od 12 do 16 VII 1946.

24 APWr, KW PPR, sygn. 48, s. 101. Tak¿e: APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 9�12.
25 APWr, UWW WSP, sygn. VI/700, s. 248. Tak¿e: K o � c i k, op. cit., s. 196.
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W tym okresie ¯ydzi zaczêli przejawiaæ tendencje odwrotne od planowanej

przez w³adzê proletaryzacji. Bardziej sk³onni byli pracowaæ tam, gdzie byli zatru-
dnieni ich rodacy (spó³dzielnie), albo podejmowali pracê na w³asn¹ rêkê (warszta-
ty), na co wskazuj¹ pro�by, podania, protesty s³ane do Komisarza, K¯ i MRN26.

W listopadzie 1946 r. Komisarz stwierdzi³: �O roli i znaczeniu Biura Komisarza
�wiadczy fakt, ¿e prawie wszystkie organizacje ¿ydowskie, jak te¿ poszczególni
ludzie, zwrócili siê do nas celem usuniêcia wszystkich trudno�ci, jakie napotykaj¹
na ich drodze do pracy i ¿ycia codziennego ... Przeprowadzili�my interwencje, jak
np. sprawa otrzymania kart rzemie�lniczych, nominacji, zameldowania, skierowa-
nia do pracy ... W rezultacie naszych dzia³añ wszyscy ... otrzymuj¹ karty rzemie�l-
nicze bez sk³adania egzaminu�27.

S³owom Komisarza przeczy zarz¹dzenie Ministerstwa Przemys³u i Departamen-
tu Przemys³u Miejscowego z grudnia tego roku: �W sprawie utraconych dyplo-
mów i �wiadectw rzemie�lników-repatriantów z ZSRR ... nale¿y weryfikowaæ je
... Fakt posiadania uprawnieñ lub kwalifikacji winien byæ udowodniony dokumen-
tami lub zeznaniami co najmniej dwóch wiarygodnych �wiadków ... O ile repa-
triant nie mo¿e udowodniæ faktu posiadania lub weryfikacji � nale¿y go poddaæ
egzaminowi�28.

Warto�æ osi¹gniêæ Komisarza w Wa³brzychu dodatkowo pomniejszaj¹ wyniki
wizytacji powiatu wa³brzyskiego, przeprowadzonej przez kierownika Referatu
Spó³dzielczego BKW ds. PL¯ 20 XII 1946 r.: �sprawy rzemie�lnicze s¹ w b³êd-
nym kole. Rzemie�lnikom nie wydaje siê nominacji na mieszkania dlatego, ¿e nie
maj¹ kart rzemie�lniczych, karty rzemie�lniczej nie otrzymuj¹ znowu¿ z braku no-
minacji na mieszkania. Referat w tej sprawie dotychczas nic nie zrobi³�29.

Dopiero w marcu 1947 r. sprawy ¿ydowskich rzemie�lników uleg³y zmianie.
Od ¯ydów nadal wymagano dowodu posiadania kwalifikacji (najczê�ciej z powo-
du utraty dokumentów, za³atwiano to przez odpowiednie egzaminy, zajmuj¹ce zre-
szt¹ petentowi bardzo du¿o czasu), przydzia³u lokalu na mieszkanie i warsztat oraz
po�wiadczenia obywatelstwa. Mo¿e siê to wydawaæ ci¹g³ym powracaniem do
�b³êdnego ko³a�, jednak wa¿ne sta³o siê, ¿e strony zaanga¿owane w spory, wspól-
nie uzgodni³y zasady decyduj¹ce o przyznawaniu (lub nie) karty rzemie�lniczej
i zezwoleniu na wykonywanie zawodu we w³asnych przedsiêbiorstwach: �Obywatel
Prezydent powiadomi³ podleg³e mu wydzia³y, by we wszystkich sprawach rzemie�l-
ników ¿ydowskich do podañ o zezwolenie lub lokale do³¹czone by³y moje [Komi-
sarza � P.W.] wnioski i opinie. Ja ze swej strony przyrzek³em prezydentowi, i¿ opinie
moje wydawa³ bêdê po osobistym zapoznaniu siê ze spraw¹, by nie dopu�ciæ do
nadu¿yæ�30.
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26 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950, sygn. 382, s. 37. Tak¿e: APKZ, ZM w Wa³brzychu.
1945�1950, sygn. 148, 178, 194�197, 214.

27 APWr, UWW WSP, sygn. VI/697, s. 13.
28 Tam¿e, sygn. VI/702, s. 48.
29 Tam¿e, sygn. sygn. VI/697, s. 12.
30 Tam¿e, sygn. VI/700, s. 248.
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Pomimo ci¹g³ych trudno�ci, rok dzia³alno�ci BK ds. PL¯ przyniós³ wiele po-

¿ytku i korzy�ci ¯ydom, g³ównie w sferze bezpieczeñstwa i ujednolicenia stosun-
ku administracji terenowej. Latem 1947 r. uznano, ¿e wobec spadku napiêcia spo-
wodowanego pogromem kieleckim i normalizacji ¿ycia ludno�ci ¿ydowskiej
Komisariat jest niepotrzebny. Jego kompetencje w ograniczonym zakresie przej¹³
Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych w Urzêdzie Wojewódzkim we Wroc³awiu31.

¯ y d z i  p r a c u j ¹ c y  w  Wa ³ b r z y c hu.  1 9 4 5 � 1 9 4 9. W pocz¹tkowym okre-
sie sytuacja ¯ydów w Wa³brzychu by³a nie³atwa, udzia³ w ¿yciu gospodarczym
miasta utrudniony, tak samo jak realizacja programu produktywizacji. ¯adne czyn-
niki jednak nie wstrzyma³y tych procesów.

Chêæ czynnego udzia³u w ¿yciu gospodarczym ze strony ¯ydów mo¿na by³o
dostrzec od samego pocz¹tku. Ju¿ w pierwszych miesi¹cach po wyzwoleniu mia-
sta ¯ydzi zaczêli otwieraæ zak³ady handlowe i rzemie�lnicze, pe³nili s³u¿bê stra¿-
ników przemys³owych fabryk, oddawanych pojedynczo w rêce polskie, pracowali
tak¿e w polskiej administracji. Szczególnie wysoko oceniono postawê ¯ydówek:
�Mimo i¿ miejska komunikacja tramwajowa znajdowa³a siê jeszcze w rêkach ro-
syjskich, Komitet ¯ydowski poczyni³ starania zatrudnienia ¯ydówek w charakte-
rze tramwajarek ... Tramwajarki ¿ydowskie to pierwsze polskie pracowniczki
w tramwajach i pierwsze osoby, które polskie s³owo wnios³y tam, gdzie dotych-
czas jêzyk niemiecki panowa³ niepodzielnie. Tramwajarki te nie mia³y ¿adnej sto-
³ówki i nie otrzymywa³y ¿adnego wynagrodzenia, jednak pracowa³y, znaj¹c swoj¹
pioniersk¹ rolê�32. W okresie ¿niw K¯ zorganizowa³ tak¿e tzw. brygady ¿niwiar-
skie. Liczba osób zg³oszonych do brygad osi¹gnê³a 200, jednak ze wzglêdu na ne-
gatywny stosunek w³adz radzieckich do udzia³u Polaków w akcji ¿niwnej brygad
¿ydowskich nie wykorzystano33.

W roku 1945 nastêpowa³ dosyæ dynamiczny przyrost liczby ¯ydów zatrudnio-
nych w ró¿nych o�rodkach. W sierpniu tego roku zatrudnionych by³o 228 osób,
z czego 190 pracowa³o w instytucjach samorz¹dowych i pañstwowych (83,4% wszy-
stkich pracuj¹cych) oraz 38 samodzielnie (16,6%). Pod koniec 1945 r. zatrudnionych
by³o 614 ¯ydów. Najwiêcej � w instytucjach samorz¹dowych i pañstwowych (207
osób; 33,7%)), rzemio�le (200; 32,6%), przemy�le (111; 18,0%), handlu (66; 10,0%),
na ró¿nych placówkach (30; 4,8%)34. Spo�ród ¯ydów przebywaj¹cych w Wa³brzy-
chu w sierpniu 1945 r. pracowa³o 228 (ok. 28%), w tym 38 (16,6%) samodzielnie,
a 190 (83,4%) w placówkach pañstwowych i samorz¹dowych. Z kolei w grudniu
1945 r. pracowa³o ju¿ oko³o 620 (ok. 30%)35. W stosunku do wszystkich obywateli
polskich (Polacy i ¯ydzi � 14831), przebywaj¹cych w tym czasie w Wa³brzychu,
pracuj¹cy ̄ ydzi stanowili oko³o 4%, a w stosunku do wszystkich mieszkañców miasta
(Polacy, ¯ydzi, Niemcy � 72204) � 1%36. Spo�ród wszystkich ¯ydów przebywaj¹-
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31 Tam¿e, sygn. VI/703, s. 130.
32 APWr, AKW PPR, sygn. 1/V/41, s. 108.
33 Tam¿e.
34 Tam¿e.
35 Tam¿e.
36 Wa³brzych. Zarys monografii..., s. 176�177, 194�195.
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cych w grudniu 1945 r. na Dolnym �l¹sku (16 300) � w Wa³brzychu pracowa³o
3,8%.

Wraz ze znacznym przyp³ywem ¯ydów do Wa³brzycha proporcjonalnie do li-
czebno�ci wros³a liczba zatrudnionych � od 620 w grudniu 1945 r. do 1367
w czerwcu 1946 r. Nieco inaczej te¿ przedstawia³a siê struktura zawodowa wa³-
brzyskich ¯ydów, a podzia³ zawodów by³ nierównomierny. W przemy�le ciê¿kim,
wydobywczym, hutnictwie zatrudnione by³y 463 osoby (34%); w przedsiêbior-
stwach pañstwowych � 373 (27%), spó³dzielniach � 205 (15%) oraz rzemio�le,
handlu, wolnych zawodach � 326 (24%)37. Z kolei w pa�dzierniku 1946 r. stan
zatrudnienia uleg³ pewnej zmianie. Nieznacznie wzros³a jeszcze liczba pracuj¹-
cych w kopalniach, zak³adach hutniczych i przemys³u ciê¿kiego, za to zdecydo-
wanie podnios³a siê liczba osób zajmuj¹cych siê rzemios³em, handlem i wolny-
mi zawodami. By³ to wynik znacznego odp³ywu tej ludno�ci z przedsiêbiorstw
pañstwowych: w przemy�le ciê¿kim, wydobywczym, hutnictwie zatrudnionych
by³o 557 ¯ydów (35%; z 557 a¿ 517 pracowa³o w kopalniach wa³brzyskich: 108
w kopalni �Boles³aw Chrobry�, 120 w �Victorii�, 131 w kopalni �Bia³y Kamieñ�),
w przedsiêbiorstwach pañstwowych � 132 (8,5%), spó³dzielniach � 126 (7,5%),
instytucjach spo³ecznych � 137 (10%), rzemio�le, handlu, wolnych zawodach �
592 (27%)38.

