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PAWE£ WIECZOREK

UDZIA£ ¯YDÓW W ¯YCIU GOSPODARCZYM WA£BRZYCHA
(19451968)
CZÊÆ 2
¯ y d o w s k i e s p ó ³ d z i e l n i e. Bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu gospodarczym ¯ydów w Wa³brzychu odgrywa³a spó³dzielczoæ1. Od samego pocz¹tku ¯ydzi chêtnie brali udzia³ w ¿yciu gospodarczym miasta, zak³adaj¹c spó³dzielnie pracy i pracuj¹c w nich. Jako pierwsi pojawili siê zdemobilizowani ¿o³nierze, partyzanci
i wiêniowie obozów koncentracyjnych, potem do³¹czyli repatrianci z ZSRR, stanowi¹cy podstawow¹ grupê pracowników spó³dzielni. Co prawda o tym w prasie
mowy nie ma, ale zak³adane przez ¯ydów spó³dzielnie prócz miejsca pracy stanowi³y dla nich swego rodzaju drugi dom. Przebywali w swoim rodowisku, wród
przyjació³ i znajomych, zachowywali bez ograniczeñ swoje obyczaje. Dziêki temu
nie musieli od razu przystosowywaæ siê do nowych warunków i trybu pracy z jej
dyscyplin¹, obowi¹zkami i wymaganiami.
Droga wiod¹ca do uruchomienia spó³dzielni by³a nie³atwa. Zdobycie owiadczenia o celowoci rozpoczêcia dzia³alnoci spó³dzielczej, starania o odpowiednie
lokale, dostarczanie sprzêtu produkcyjnego i narzêdzi, produkcja czy sprzeda¿ towaru  wszystkie te dzia³ania wymaga³y od inicjatorów wiary, cierpliwoci i entuzjazmu. Cechy te zdecydowanie ustêpowa³y panuj¹cym wówczas zasadom gry,
ustalanym przez w³adzê2.
Pierwsz¹ spó³dzielni¹, jaka powsta³a w Wa³brzychu, by³a Spó³dzielnia im.
L. Waryñskiego. W przysz³oci mia³a siê staæ najbardziej rozwiniêta, najsprawniejsza i zatrudniaæ najwiêcej osób. Nim do tego dosz³o, ¯ydzi musieli przejæ ca³¹
drogê biurokratyczn¹ us³an¹ podaniami i protestami: Zwrócilimy siê do Obywatela Pe³nomocnika z prob¹ przydzielenia nam urz¹dzenia warsztatów krawieckich
... celem otwarcia kolektywnych warsztatów pracy.
1