Zmienia³y siê proporcje pomiêdzy pracuj¹cymi a ogóln¹ liczb¹ ¯ydów mieszka-
j¹cych w Wa³brzychu: z 24% pracuj¹cych w czerwcu 1946 r. do 17% w grudniu
1946 r. Trochê inaczej przedstawia³ siê procentowy stan zatrudnienia ¯ydów w sto-
sunku do obywateli polskich (w czerwcu � 3,7%; w grudniu � 3,1%) i wszystkich
mieszkañców (w czerwcu � 1,9%; w grudniu � 2,1%). Spowodowane by³o to znacz-
nie wiêkszym przyrostem ludno�ci polskiej, a zarazem stopniowym odp³ywem lud-
no�ci niemieckiej39.

W roku 1946 obywatelom polskim przyznane zosta³y 164 warsztaty. Zdecydo-
wan¹ wiêkszo�æ otrzymali ¯ydzi � 109, w tym: krawcy � 52 warsztaty, zegarmi-
strzowie � 8, szewcy � 6, fryzjerzy � 5, technicy40  � 5, kupcy � 3, producenci my-
d³a � 3, producenci lodów � 3, cholewkarze � 3, producenci pantofli � 2, malarze-
-lakiernicy � 2, ku�nierze � 2, kamasznicy � 2 oraz inni41 � 1342. W tym roku przy-
znano jeszcze lokale inwalidom wojennym. Spo�ród wszystkich 67, ¿ydowskim
niepe³nosprawnym przydzielono 29, z czego 13 przeznaczonych by³o na warszta-
ty, 14 na sklepy i po jednym na zak³ad przemys³owy oraz zak³ad transportowy43.
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37 APWr, Wojewódzki Komitet ¯ydowski (dalej: WK¯), sygn. 199, s. 15.
38 APWr, UWW WSP, sygn. VI/699, s. 220, 222.
39 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 14, 35.
40 Zak³ady: radiotechniczny � 2, elektromechaniczny � 1, �lusarsko-elektrotechniczny � 1 oraz

biuro elektrotechniczne i kre�larskie � 1.
41 Inne zawody lub zajêcia, w których ¯ydzi wystêpowali pojedynczo: stoisko do czyszczenia bu-

tów, pracownia gorseciarska, pracownia bieli�niarska, pracownia modniarska, produkcja esencji i olejków,
produkcja kwasów owocowych, szko³a tañców, jubiler, fotograf, optyk, piekarz, stolarz, kapelusznik.

42 APKZ, ZM i MRN. 1945�1950, sygn. 194, k. 1�466. Tak¿e: tam¿e, sygn. 195�197.
43 APKZ, Starostwo Powiatowe w Wa³brzychu. 1945�1950, sygn. 77/1, k. 11�24, 42�89.
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W 1946 r. w wa³brzyskim Komitecie ¯ydowskim pracowa³y 43 osoby, w tym

34 pracowników umys³owych oraz 9 fizycznych44. Niepe³ne s¹ dane dotycz¹ce
pracowników dwóch istniej¹cych w Wa³brzychu ¿ydowskich pó³internatów. Licz-
ba personelu zatrudnionego w pó³internacie przedszkolnym z miesi¹ca na miesi¹c
ulega³a zmianie: we wrze�niu 1946 r. � 10, w pa�dzierniku � 15, w listopadzie �
15, w grudniu � 10. W 1947 r. liczba personelu w tym o�rodku, choæ ju¿ mniejsza,
tak¿e waha³a siê: w lutym � 13, w kwietniu � 9. Równie du¿e skoki mo¿na zaob-
serwowaæ w sk³adzie personelu pó³internatu szkolnego: we wrze�niu 1946 r. � 10
osób, w pa�dzierniku � 18 osób, w listopadzie i grudniu � 10 osób. W 1947 r.
w lutym � 19, a w kwietniu � 1245. Znane s¹ tak¿e dane dotycz¹ce liczby nauczy-
cieli, pracuj¹cych w ¿ydowskiej szkole powszechnej � 11 osób46, w ¿ydowskiej
szkole hebrajskiej liczba osób obs³ugi i nauczycieli wynosi³a 947, oraz wiadomo
ile osób by³o zatrudnionych w ¯ydowskim Zrzeszeniu Religijnym w maju 1946 �
31 osób48, a nastêpnie w ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w styczniu 1948 r.
� 16 osób49. Cz¹stkowe dane dotycz¹ce pracowników bursy i kuchni ludowej nie
pozwalaj¹ na okre�lenie liczby osób zatrudnionych w tych miejscach.

Jak wynika ze sprawozdañ K¯, w mie�cie znajdowa³a siê du¿a liczba ¯ydów
niezdolnych do pracy; w czerwcu 1946 r. by³o ich 1086 (czyli 16% w stosunku do
wszystkich ¯ydów zarejestrowanych), w lipcu � 3305 (46%), w sierpniu za� 4222
(pomiêdzy 51�54%). W�ród niezdolnych do pracy wymienione zosta³y dzieci, in-
walidzi i starcy50.

Brak bezpo�rednich danych wskazuj¹cych na dzia³alno�æ ¯ydów za rok 1947
nie pozwala, jak w wypadku 1946 r., dok³adnie przedstawiæ stanu zatrudnienia ¯y-
dów w Wa³brzychu. Z dostêpnych dokumentów mo¿na siê dowiedzieæ jedynie, ¿e
w marcu 1947 r. w Wa³brzychu pracowa³o 1723 ¯ydów51. Zak³adaj¹c, ¿e od tego
miesi¹ca nie zasz³y zbyt du¿e zmiany w liczbie ¯ydów zamieszkuj¹cych miasto,
mo¿na przyj¹æ, ¿e pracuj¹cy stanowili blisko 35%. Nawet je¿eli czê�æ ¯ydów do-
je¿d¿a³a do pracy w Wa³brzychu z po³o¿onych w pobli¿u osad, to i tak wydaje siê,
¿e podany stan procentowy zatrudnionych mie�ci siê w granicach b³êdu. Dotyczy
to tak¿e roku 1946. Z materia³ów archiwalnych wynika, ¿e ¯ydzi zamieszkuj¹cy
powiat wa³brzyski traktowani byli oddzielnie, jako mieszkañcy danej miejscowo-
�ci, ale tak¿e jako pracuj¹cy w niej.

W stosunku do grudnia 1946 r. liczba ¯ydów pracuj¹cych wzros³a do marca
1947 r. o 107 osób (6%). Mimo odp³ywu czê�ci ¯ydów do marca 1947 r., stwier-
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44 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 33.
45 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 21, 27, 50. Tak¿e: tam¿e, sygn. VI/699, s. 262; APWr,

KW PPR, sygn. 1/V/41, s. 35�36.
46 APWr, UWW WSP, sygn. VI/699, s. 262.
47 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950. Organizacje ¿ydowskie. 1945�1947, sygn. 123, k. 37.
48 APKZ, ZM w Wa³brzychu. 1945�1950. ¯ydowska Kongregacja Wyznaniowa. 1946, sygn. 128,

k. 6.
49 Tam¿e, k. 46�47.
50 APWr, WK¯, sygn. 199, s. 14, 35.
51 APWr, UWW WSP, sygn. VI/701, s. 303.
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dziæ mo¿na, ¿e z jednej strony stan liczbowy zatrudnionych utrzymywa³ siê na nie-
mal równym poziomie (z niewielkimi wahaniami), a z drugiej, gdy zestawione zo-
stan¹ dane procentowe, i¿ nast¹pi³ wzrost liczby pracuj¹cych w stosunku do wszy-
stkich ¯ydów mieszkaj¹cych w mie�cie (z 17% w grudniu 1946 r. do 35%
w po³owie 1947 r.).

Z zastrze¿eniem, ¿e dane s¹ niepe³ne i na pewno nie obejmuj¹ wszystkich, mo¿-
na na podstawie wykazu przedsiêbiorstw, warsztatów rzemie�lniczych i wolnych
zawodów, podj¹æ próbê okre�lenia udzia³u ¯ydów w ¿yciu gospodarczym w Wa³-
brzychu. Z wykazu wynika, ¿e w 1947 r. czynni zawodowo ¯ydzi to: krawcy �
31, lekarze � 21, metalowcy � 18, fryzjerzy � 13, producenci lodów � 11, szewcy
� 10, zegarmistrzowie � 7, adwokaci � 5, stolarze � 4, rymarze � 4, producenci
cukru � 4, fabrykanci wód gazowanych � 4, elektrotechnicy � 3, denty�ci � 3, ku-
�nierze � 3, wytwórcy myd³a � 3, malarze � 2, cholewkarze � 2, z³otnicy � 2, inne
zawody � 752. Razem wymienionych zosta³o 157 osób53.

Wyró¿niæ mo¿na jeszcze jedn¹ grupê ¯ydów, którzy czynnie uczestniczyli
w ¿yciu handlowym miasta. W wykazie uwzglêdnionych zosta³o 78 kupców,
z których 59 zajmowa³o siê bran¿¹ spo¿ywczo-kolonialn¹, a 19 tekstylno-galante-
ryjn¹54.

Oprócz tego w dolno�l¹skich gazetach by³a mowa o oko³o 800 górnikach55 oraz
o 94 robotnikach ¿ydowskich pracuj¹cych w najwiêkszej hucie szk³a w Wa³brzy-
chu. W marcu 1947 r. stanowili oni prawie 20% ogólnej liczby pracuj¹cych w hu-
cie Polaków56.

Spo�ród wszystkich ¯ydów na Dolnym �l¹sku w styczniu 1947 r. zatrudnionych
by³o 14 445 (27%)57, w tym w Wa³brzychu 1723 (czyli 3% w stosunku do wszyst-
kich ¯ydów na Dolnym �l¹sku i 12% w stosunku do mieszkaj¹cych w mie�cie).

W tym roku na naradzie cz³onków K¯ i ORT zwrócono uwagê na pewne prze-
rosty, istniej¹ce w instytucjach spo³ecznych, jak równie¿ na wielk¹ liczbê samo-
dzielnych, drobnych rzemie�lników i uznano, ¿e �ten stan rzeczy nale¿y zmieniæ�58.
Warto pamiêtaæ, ¿e mimo sukcesów w zakresie produktywizacji osi¹gniêtych
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52 Inne zawody, w których pojedynczo pracowali ¯ydzi, to: modniarz, kapelusznik, szklarz, �lu-
sarz, �lusarz i mechanik, hodowca ptaków, in¿ynier architekt.

53 Dolno�l¹ski informator gospodarczy, pod red. I. Wieczorkówny, Wroc³aw 1947, s. 179, 185�187,
194, 199, 240, 242�245, 247, 509�519. Tak¿e: APKZ, ZM i MRN. 1945�1950, Przydzia³y warszta-
tów rzemie�lniczych. 1946, sygn. 194�197, b.p.; APKZ, Bank Zwi¹zku Spó³dzielni Zarobkowych
w Wa³brzychu. 1946�1949, Wykazy imienne kredytobiorców. 1946�1947, sygn. 24�25, b.p.; APKZ,
Bank Rzemios³a i Handlu w Wa³brzychu. 1946�1950, Akta Spó³dzielni Pracy Szewsko-Galanteryj-
nej im. Botwina w Wa³brzychu. 1949�1950, sygn. 15, k. 21.

54 Dolno�l¹ski informator�, s. 520�525. Tak¿e: APKZ, Bank Zwi¹zku Spó³dzielni�; APKZ, Bank
Rzemios³a i Handlu�

55 Wa³brzych, R.: 1, nr 23, s. 2.
56 Nowe ¯ycie, R.: 2, marzec 1947, s. 4.
57 J. A d e l s on, W Polsce zwanej ludow¹ (Najnowsze dzieje ¯ydów w Polsce w zarysie do 1950 r.,

pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, s. 460. Tak¿e: S z a y n o k , op. cit., s. 116.
58 Nowe ¯ycie, R.: 2, marzec 1947, s. 4. Tak¿e: Wa³brzych, R.: 1, nr 23, s. 2.
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w latach 1946�1947, sprawê nadal traktowano jako proces niezakoñczony i wy-
magaj¹cy dalszych dzia³añ59.

W latach 1948�1950 dzia³ania zwi¹zane z przemianami struktury zawodowej,
podobnie jak ca³e ¿ycie ludno�ci ¿ydowskiej w Polsce, ulega³y zmianom. Zgodnie
z polityk¹ PPR/PZPR w placówkach, w których dominuj¹c¹ pozycjê zajmowali
dot¹d ¯ydzi, zatrudniano coraz czê�ciej Polaków, dlatego te¿ coraz trudniej jest
okre�liæ miejsce i liczbê zatrudnionych w nich ¯ydów.

Znale�æ mo¿na jeszcze informacje, ¿e w 1948 r. zatrudnionych by³o 1626 osób,
spo�ród których 605 pracowa³o w przemy�le ciê¿kim, wydobywczym i hutnictwie,
492 zajmowa³o siê rzemios³em, handlem i wolnymi zawodami, 163 pracowa³o
w instytucjach spo³ecznych, 160 w przedsiêbiorstwach pañstwowych, 147 w spó³-
dzielniach oraz 59 w przemy�le w³ókienniczym60. Wynika z tego, ¿e w grudniu
tego roku w Wa³brzychu zatrudnionych by³o prawie tylu ¯ydów, ilu w analogicz-
nym miesi¹cu 1946 r., z t¹ ró¿nic¹, ¿e liczba ¯ydów zamieszkuj¹cych miasto by³a
ju¿ znacznie ni¿sza.

W stosunku do wszystkich ¯ydów mieszkaj¹cych w Wa³brzychu (grudzieñ
1948 r. � 6634) czynny udzia³ w ¿yciu gospodarczym bra³o 24,5%, w stosunku
za� do wszystkich mieszkañców miasta (grudzieñ 1948 r. � 81 016) � 2%.

 Inne �ród³a z tego roku wskazuj¹, ¿e w samych spó³dzielniach �¿ydowskich�
zatrudnionych by³o oko³o 350 osób61. Zachowa³y siê jedynie wykazy osobowe ze
Spó³dzielni im. Botwina z lat 1948�1950. Wynika z nich, ¿e podzia³ narodowo-
�ciowy by³ niemal równy62. Brak dokumentów z innych zak³adów sk³ania do tego,
by wszystkie dane traktowaæ krytycznie i uznawaæ za szacunkowe.

Jeszcze trudniej okre�liæ miejsca i liczbê pracuj¹cych ¯ydów w 1949 r. Jedy-
nie wykaz warsztatów istniej¹cych w mie�cie pozwala, przynajmniej szacunkowo,
okre�liæ liczbê i specjalizacje ¿ydowskich rzemie�lników. Zgodnie z wykazem
z 1949 r. na terenie miasta znajdowa³o siê 458 warsztatów rzemie�lniczych, spo-
�ród których 167 miejsc pracy zajmowali ¯ydzi: krawiecki � 58, szewski � 27, pie-
karski � 20, ku�nierski � 9, zegarmistrzowski � 7, czapkarski � 6, fryzjerski � 6, �lu-
sarski � 5, malarski � 5, rze�niczy � 5, szklarski � 4, galwanizatorski � 3, jubilerski
� 2, fotograficzny � 2, stolarski � 2, elektrotechniczny � 2, inne zawody63 � 464.

¯ y d z i  p r a c u j ¹ c y  w  Wa ³ b r z y c hu.  1950�196 8. Punkt wyj�ciowy, po-
zwalaj¹cy scharakteryzowaæ strukturê zawodow¹ ¯ydów w Wa³brzychu stanowi-
³y lata 1945�1949. W tym okresie uczestniczyli oni we wszystkich dzia³aniach
zwi¹zanych z rozwojem przemys³u, spó³dzielczo�ci, rzemios³a czy wspó³uczest-
niczyli w pracy administracji polskiej. Wielokrotnie powtarza³y siê nazwiska ¿y-
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dowskich robotników czy spó³dzielców. Ci, którzy, przynajmniej tymczasowo zre-
zygnowali z emigracji, kontynuowali swoj¹ dzia³alno�æ.

Coraz wiêksze trudno�ci sprawia znalezienie informacji na temat zatrudnienia
¯ydów w Wa³brzychu. Wiêkszo�æ dokumentów w latach 1950�1968 zawiera bar-
dzo dok³adne wiadomo�ci, odnosz¹ce siê do innych mniejszo�ci: Niemców, Gre-
ków i Romów, a ¯ydów zupe³nie pomijano. Dopiero znajomo�æ faktów z lat 1945
� 1950 oraz analiza protoko³ów od 1950 z posiedzeñ MRN, PRN, a nade wszyst-
ko sprawozdania wa³brzyskiego oddzia³u Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego
¯ydów w Polsce (TSK¯) oraz KM i KP PZPR pozwalaj¹ dotrzeæ do informacji
odnosz¹cych siê po�rednio do dzia³alno�ci ¿ydowskiej mniejszo�ci narodowej
w mie�cie. Dane te s¹ co prawda bardzo ograniczone i odnosz¹ siê do ludzi, którzy
w latach czterdziestych byli zaanga¿owani w ¿ycie polityczne i gospodarcze mia-
sta. Nie zmienia faktu, ¿e wielekroæ na forum publicznym � czy to podczas obrad
MRN czy te¿ KM PZPR � ¯ydzi jako cz³onkowie PZPR oraz TSK¯, reprezento-
wali spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ w mie�cie i interweniowali w jej imieniu i w jej spra-
wach.

G³ównym miejscem skupiaj¹cym najwiêksz¹ liczbê ¯ydów w Wa³brzychu by³y
na pewno spó³dzielnie. Wbrew obowi¹zuj¹cym u schy³ku lat czterdziestych ide-
om, sama dzia³alno�æ spó³dzielni pracy by³a nie³atwa i to nie tylko ze wzglêdu na
postêpuj¹c¹ kontrolê ¿ycia spo³eczeñstwa i centralizacjê wszystkich jego dziedzin.
Pomimo wszechobecnych pochwa³ dla ¿ydowskich robotników i ich miejsca pra-
cy, nader czêsto w spó³dzielniach dochodzi³o do konfliktów pomiêdzy samymi pra-
cownikami. Ich spory poddawane by³y ostrej krytyce i czêsto rozstrzygane przez
partiê, pocz¹wszy od POP, istniej¹cej w ka¿dym zak³adzie pracy, poprzez KD,
a skoñczywszy na KW PZPR. Najczê�ciej problemy dotyczy³y samych ¿ydowskich
robotników, nie mog¹cych, z punktu widzenia dzia³aczy PZPR, dostosowaæ siê do
nowych warunków. �wiadcz¹ o tym uwagi dotycz¹ce stosunku ¿ydowskich robot-
ników do pracy, przedstawione podczas jednego z posiedzeñ KD PZPR w czerw-
cu 1949 r.: �Ostatnio prze³amano tylko w pewnym stopniu konserwatyzm istniej¹-
cy w � za³odze � Niestety w znacznej czê�ci za³ogi nie prze³amano jeszcze
starego stosunku do pracy. Pracownicy nie maj¹ spo³ecznego zrozumienia dla pracy,
my�l¹ wy³¹cznie o wzro�cie swych zarobków, nie dbaj¹c o rozwój spó³dzielni�65.

W du¿ej mierze takie wypowiedzi zwi¹zane by³y z ci¹g³ym d¹¿eniem w³adz
pañstwowych, podobnie jak w drugiej po³owie lat czterdziestych, do proletaryza-
cji ¯ydów. W równym stopniu w³¹czony w ten proces TSK¯ krytykowa³ wtedy
¯ydów-robotników, jak te¿ dokonywa³ autokrytyki. W sprawozdaniu za okres od
stycznia 1950 do marca 1953 r. stwierdzono: �Brakiem naszej pracy z robotnika-
mi spó³dzielni by³o to, ¿e w momencie gdy nast¹pi³a regulacja p³ac i nowych norm
pracy oraz pierwszy etap przej�cia robotników spó³dzielni do kluczowego prze-
mys³u, wywo³a³o to niepokój u robotników ¿ydowskich. TSK¯ w owym czasie by³o
ma³o powi¹zane z robotnikami zainteresowanych spó³dzielni, aby przekonaæ ro-
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botników o s³uszno�ci � W konsekwencji tej sytuacji np. Sp. Waryñskiego w ci¹-
gu szeregu miesiêcy 1952 nie wykona³a planów produkcyjnych�66.

W jak du¿ym stopniu akcja wspó³zawodnictwa stanowi³a tak naprawdê grê po-
zorów, najlepiej ukazuj¹ sprawozdania z posiedzeñ Prezydium MRN. Te same za-
k³ady pracy, przede wszystkim spó³dzielnie, których pracownicy pod koniec lat
czterdziestych stanowiæ mieli wzorce godne na�ladowania, ju¿ na pocz¹tku lat piêæ-
dziesi¹tych potraktowane zosta³y jako niewydolne, nieekonomiczne i zak³ócaj¹ce
proces realizacji planów. �wiadczyæ o tym mia³y i wykaz niezrealizowanego pla-
nu produkcyjnego, jak i niezdolno�æ wykorzystania �rodków inwestycyjnych67.
Dyrektor oddzia³u NBP w Wa³brzychu T. Gretz bardzo krytycznie oceni³ wa³brzy-
skie spó³dzielnie, stwierdzaj¹c, ¿e: �dyscyplina finansowa w spó³dzielczo�ci nie
zawsze jest w³a�ciwie stosowana � Na terenia miasta istnieje szereg spó³dzielni
tych samych bran¿ � Nale¿a³oby wszcz¹æ starania o przyspieszenie konsolidacji
tych¿e, co da efekt gospodarczy, jak i mo¿liwo�æ dok³adniejszej kontroli ich dzia-
³alno�ci�68. W 1956 r. wszystkie wa³brzyskie spó³dzielnie by³y d³u¿ne miastu oko³o
4 mln z³. Winê za tak¹ sytuacjê ponosiæ mia³o przede wszystkim kierownictwo po-
szczególnych spó³dzielni. Zastêpca przewodnicz¹cego PMRN stwierdzi³ otwarcie:
�Nie dosz³oby do takiej sytuacji � gdyby kierownictwa spó³dzielni czu³y siê rze-
czywi�cie gospodarzami miasta i oprócz w³asnych potrzeb osi¹gniêcia wysokich
zarobków, stara³y siê w³o¿yæ swój wk³ad w rozbudowê naszego miasta i dla za-
spokojenia stale wzrastaj¹cych potrzeb spo³eczeñstwa. Takie postêpowanie kierow-
nictw spó³dzielni winno ulec radykalnej zmianie. Kierowników, którym nie odpo-
wiadaj¹ stawiane warunki, bêdziemy zwalniaæ ze stanowisk�69.

Jednym z dowodów wskazuj¹cych na zasadno�æ krytyki mo¿e byæ Spó³dziel-
nia Pracy Zryw. W pokontrolnym sprawozdaniu stwierdzono: �szef � Miller od
3 miesiêcy, zawieszony w urzêdowaniu � Fikus, w zarz¹dzie jeszcze kierownik dzia-
³u plastycznego � Gutkin. Szefostwo nieobecne. Szef POP pracuje bardzo ma³o,
przychodzi, kiedy chce � bo odebrano mu dodatek funkcyjny. Przewodnicz¹cym
Rady Nadzorczej � Srebro � Organizacja Spó³dzielni niew³a�ciwa. Ci¹g³e zmia-
ny kierownictwa sprzyjaj¹ pog³êbianiu siê chaosu, jaki tam panuje. W Spó³dzielni
nie ma ¿adnej dyscypliny i nie odczuwa siê tam istnienia kierownictwa. Dowo-
dem tego jest fakt, ¿e w dniu kontroli nie by³o na miejscu w zak³adzie ani jednego
pracownika. Niewyja�niona pozycja kierownika kadr i równocze�nie sekretarza
POP, który pracuje, kiedy chce, sprzyja rozlu�nieniu dyscypliny na zak³adzie. Ksiê-
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gowo�æ posiada � du¿e zaleg³o�ci � Du¿o pracowników zwolni³o siê z pracy
z powodu zbyt niskich zarobków�70.

Poszukiwano ró¿nych recept na poprawê sytuacji w spó³dzielniach. Przewodni-
cz¹cy Komisji Drobnej Wytwórczo�ci przy MRN, a zarazem cz³onek TSK¯ Freund
powiedzia³: �Pracê na odcinku spó³dzielczo�ci nale¿y podzieliæ na dwie fazy. Pierw-
sza to walka o to, by spó³dzielnie zaczê³y w pe³ni spe³niaæ swoje zadania, tj. zaj-
mowaæ siê �wiadczeniem us³ug dla �wiata pracy oraz zajmowaæ siê uzupe³nianiem,
a nie dublowaniem produkcji pañstwowej � Drug¹ faz¹ � jest walka o to, by
spó³dzielnie wykona³y plany � Musimy zmobilizowaæ za³ogi wszystkich spó³dziel-
ni do walki o wykonanie planów, musimy o¿ywiæ wspó³zawodnictwo�71.

W rzeczywisto�ci jednak, wbrew krytyce, jakiej poddawane by³y poszczegól-
ne spó³dzielnie, powody takiej sytuacji by³y bardziej obiektywne: wytworzone pro-
dukty sami spó³dzielcy traktowali jako nieestetyczne, brzydkie, ciê¿kie, a przez to
niechodliwe. Notorycznie wystêpowa³y k³opoty z dostawami surowców, je�li ju¿
dociera³y, zazwyczaj by³y z³ej jako�ci72 (niektórzy z przedstawicieli PMRN twier-
dzili nawet, ¿e produkcja powinna siê opieraæ przede wszystkim na surowcach od-
padowych), do tego czêsto brakowa³o sprzêtu, pozwalaj¹cego na podniesienie ja-
ko�ci wykonywanych us³ug (w mniejszych spó³dzielniach wiêkszo�æ pracy by³a
wci¹¿ wykonywana rêcznie), a nierzadko same warunki pracy okre�lane by³y jako
tragiczne. St¹d s³owa M. Talermana, cz³onka TSK¯, a zarazem zastêpcy wiceprze-
wodnicz¹cego PMRN: �nie mo¿emy produkowaæ tylko dla produkcji�73, wypada
potraktowaæ jako trafne podsumowanie dzia³alno�ci ruchu spó³dzielczego na po-
cz¹tku lat piêædziesi¹tych.

Jako alternatywê poprawy jako�ci pracy i produkowanego towaru traktowano
konieczno�æ konsolidacji tych spó³dzielni, które wykonywa³y te same us³ugi.
W latach piêædziesi¹tych kilkakrotnie dokonywano takich kroków. Przewa¿nie spra-
wia³y one dodatkowe k³opoty, gdy prê¿nie rozwijaj¹ca siê spó³dzielnia, musia³a
przy tej okazji przejmowaæ tak¿e zad³u¿enie. Dla pracowników spó³dzielni naro-
dowo�ci ¿ydowskiej takie dzia³ania nios³y za sob¹ dodatkowy problem � pracê za-
czynali w o�rodkach z nowym zarz¹dem, a zdecydowan¹ wiêkszo�æ pracowników
stanowili Polacy74.

 W tym okresie TSK¯ stan¹³ przed zadaniem �agitacji i propagandy w�ród ro-
botników ¿ydowskich w spó³dzielniach, aby przeszli na pracê do kluczowego prze-
mys³u�75. To, ¿e wszystkie spó³dzielnie centralnie sterowane podlega³y kontroli ze
strony pañstwa, nie zmienia faktu, ¿e ci¹gle stanowi³y one bardzo ¿ywotne skupi-
sko ¯ydów. Wiêkszo�æ wa³brzyskich spó³dzielni pracy zachowa³a wcze�niejsze
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nazwy, w�ród pracowników byli jeszcze ludzie, którzy wspó³uczestniczyli w ich
zak³adaniu. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e zgodnie z polityk¹ wpierw PPR
a potem PZPR, zmierzaj¹c¹ do przeistoczenia spó³dzielni z zamkniêtych, zatrudnia-
j¹cych wy³¹cznie ¯ydów lub sympatyków np. partii syjonistycznych, na otwarte
dla wszystkich, tak¿e dla Polaków. Na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹-
tych co najmniej po³owê pracowników stanowili ju¿ Polacy.

Na tym tle nierzadko dochodzi³o do konfliktów, jak np. 30 V 1949 r. podczas
akademii wrêczania Sztandaru Przechodniego Spó³dzielni Pracy im. L. Waryñskie-
go: �Akademia, na któr¹ przyby³y w³adze nadrzêdne z Warszawy z tow. Zacharia-
szem, przedstawicielem KC na czele, by³a nienale¿ycie przygotowana. Szczegól-
nie ra¿¹cy by³ b³¹d polityczny, pope³niony przez kierownictwo Spó³dzielni, który
polega³ na ominiêciu w li�cie premiowanych przodowników pracowników nie¿y-
dowskich. Na nasz¹ i tow. Zachariasza interwencjê twierdzi³ tow. Bier, który wi-
docznie nie by³ przy uk³adaniu listy, ¿e s¹ tacy. Gdy ju¿ pope³niono b³¹d, za¿¹da-
no, by tow. Osiñska z miejsca skorygowa³a b³¹d. Niestety � odmówi³a. Dopiero
po zakoñczeniu czê�ci oficjalnej na interwencjê tow. Zachariasza, odczytano zmie-
nion¹ listê�76.

Chocia¿ PZPR przywi¹zywa³a du¿¹ wagê, przynajmniej oficjalnie, do dobrych
stosunków pomiêdzy robotnikami polskimi i ¿ydowskimi, to tak jak w latach czter-
dziestych, dra¿liw¹ kwesti¹ by³y zarobki w spó³dzielniach, znacznie wy¿sze ni¿
w zak³adach przemys³u ciê¿kiego czy wydobywczego. Z jednej strony taka sytua-
cja stanowi³a w du¿ej mierze powód, dla którego ¯ydzi zatrudnieni w kopalniach,
koksowniach czy hutach, przenosili siê do spó³dzielni. Z drugiej za� prowadzi³o
to do otwartych sporów pomiêdzy przedstawicielami PZPR a pracownikami spó³-
dzielni, w których zatrudnieni byli ¯ydzi.

Rozwi¹zaniu tego problemu s³u¿yæ mia³a uchwa³a VII Plenum KC PZPR
z 1952 r. Po wprowadzeniu jej w ¿ycie dyskusje w formie i tre�ci odbiega³y od
wcze�niejszych tego rodzaju kampanii politycznych, maj¹cych �przenosiæ w te-
ren� uchwa³y w³adz centralnych. �rodowiska pracownicze wyra¿a³y niezadowo-
lenie z powodu przeprowadzanych regulacji p³ac, które owocowa³y obni¿eniem
wynagrodzeñ, podczas gdy równocze�nie w³adze zapowiada³y ich podwy¿ki
i w tym kierunku nastawia³y aparat propagandowy. Dochodzi³o do ostrej krytyki
tej decyzji. Jak powiedzia³ jeden z aktywistów PZPR, pracuj¹cy w Spó³dzielni im.
Waryñskiego, �trudno przyj�æ z naszym s³owem agitacyjnym do mas ¿ydowskich
po rodzinnych redukcjach bud¿etu � Zamiast 2000 zarabiaj¹ obecnie 1000 mie-
siêcznie�77.

Tam, gdzie regulacja p³ac rzeczywi�cie przynios³a podwy¿ki, nastroje ocenia-
ne by³y jako dobre, jednak w odniesieniu do wielu grup zawodowych oceny by³y
przeciwne. Na ogó³ �rodowiska pracownicze z nieufno�ci¹ odnosi³y siê do zapo-
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wiedzi wzrostu stopy ¿yciowej, maj¹c w pamiêci niezrealizowane dot¹d obietnice
w tym zakresie. Niekiedy przybiera³o to wrêcz formê kwestionowania w ogóle
mo¿liwo�ci podniesienia poziomu ¿ycia w ramach ustroju socjalistycznego. Pod-
czas jednego z posiedzeñ aktywistów KM PZPR w Wa³brzychu powiedziano: �S¹
u nas zak³ady pracy, i to bardzo powa¿ne, gdzie na czele POP stoj¹ towarzysze
¿ydowscy. Jest u nas wielka huta Karol, gdzie sekretarzem POP jest ¯yd, jest u nas
huta szk³a i du¿a organizacja handlowa PSS, gdzie sekretarzem POP jest ¯yd �
Tow. Nusbaum w spó³dzielni pracy demoralizuj¹c¹, rozk³adaj¹c¹ propagandê na
bardzo szerok¹ skalê prowadzi. Przytoczê niektóre cyfry: � rêbacz, ³adowacz na
dole bardziej wyczerpuje swoj¹ energiê i jego zarobek w �wietle VII Plenum KC,
powinien byæ wy¿szy ni¿ szewca, którego te¿ szanujemy, czy krawca. Przeciêtny
zarobek rêbacza na Kopalni Victoria wynosi 1200 � i to takiego, który pracuje 30
lat z gór¹ (liczê z niedziel¹, gdzie zarabia 100% wiêcej). Przeciêtny zarobek rêba-
cza wynosi 805. Czy �lusarz wykwalifikowany, który pracuje 50 lat w zawodzie
powinien zarobiæ mniej ni¿ �lusarz w Sp. �wierczewskiego? Za� �lusarz w prze-
my�le, z dwiema niedzielami przepracowanymi w miesi¹cu planowo, za które otrzy-
muje 100%, mo¿e zarobiæ 805? A szewc wykwalifikowany musi zarobiæ 2000
w naszych spó³dzielniach � Zapominaj¹ o tym, ¿e w tym samym mie�cie pracuj¹
ludzie tak¿e ofiarnie w ciê¿kim przemy�le i rozumiej¹c trudno�ci w jakich my ¿y-
jemy, nie roszcz¹ sobie pretensji � Jest powa¿na gro�ba, ¿e nasi cz³onkowie Par-
tii � je�li potrafi¹ siê wykazaæ swoj¹ prac¹ na (sic!) podstawowych zak³adach pra-
cy � nie potrafi¹ tego dokonaæ na (sic!) spó³dzielniach. Chodz¹ do nas aktywi�ci
polscy, robotnicy, którzy mówi¹ w ten sposób: jak d³ugo w spó³dzielniach towa-
rzysze zarabiali po 2�3 tys., byli pierwszymi aktywistami na terenie spó³dzielni.
Od tej chwili, kiedy zarobek zosta³ obni¿ony w wyniku regulacji p³ac, to ich nie
widaæ z ich aktywno�ci¹�78.

Niezale¿nie od zmian zachodz¹cych w Polsce i dzia³añ PZPR, nie tylko nie uda³o
siê zmusiæ spo³eczno�ci ¿ydowskiej w Wa³brzychu do pracy w wielkim przemy-
�le, a wrêcz przeciwnie, wiêkszo�æ pracowa³a w spó³dzielniach.

Na prze³omie lat 1951 i 1952 w Wa³brzychu mieszka³o oko³o 3 tys. ¯ydów. Nie
mo¿na obliczyæ, ilu spo�ród nich pracowa³o w ogóle. Dane statystyczne dotycz¹ce
¯ydów pracuj¹cych w Wa³brzychu w tym okresie, tak sporz¹dzone przez TSK¯, jak
te¿ KP PZPR, czê�ciowo siê pokrywaj¹. Zachodz¹ce ró¿nice co do liczby pracuj¹-
cych i ich zajêcia wskazuj¹, ¿e sporz¹dzaj¹cy dane korzystali z ró¿nych �róde³. Pra-
cownicy TSK¯ starali siê wykazaæ precyzj¹, ale i tak analiza danych ka¿e potrakto-
waæ je ostro¿nie. W 1951 r. zatrudnionych by³o 818 ¯ydów, w tym jako robotników
586 osób, 110 kobiet, 69 osób zakwalifikowanych jako inteligencja pracuj¹ca, rze-
mie�lników by³o 29 oraz m³odzie¿y, która pracowa³a, 24. Oprócz tego podano in-
formacjê, ¿e 133 kobiety nie pracowa³y. Niewiele ró¿ni³ siê wykaz z 1952 r.: robot-
ników zatrudnionych w spó³dzielniach by³o 420, w fabrykach � 134, kobiet
pracuj¹cych � 130, inteligencji pracuj¹cej � 84, rzemie�lników � 29, m³odzie¿y
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pracuj¹cej � 19 oraz m³odzie¿y ucz¹cej siê, a zarazem pracuj¹cej � 5 osób. W tym
roku nie pracowa³o 113 kobiet79.

Z wykazów wynika, ¿e prawie wszyscy cz³onkowie TSK¯ pracowali (88%),
a �ci�lej � nie pracowa³a tylko czê�æ � kobiety (12%). Wydaje siê to w¹tpliwe ze
wzglêdu na fakt, ¿e w tym akurat czasie tak przedstawiciele TSK¯, jak i PZPR
zaczynali realizowaæ program socjalizacji i produktywizacji kobiet. Poza tym prze-
analizowanie danych z ró¿nych spó³dzielni dzia³aj¹cych w tym czasie wskazuje,
¿e znaczn¹ czê�æ za³óg stanowi³y kobiety, w tym ¯ydówki.

W dokumentach sporz¹dzonych przez PZPR wymieniono miejsce lub rodzaj
zajêcia. Wynika z nich, ¿e w 1952 r. w Wa³brzychu 650 ¯ydów pracowa³o w spó³-
dzielniach, 150 w przemy�le, handlem uspo³ecznionym zajmowa³o siê 65, w ad-
ministracji zatrudnionych by³o 50, oraz kolejno rzemie�lników i kupców by³o 50
oraz wykonuj¹cych wolne zawody � 3580. Brak nazw uniemo¿liwia wykazanie,
w jakim zak³adzie pracowali ¯ydzi. Statystycy PZPR byli ostro¿niejsi w swoich
obliczeniach. Przedstawione dane traktowali jako szacunkowe. Poza tym nale¿y
przypuszczaæ, ¿e w swych obliczeniach opierali siê nie tylko na informacji z TSK¯.
St¹d te¿ mo¿na wnioskowaæ, ¿e w latach 1951�1952 w Wa³brzychu zatrudnionych
by³o ponad 33% ¯ydów w stosunku do wszystkich mieszkañców miasta tej naro-
dowo�ci. W�ród zatrudnionych by³o 150 kobiet. 250 osób nale¿a³o do PZPR81.

Równie¿ krytycznie nale¿y potraktowaæ jedyne �ród³o mówi¹ce o 908 ¯ydach
cz³onkach TSK¯, którzy pracowali w 1954 r. Wynika z niego, ¿e 498 pracowa³o
jako robotnicy w spó³dzielni, 201 by³o robotnikami w fabrykach, poza tym 169
by³o pracownikami umys³owymi, 21 by³o rzemie�lnikami, a spo�ród m³odzie¿y
pracowa³o 19 osób. Bez pracy wymienionych zosta³o 123 cz³onków TSK¯. W tym
wykazie, w przeciwieñstwie do wcze�niejszych, brakuje informacji o kobietach.
Zapewne znaczna ich czê�æ mie�ci³a siê w grupie niepracuj¹cych. W sumie w tym
roku kobiet cz³onków TSK¯ by³o 263, z których 121 by³o �gospodyniami domo-
wymi�82.

Dane pochodz¹ce z pierwszej po³owy lat piêædziesi¹tych s¹ niepe³ne. Nale¿y
wzi¹æ poprawkê, ¿e nie wszystkie osoby narodowo�ci ¿ydowskiej zosta³y ujête
w nich. Na ich podstawie nie mo¿na jednak stwierdziæ, ¿e w sumie struktura za-
wodowa ¯ydów wa³brzyskich nie uleg³a znacz¹cej zmianie. Pozostaje jedynie przy-
j¹æ, ¿e tak jak w latach czterdziestych, znaczna czê�æ ¯ydów nie mia³a kontaktów
z organizacjami ¿ydowskimi, uleg³a asymilacji; by³a w zwi¹zku ma³¿eñskim z oso-
bami narodowo�ci polskiej albo po prostu pragmatyczne my�lenie, mog¹ce wyni-
kaæ z zajmowanego stanowiska, sk³ania³o je do tego, by nie przyznawaæ siê do
swojej narodowo�ci. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e zdecydowan¹ wiêkszo�æ cz³onków TSK¯
stanowili robotnicy spó³dzielni i zak³adów przemys³owych, natomiast niewielka
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czê�æ ¯ydów wykonuj¹cych wolne zawody, posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie, by³a
aktywna w dzia³alno�ci TSK¯83.

Powa¿ny problem stanowi wyszczególnienie miejsc, w których pracowali ¯y-
dzi. Jak wynika z informacji wytworzonych w tym okresie, najwiêcej ¯ydów za-
trudnionych by³o w spó³dzielniach. Tak KM PZPR jak i TSK¯ bardzo aktywnie
uczestniczy³y w ich ¿yciu. Obu organizacjom przy�wieca³y jednak inne cele, sta-
nowi¹ce pretekst do sporów o dalsze funkcjonowanie spó³dzielni.

Oficjalnie dzia³acze TSK¯ g³osili, ¿e ich organizacja jest �pasem transmisyjnym
do ¿ydowskich mas pracuj¹cych, która ma przed sob¹ jako ogólne zadanie, w³¹cze-
nie ¿ydowskich mas pracuj¹cych w aktualne zadania ka¿dego dnia, stanowione przez
nasz¹ Partiê i Rz¹d, przez dotarcie do ka¿dego ¯yda � aby by³ oddanym patriot¹
naszego narodu, aby by³ w³¹czony w ogólnonarodowy front walki o pokój i Plan 6-
letni�84. W du¿ej mierze spó³dzielnie stanowi³y znakomite miejsca rekrutacji do
TSK¯. Przyk³adowo w 1954 r. ka¿dy zak³ad pracy w Wa³brzychu, w którym praco-
wa³o wiêcej ¯ydów, mia³ swojego �opiekuna� z ramienia TSK¯85.

Z kolei �rodowisko KM PZPR uwa¿a³o, ¿e �s¹ jeszcze spó³dzielnie, które maj¹
si³y najemne. My bêdziemy do tego d¹¿yæ, a¿eby ze spó³dzielni przechodzili do
przemys³u ciê¿kiego i my siê tym nie martwimy, ¿e ludzie odchodz¹ ze spó³dziel-
ni�86. Tego typu tok my�lenia i dzia³ania wynika³, w szerszym kontek�cie, z za-
miaru pe³nego wt³oczenia wszystkich pozosta³ych jeszcze w pañstwie ¯ydów w nurt
socjalistyczny.

�rodkiem s³u¿¹cym bli¿szym kontaktom TSK¯ z pracuj¹cymi ¯ydami mia³ byæ
kolporta¿ ¿ydowskiej prasy w poszczególnych zak³adach. Co prawda chêtnych do
korzystania z tego �rodka komunikacji by³o niewielu, za to dziêki temu mo¿na przy-
najmniej czê�ciowo stwierdziæ, gdzie byli zatrudnieni ¯ydzi87.

Stanowisko KM PZPR by³o odmienne od stanowiska wa³brzyskiego TSK¯, za
to obie strony podczas posiedzeñ wymienia³y poszczególne zak³ady pracy i w przy-
bli¿eniu przedstawia³y liczbê zatrudnionych w nich ¯ydów. Dziêki temu wiado-
mo, ¿e ¯ydzi zatrudnieni byli w Wydziale Zdrowia (62 pracowników), PSS (52),
MHD (68)88, Hucie �Karol� (10)89, Spó³dzielni Pracy �Zjednoczeni� (20), Spó³-
dzielni Pracy im. �wierczewskiego (70), Spó³dzielni Pracy im. Kiliñskiego (20)90.
W tych dokumentach wymieniane s¹ tak¿e nazwiska �wysuwaj¹cych siê na czo³o
racjonalizatorów i przodowników pracy w przemy�le�91, uczestników konferencji
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organizowanych przez TSK¯92 oraz narad aktywu PZPR93. W czasie, gdy kandy-
daci TSK¯ prowadzili akcje przed wyborami do Miejskiej Rady Narodowej, zna-
le�æ mo¿na równie¿ nazwy zak³adów, w których pracowali ¯ydzi94.

Zarówno spó³dzielnie, jak i TSK¯ oraz ¿ydowscy aktywi�ci partyjni, podobnie
jak pracownicy polskich zak³adów pracy, kultywowali te same socjalistyczne oby-
czaje. W ramach pracy kulturalnej rozwijana by³a w spó³dzielniach i TSK¯ akcja
³¹czno�ci miasta ze wsi¹. Niektóre spó³dzielnie utrzymywa³y systematyczn¹ ³¹cz-
no�æ z podopiecznymi. Pracownicy Spó³dzielni im. Waryñskiego brali udzia³
w pracach ¿niwnych we wsi G³uszyca, z któr¹ spó³dzielnia stale wspó³pracowa³a.
Ko³o dramatyczne i chór tej spó³dzielni czêsto odwiedza³y wie�, organizuj¹c im-
prezy dla mieszkañców95, podejmowano zobowi¹zania �ku czci 22 Lipca, Festi-
walu M³odzie¿y, rocznicy Rewolucji Pa�dziernikowej i inne�96. Podobnie przed-
stawia³a siê dzia³alno�æ TSK¯. Chór bra³ udzia³ we wszystkich imprezach TSK¯
w zak³adach pracy, kopalniach, hutach, PGR-ach, jednostkach wojskowych i na
imprezach ogólnomiejskich. Ko³o Ligi Kobiet przy TSK¯ wykonywa³o �ca³y sze-
reg zobowi¹zañ, jak dniówka na kopalni, pomoc w oczyszczaniu miasta ze �nie-
gu, zbieranie makulatury, systematyczne wyjazdy do PGR w Lubiechowie�97.
W celu ci¹g³ej mobilizacji ¿ydowskich mas pracuj¹cych �przeciw propagandzie sto-
sowanej przez reakcjê zagraniczn¹ i rodzim¹�98 TSK¯ prowadzi³ �pogadanki, od-
czyty, masówki, wieczory sobotnie i wiece w ujêciu ogólnomiejskim, na zak³adach
pracy, w�ród kobiet, m³odzie¿y, rzemie�lników, inteligencji, demaskuj¹c cele pod¿e-
gaczy wojennych i wskazuj¹c na wys³uguj¹c¹ rolê reakcji ¿ydowskiej�99.

Nie pozostawali bierni w tej dziedzinie dzia³acze PZPR, nak³aniaj¹c ¿ydow-
skich przodowników pracy i innych pracowników spó³dzielni do pisania �indywi-
dualnych listów do tow. Bieruta � Na ma³ych zak³adach nie robi siê politycznej
roboty. Zespó³ i egzekutywa powinni zwróciæ uwagê na propagandê wzrokow¹.
Na zak³adach pracy s¹ gablotki zanieczyszczone i nie ma listów wysy³anych do
tow. Bieruta�100.

W latach piêædziesi¹tych krytyka dzia³añ TSK¯, jak i autokrytyka w ³onie KM
PZPR wydawaæ siê mog³a uzasadniona, gdy nie przynosi³y oczekiwanych skut-
ków próby w³¹czenia pracuj¹cych w nich ¯ydów w �nurt budowy i rozwoju so-
cjalizmu, wzmocnienia wiêzi z ludno�ci¹ polsk¹ oraz zapoznanie ich z kultur¹ pol-
sk¹ oraz odwrotnie�101. Z jednej strony wynika³o to z ci¹gle wystêpuj¹cych
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w �rodowisku ¿ydowskim tendencji emigracyjnych, z drugiej z pojawiaj¹cego siê
w mie�cie z wiêkszym lub mniejszym nasileniem antysemityzmu. By za³agodziæ
sytuacjê, poszukiwano winnych wszystkich problemów. Przewa¿nie na posiedze-
niach Komitetu Powiatowego i Komitetu Miejskiego PZPR jako takich wymieniano
�star¹ inteligencjê � przewa¿nie lekarzy i prokuratorów � zapisuj¹cych siê do pañ-
stwa Izrael, rzemie�lników indywidualnych, elementy drobnomieszczañskie�102.
Nie brakowa³o te¿ oskar¿eñ, skierowanych przeciw Kongregacji, a podnosz¹cych
aspekt religijny: �Zostali�my zaskoczeni dzia³alno�ci¹ wroga maskuj¹cego siê
w Kongregacji Religijnej, która, wykorzystuj¹c trudno�ci zaopatrzenia na rynku
miêsnym � otumani³a wiêksz¹ czê�æ spo³eczno�ci ¿ydowskiej, w tym wielu cz³on-
ków partii. Jako rezultat ci¹g³o�ci tej wrogiej pracy by³o, ¿e w okresie jesiennych
�wi¹t ¿ydowskich uda³o siê odci¹gn¹æ od pracy setki ¿ydowskich robotników, co
w rezultacie wp³ynê³o na obni¿enie planów produkcyjnych�103. Du¿¹ winê przy-
pisywano samemu kierownictwu TSK¯, które �zasiad³o w fotelach, nie id¹c do
mas; �ród³a antysemityzmu wychodz¹ z nieuczciwej pracy niektórych towarzyszy,
zastanawiaj¹cymi siê czêsto nad formami wyst¹pienia przeciwko w³adzy tereno-
wej i instancji partyjnej�104. Sama partia obieca³a �wszelkie przejawy antysemity-
zmu zwalczaæ, sprzeciwiaæ siê jednak temu, by obcy naród w Polsce by³ lepiej
uprzywilejowany�105.

W rzeczywisto�ci zjawiska antysemityzmu i tendencje emigracyjne przepla-
ta³y siê z oficjaln¹ polityk¹ i szeptan¹ propagand¹ od samego pocz¹tku. W okre-
sach �ma³ej stabilizacji� s¹czy³y siê niepubliczne antypatie, opierane na emocjo-
nalnych wyobra¿eniach i mitach. Z kolei w czasach prze³omowych, niezale¿nie
od rozgrywek wewn¹trzpartyjnych, dochodzi³o do uwolnienia antysemickich
nastrojów w spo³eczeñstwie polskim. Szczególnie widoczne by³o to w 1956 r.
Powszechna by³a opinia, ¿e �istniej¹ w Wa³brzychu grupy Francuzów, ¯ydów,
Niemców, Greków oraz inni; wcze�niej rz¹dzi³a grupa ¯ydów, którzy obecnie
obsadzeni s¹ w organach bezpieczeñstwa, MO, prokuraturze, s¹downictwie, MRN
oraz KM PZPR�106. Wówczas to, w wielkich pañstwowych zak³adach �górnicy
komentowali, ¿e najlepsze mieszkania posiadaj¹ obywatele narodowo�ci ¿ydow-
skiej i najwy¿sza pora odebraæ je ¯ydom � Kierownictwo spó³dzielni otrzyma-
³o 7 anonimowych listów o tre�ci antysemickiej, a obywatel zatrzymany przez
MO powiedzia³ � rz¹dz¹ wami ¯ydzi, a wy sobie na to pozwalacie�107. W pa�-
dzierniku tego roku, w 10 rocznicê pogromu kieleckiego, dosz³o do zamieszek.
Choæ prawdziwy pretekst by³ nader banalny � k³ótnia kierownika sklepu miê-
snego z nietrze�wym klientem � to b³yskawicznie zaczêli zbieraæ siê pod skle-
pem ludzie. W³adza nauczona do�wiadczeniem, w celu u�mierzenia t³umu spro-
wadzi³a dodatkowe si³y milicyjne i KBW z Wroc³awia i Jeleniej Góry. Sytuacjê

Pawe³ Wieczorek

102 Tam¿e, sygn. 190, s. 2.
103 Tam¿e, s. 22, Sprawozdanie z dzia³alno�ci TSK¯, Zarz¹du Powiatowego w Wa³brzychu. 2 IV 1952.
104 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 176, s. 139.
105 Tam¿e, s. 139.
106 Tam¿e, s. 179.
107 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 211, s. 6�7.



389
uda³o siê szybko roz³adowaæ. Kilka dni potem, chc¹c pozyskaæ przychylno�æ
opinii publicznej, KM PZPR zadecydowa³ zwolniæ kierownika sklepu i przy oka-
zji zakazaæ sprzeda¿y koszernego miêsa. W rzeczywisto�ci problem pozostawa³
w zawieszeniu, gdy¿ ¯ydzi przez d³ugi jeszcze okres stanowili w mie�cie poka-
�n¹ grupê ludzi. Przedstawiciele partii mo¿e nie chcieli, a mo¿e nie potrafili w³a-
�ciwie zinterpretowaæ innych wypowiedzi, jakie w okresie niepokojów wypowia-
dali Polacy, a które zawiera³y inne tre�ci, niekoniecznie zwi¹zane z kampani¹
antysyjonistyczn¹, typu: �zrobimy porz¹dek jak na Wêgrzech�108. Bardzo rze-
czowo okre�li³ sytuacjê, przed i po konfliktach wewn¹trzpartyjnych oraz wa³-
brzyskich zamieszkach, jeden z kierowników ¿ydowskiej spó³dzielni, mówi¹c:
�ideologia uczy nas, ¿e z antysemityzmem w Polsce winni walczyæ Polacy, a nie
¯ydzi, gdy tymczasem schorzenie nacjonalistyczne tkwi jeszcze u cz³onków i kan-
dydatów partii�109.

Na prze³omie lat piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych aktywno�æ spo³eczno�ci
¿ydowskiej w Wa³brzychu nie ogranicza³a siê do pracy w spó³dzielniach. W po-
siedzeniach PMRN uczestniczyli przedstawiciele KM PZPR, TSK¯ oraz wiêkszo�ci
spó³dzielni pracy zatrudniaj¹cych ¯ydów110. ¯ydzi w³¹czali siê w ¿ycie miasta,
odgrywali znacz¹c¹ rolê w s³u¿bie zdrowia111, zajmowali kierownicze stanowiska
w bankowo�ci112, handlu, o�rodkach kultury i o�wiaty, administracji113, tak samo
jak nale¿eli do poszczególnych wydzia³ów MRN czy te¿ byli cz³onkami komisji
przy MRN114. Tak jak spo³eczeñstwo polskie, podobnie ¯ydzi korzystali z mo¿li-
wo�ci rozwoju zawodowego, czy te¿, ujmuj¹c to zgodnie z panuj¹cymi wówczas
zasadami awansu spo³ecznego115.
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W oparciu o wykaz sporz¹dzony w 1961 r. przez TSK¯ okre�liæ mo¿na struk-

turê zawodow¹ ¯ydów pracuj¹cych w Wa³brzychu: pracownicy fizyczni � 275 osób
(w tym 220 pracowników to mê¿czy�ni, 46 � kobiety, 9 � m³odzie¿), urzêdnicy �
155 (mê¿czy�ni � 97, kobiety � 53, m³odzie¿ � 5), wolne zawody � 44 (mê¿czy�ni
� 39, kobiety � 5)116. W tym roku, w którym sporz¹dzana zosta³a ankieta, stwier-
dzono jeszcze, ¿e spo�ród ludno�ci ¿ydowskiej, mieszkaj¹cej w Wa³brzychu, licz-
ba niepracuj¹cych wynosi³a 465 osób, w tym mê¿czyzn � 94, kobiet � 371.

Z danych odnosz¹cych siê do struktury zawodowej ¯ydów i ich aktywno�ci
w Wa³brzychu w latach piêædziesi¹tych i sze�ædziesi¹tych nale¿y wyci¹gn¹æ jeszcze
jeden wniosek. Pomimo ci¹g³ej aktywno�ci, bezpo�redni udzia³ wa³brzyskich ¯y-
dów w ¿yciu gospodarczym mala³. Choæ w samym �rodowisku ¿ydowskim liczba
pracuj¹cych w stosunku do ogólnej liczby pozosta³ych w mie�cie ludzi narodo-
wo�ci ¿ydowskiej zdecydowanie wzros³a w stosunku do lat czterdziestych
(20�25%), a w kolejnych dziesiêcioleciach utrzymywa³a siê na podobnym pozio-
mie (czynnych zawodowo by³o oko³o 33�35%), to wobec ogólnej liczby mieszkañ-
ców miasta pracuj¹cy ¯ydzi stanowi¹ ju¿ zaledwie 1�0,5%. Liczba pracuj¹cych
¯ydów w ogóle zmala³a o ponad po³owê (z oko³o 1000 w 1952 r., do oko³o 480
w 1961 r.). W pewnym stopniu by³o to wynikiem przechodzenia ludzi dot¹d czyn-
nych zawodowo na emeryturê, w du¿ej mierze jednak by³y to skutki kryzysu go-
spodarczego oraz zmian w polityce pañstwa wobec ¿ydowskiej mniejszo�ci naro-
dowej. Te czynniki powodowa³y wzrost napiêcia spo³ecznego. T³umiona przez lata
niechêæ do ¯ydów, znajdowa³a uj�cie117. Wydarzenia z lat 1956 i 1968 wywo³y-
wa³y kolejne fale emigracji. Miejsca pracy po ¯ydach zajmowali Polacy.

Podsumowan ie. W latach powojennych ¯ydzi byli agitowani do wspó³two-
rzenia pañstwa robotniczego. Sztandarowym postulatem wiêkszo�ci ¿ydowskich
partii politycznych, a tak¿e PPR/PZPR, by³a produktywizacja. W rzeczywisto�ci,
na skutek cyklicznie powtarzaj¹cych siê kryzysów spo³ecznych i politycznych, nig-
dy nie uda³o siê go w pe³ni zrealizowaæ. Akcja zmierzaj¹ca do odbudowy ¿ycia
gospodarczego ¯ydów w Polsce, przynios³a dosyæ dobre efekty, chocia¿, jak rela-
cjonowa³ jesieni¹ 1948 r. J. Bein: �Odbudowa gospodarcza ¯ydów w Polsce do-
kona³a siê tylko na powierzchni�118. Zmiana struktury zawodowej ludno�ci ¿ydow-
skiej uda³a siê na tyle, na ile wymaga³y tego okoliczno�ci, w jakich siê znalaz³a.

Tak jak tworzenie nowego systemu polityczno-spo³eczno-ekonomicznego
w pañstwie polskim nastêpowa³o etapami, podobne cykle decydowa³y o przeobra-
¿eniach spo³eczeñstwa ¿ydowskiego. Tyle ¿e, wbrew propagandzie, w odwrotnym
od zaplanowanego przez w³adze kierunku. Ikon¹ nowego spo³eczeñstwa ¿ydow-
skiego w drugiej po³owie lat czterdziestych mia³ siê staæ nowy ¯yd � wykwalifi-
kowany robotnik wielkoprzemys³owy, ¯yd � górnik, ¯yd � przodownik pracy. Mia³
siê staæ osobowo�ci¹ o mocnym charakterze i psychice, dalekiej od stereotypu ¯yda
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� kupca z okresu miêdzywojennego. Nowy typ bohatera, przedstawiciela proletaria-
tu, okazywa³ siê tylko propagandowym symbolem, bez pokrycia w rzeczywisto-
�ci. Faktycznie bowiem w wiêkszo�ci wypadków w kluczowych przedsiêbiorstwach
pañstwowych pracowali albo ludzie m³odzi, niemaj¹cy ¿adnego do�wiadczenia,
albo nieposiadaj¹cy kwalifikacji, albo te¿ ci, którzy do tego zostali zmuszeni przez
czynniki niezale¿ne od ich woli. Szczególnie widoczne jest to zjawisko pod ko-
niec lat czterdziestych i na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, kiedy ¯ydzi porzucali pracê
w przemy�le i powracali do tradycyjnych zawodów, w warsztatach albo spó³dziel-
niach. Byæ mo¿e na skutek wspólnego wysi³ku polskich i ¿ydowskich organizacji
politycznych i spo³ecznych pewne stereotypy zanika³y, jednak ich miejsce zajmo-
wa³y nowe, jak choæby mit o ¿ydokomunie119.

Brak danych statystycznych o przedwojennych zawodach ¯ydów pracuj¹cych
w Wa³brzychu po 1945 r. uniemo¿liwia stwierdzenia, jakim przeobra¿eniom ule-
g³a struktura spo³eczno�ci ¿ydowskiej. W oparciu o dostêpne �ród³a mo¿na stwier-
dziæ, ¿e przemiany zachodz¹ce w Polsce po wojnie, doprowadzi³y do zniesienia
strukturalnej odrêbno�ci ¯ydów oraz stworzy³y warunki do w³¹czenia obywateli
narodowo�ci ¿ydowskiej do produktywnej grupy spo³eczeñstwa. W nastêpstwie
tych przemian nale¿y wnioskowaæ, ¿e uczestnicz¹c w dziedzinach niedostêpnych
im w okresie przedwojennym, zaczêli ulegaæ ogólnym przeobra¿eniom spo³ecz-
nym, tworz¹c przy okazji nowy typ ¯yda � robotnika, spó³dzielcy, urzêdnika.

G³êbokie i trwa³e zmiany zaczê³y zachodziæ, gdy w³adze pañstwowe doprowa-
dzi³y do upañstwowienia wszystkich zak³adów pracy i spó³dzielni, handel zosta³
uspo³eczniony, a rzemie�lnicy, dot¹d tak aktywni, porzucali swoje zajêcie i prze-
nosili siê do spó³dzielni. Choæ spó³dzielnie utraci³y swoj¹ dawn¹ niezale¿no�æ i na
pewno nie by³y ju¿ �¿ydowskie�, to i tak stanowi³y miejsce skupiaj¹ce spo³ecz-
no�æ ¿ydowsk¹.

Uczestnictwo ¯ydów w ¿yciu miasta nie by³o trwa³e. W instytucjach, spó³dziel-
niach i zak³adach dochodzi³o do ci¹g³ej fluktacji w�ród pracowników narodowo-
�ci ¿ydowskiej. Wraz z tym systematycznie zmniejsza³a siê liczba pracuj¹cych.
W konsekwencji zmienia³ siê stosunek pracuj¹cych ¯ydów zarówno do wszystkich
ludzi tej narodowo�ci w mie�cie, jak i do Polaków nie tylko mieszkañców, ale
i pracuj¹cych.

Niezale¿nie od ruchów emigracyjnych ludno�ci ¿ydowskiej czy okresów
wzglêdnej stabilizacji, pocz¹wszy od 1945 r. a¿ do lat piêædziesi¹tych w Wa³brzy-
chu utrzymywa³ siê �redni poziom zatrudnienia oko³o 20% ¯ydów w stosunku do
wszystkich osób tej narodowo�ci, zamieszkuj¹cej w Wa³brzychu. Co prawda wy-
kazy sporz¹dzane przez TSK¯ w ci¹gu 10 lat (1951�1961) podawa³y udzia³ od
oko³o 30% a¿ do ponad 35%, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e pod uwagê brano cz³onków
tej instytucji, nie za� wszystkich mieszkaj¹cych jeszcze w Wa³brzychu ¯ydów.
Zwracali na to uwagê cz³onkowie PZPR oraz s³u¿by specjalne. W 1965 r. napisa-
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no �Je�li chodzi o ilo�æ inteligencji zawodowej to jest jej w ogólnej liczbie ¯ydów
ilo�æ znikoma, oko³o 10% ogó³u ludno�ci � S¹ to lekarze, adwokaci, in¿yniero-
wie�120. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e tak jak w pierwszych latach powojennych, tak
w kolejnych dziesiêcioleciach, czê�æ ¯ydów nie utrzymywa³a kontaktów ze �ro-
dowiskiem tej narodowo�ci, a przez to nie zosta³a ujêta w wykazie ¯ydów w ogóle,
tym bardziej jako pracuj¹cych.

Jeszcze wiêksze by³y dysproporcje pomiêdzy pracuj¹cymi ¯ydami a wszystki-
mi pracuj¹cymi mieszkañcami miasta. Je�li w drugiej po³owie lat czterdziestych
pracuj¹cy ¯ydzi stanowili oko³o 5,3%, to w po³owie lat sze�ædziesi¹tych ju¿ jedy-
nie blisko 1,5%. Bior¹c pod uwagê stosunek pracuj¹cych ¯ydów do wszystkich
mieszkañców Wa³brzycha, proporcje s¹ jeszcze ni¿sze. Je¿eli w 1946 r. stosunek
ten wynosi³ oko³o 2%, to w kolejnych latach systematycznie zaczyna³ maleæ:
w 1950 r. ju¿ tylko 1%, a dziesiêæ lat pó�niej, w 1960 � 0,5%. Ten proces mia³ �ród³a
i w falach emigracji, i w �erozji naturalnej�, poprzez �mieræ lub miêdzypokolenio-
w¹ zmianê to¿samo�ci. Pod koniec lat sze�ædziesi¹tych, a tym bardziej w kolejnych
dziesiêcioleciach, nie archiwizowano ju¿ jakichkolwiek dokumentów, których tre�æ
wskazywa³aby na czynny udzia³ wa³brzyskich ¯ydów w ¿yciu gospodarczym mia-
sta. Znale�æ ju¿ mo¿na tylko informacjê o niewielkiej liczbie mieszkaj¹cych w mie-
�cie ¯ydów, cz³onków TSK¯, w przewa¿aj¹cej mierze emerytów121.

¯ydzi szczególnie aktywni byli w pierwszych latach powojennych, jednak wraz
z up³ywem czasu ich obecno�æ zaczê³a stopniowo maleæ, by ostatecznie pod ko-
niec lat sze�ædziesi¹tych zanikn¹æ. Trudno jest dokonaæ oceny ich osi¹gniêæ na polu
ekonomicznym. G³ównie z tego powodu, ¿e liczba ¯ydów w powojennym Wa³-
brzychu by³a zbyt nik³a, by ich struktura zawodowa mog³a odegraæ powa¿niejsz¹
rolê. Tak¿e jednak dlatego, ¿e wówczas Wa³brzych funkcjonowa³ jako o�rodek prze-
mys³u wydobywczego, koksowniczego i hutniczego. ¯ydzi za�, pomimo dzia³añ
PPR/PZPR, nie poddali siê proletaryzacji. Woleli przebywaæ we w³asnym �rodo-
wisku, najczê�ciej w spó³dzielniach. Wraz ze zmianami dyktowanymi przez w³a-
dzê � uspo³ecznieniem, nacjonalizacj¹ i centralizacj¹ wszystkich dziedzin gospo-
darki � nawet ten symbol ¿ydowskiej przedsiêbiorczo�ci zosta³ poddany
socjalistycznemu procesowi upañstwowienia. Wraz z tym dobiega³ koñca udzia³
¯ydów w ¿yciu ekonomicznym miasta. Zamkniêta zosta³a bardzo ciekawa karta
historii ¯ydów wa³brzyskich�

DIE TEILNAHME DER JUDEN AM WIRTSCHAFTSLEBEN WALDENBURGS
(1945�1968)

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsleben der Juden in Waldenburg in den Jahren
1945-1968. Abgesehen von den in Polen eingetretenen Systemveränderungen, trotz der politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme, nahmen die in Waldenburg lebenden Juden regen
Anteil am Wirtschaftsleben der Stadt. Die Juden organisierten als erste den Stadtverkehr. Sie gründeten
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die Genossenschaften, nahmen die Arbeit in den Gruben, Kokereien und Hütten auf. Ein Teil
engagierte sich in der Verwaltung, viele von ihnen gründeten Handelsunternehmen, waren im
Handwerk tätig, wirkten in den gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen. Im Waldenburger
Gesundheitswesen machten die jüdischen Ärzte die größte Gruppe aus, viele Juden nahmen am
Gerichtswesen aktiv teil, nur wenige arbeiteten im Sicherheitsdienst und Milliz.

Die Mitwirkung der Juden am Stadtleben war nicht von langer Dauer. In den Institutionen,
Genossenschaften und Betrieben kam es zum ständigen Wechsel unter den Angestellten jüdischer
Nationalität, folglich nahm ihre Zahl ständig ab. Dadurch veränderte sich das Verhältnis der
beschäftigen Juden zu ihren nicht beschäftigen Landleuten sowie gegenüber den Polen � sowohl den
Bewohnern als auch den Beschäftigen.

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre machten die beschäftigten Juden ca. 5,3 Prozent aller in
der Stadt registrierten Menschen dieser Nationalität aus. Mitte der 1960er Jahre betrug diese Zahl
nur ca. 1,5. Wenn man die Relation der arbeitenden Juden zu allen Bewohnern Waldenburgs
berücksichtigt, so fallen die Größenverhältnisse noch niedriger aus. Wenn sie 1946 ca. 2,0 Prozent
ausmachten, nahm diese Zahl in den nächsten Jahren kontinuierlich ab: 1950 betrug sie nur noch 1,0
Prozent und zehn Jahre später, 1950 � 0,5 Prozent. Dieser Prozess ging auf die Emigrationswellen
und auf die �natürliche Erosion� durch den Tod oder die intergenerationelle Veränderung der Identität
zurück. Ende der 1960er Jahre wurden keine Dokumente mehr ausgestellt, die die aktive Teilnahme
der Juden am Wirtschaftsleben der Stadt nachweisen könnten.

Die Beurteilung der jüdischen Errungenschaften im Bezug auf das Wirtschaftsleben fällt sehr
schwer. Die Zahl der Juden in Waldenburg war zu gering, um mit ihrer Beschäftigungsstruktur eine
wichtige Rolle als strukturell bedeutende Bevölkerungsgruppe zu übernehmen. Ein anderer Grund
lag darin, dass Waldenburg zu dieser Zeit ein wichtiges Zentrum der Bergbau-, Koks- und Hütten-
industrie war. Die Juden ließen sich dagegen nicht �proletarisieren� � trotz der Bemühungen vonseiten
der Polnischen Arbeiterpartei (später Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei). Sie bevorzugten eigene
Milieus, vor allem die Genossenschaften. Dieses Symbol des jüdischen Unternehmertums musste
dem Prozess der sozialistischen Verstaatlichung nachgeben, der im Rahmen der von den Machthaber
diktierten Verstaatlichungsprozessen stattfand. So endete die Teilnahme der Juden am Wirtschaftsleben
der Stadt und gleichzeitig auch eine sehr interessante Seite ihrer Geschichte in Waldenburg.
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