Szerzej o tym: M. G r y n b e r g, ¯ydowska spó³dzielczoæ pracy w Polsce w latach 19451949,
Warszawa 1986, s. 5961. Tak¿e: A. C a ³ a, H. W ê g r z y n e k, G. Z a l e w s k a, Historia i kultura ¯ydów polskich, Warszawa 2000, s. 311. Prasa wa³brzyska z lat 19451949: Wa³brzych, Wa³brzyskie
S³owo Polskie, Wa³brzyska Trybuna Dolnol¹ska, S³owo Wa³brzyskie.
2 Archiwum Pañstwowe w Kamieñcu Z¹bkowickim (dalej: APKZ), Zarz¹d Miejski w Wa³brzychu (dalej: ZM), sygn. 123, k. 60.
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Pe³nomocnik odda³ tê sprawê do Tymczasowego Zarz¹du Pañstwowego; Zarz¹d uzna³, ¿e tylko Centrala w widnicy jest upowa¿niona do wydawania urz¹dzeñ; centrala zgodê wyrazi³a, uzale¿niaj¹c j¹ zarazem od stanowiska  te¿ formalnej zgody  Pe³nomocnika; Pe³nomocnik z kolei, choæ wczeniej ju¿ przychylnie
odnosi³ siê do sprawy, przekaza³ j¹ Komisji Kwalifikacyjnej, która . . . nie wiedz¹c
o co chodzi, zatwierdzi³a tylko jeden warsztat; w efekcie sprawa ta musi ponownie byæ na Komisji Kwalifikacyjnej za³atwiona. Dzisiaj jest ju¿ grudzieñ, 20 kwalifikowanych krawców czeka na pracê, czeka i nie ma z czego ¿yæ, a nasze podanie przecie¿ formalnie za³atwione, wêdruje z jednego urzêdu do drugiego3.
Dopiero na prze³omie grudnia 1945 i stycznia 1946 r. uda³o siê doprowadziæ sprawê do koñca i Spó³dzielnia im. L. Waryñskiego zaczê³a dzia³aæ. Sk³ada³a siê
z dwóch cechów: krawieckiego i szewskiego, w których zatrudnienie znalaz³o na
pocz¹tku 12 osób.
Nie³atwo by³o ¯ydom rozwin¹æ konstruktywn¹ dzia³alnoæ tak¿e z powodu obecnoci w miecie Armii Radzieckiej. W marcu 1946 r. szef wa³brzyskiego Komitetu
¯ydowskiego (dalej: K¯) napisa³ do KW PPR: W swoim czasie Komisja Kwalifikacyjno-Osiedleñcza przydzieli³a dla naszej spó³dzielni kilka warsztatów znajduj¹cych siê po dzieñ dzisiejszy w rêkach Niemców. Przy wprowadzaniu naszych robotników do tych warsztatów owiadczyli ci Niemcy, ¿e pracuj¹ dla wojskowych w³adz
sowieckich. Nasi robotnicy za¿¹dali tedy zawiadczenia . . . Niemcy zamiast przed³o¿yæ zawiadczenie, wezwali kilku wojskowych sowieckich, którzy mimo ¿e nie mogli
wylegitymowaæ siê ¿adnymi odpowiednimi dokumentami  nie pozwolili naszym
robotnikom obj¹æ warsztatów. Udalimy siê do sowieckiego komendanta miasta
Wa³brzych . . . Po up³ywie kilku dni owiadczy³ nam, ¿e za³atwienie tej sprawy nie
le¿y w jego mocy. Nasi robotnicy, którzy znaj¹ stosunki panuj¹ce w przedmiotowych
warsztatach, owiadczaj¹ kategorycznie, ¿e Niemcy pracuj¹ tylko dla osób prywatnych i nie wykonuj¹ robót dla w³adz sowieckich. Natomiast nasi robotnicy . . . wyra¿aj¹ gotowoæ pracowaæ [!] i dla w³adz sowieckich4. W rzeczywistoci a¿ do
1948 r. wojska radzieckie u¿ytkowa³y niektóre przedsiêbiorstwa, czêsto dla czerpania zysków z pracy najtañszej wtedy si³y roboczej  Niemców, zatrudnionych w warsztatach, mimo ¿e oficjalnie g³oszono, i¿ zak³ady funkcjonuj¹ na potrzeby wojska5.
Po wypadkach kieleckich zaczê³y zachodziæ w Polsce powa¿ne zmiany w charakterze spó³dzielni ¿ydowskich. Za³ogi czêci spó³dzielni zosta³y zdekompletowane, niektóre z nich stanê³y przed widmem likwidacji. Coraz znaczniejszy stawa³ siê w spó³dzielniach udzia³ pracowników polskich. Na Dolnym l¹sku sytuacja
przedstawia³a siê trochê lepiej. Wielu ¯ydów przenosi³o siê na te tereny, gdzie istnia³o du¿e skupisko ¿ydowskie. Oni przyczynili siê do normalnego funkcjonowania spó³dzielni.
3

Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu (dalej: APWr), KW PPR, sygn. 1/V/41, s. 110.
APWr, KW PPR, sygn. 1/V/41, s. 124.
5 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 48, k. 124127. Tak¿e: APKZ, ZM, 19451950, sygn.
128, k. 4649; A. M a ³ k i e w i c z, Dzieje polityczne (Wa³brzych. Zarys monografii na tle regionu, pod
red. S. Michalkiewicza, Wroc³aw 1993, s. 162167).
4
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W tym czasie jawi³o siê na horyzoncie inne powa¿ne zagro¿enie dla ¿ydowskich spó³dzielni w Wa³brzychu. Ju¿ w grudniu 1945 r. Hilary Minc zapowiada³
bitwê o handel i spó³dzielczoæ. Dolny l¹sk stanowi³ dla w³adzy teren dowiadczeñ i eksperymentów przed ogólnopolsk¹ realizacj¹ planów. wiadczy o tym dobitnie postêpowanie w³adzy wa³brzyskiej. W koñcu 1946 r. Miejska Rada Narodowa (dalej: MRN) podjê³a próby spektakularnych akcji w interesie spo³eczeñstwa,
w istocie stanowi¹cych formê biurokratycznej regulacji procesów ekonomicznych
i wiadcz¹cych o niepojmowaniu zasad rz¹dz¹cych gospodark¹. Przede wszystkim
w padzierniku 1946 r. postanowiono obni¿yæ ceny detaliczne towarów, uwa¿aj¹c, ¿e s¹ one zawy¿one przez kupców. W pierwszych miesi¹cach po sukcesie akcja przynios³a na pocz¹tku 1947 r. najpierw dotkliwy brak towarów, a potem jeszcze szybszy wzrost cen. W ten sposób w Wa³brzychu pó³ roku wczeniej ni¿
w ca³ym kraju zaczê³a siê bitwa o handel i spó³dzielczoæ, która przynios³a upañstwowienie znacznej czêci handlu i us³ug6.
Porednikiem we wdra¿aniu programu by³ Komisarz ds. Produktywizacji Ludnoci ¯ydowskiej. Preludium jego dzia³ania w tym kierunku stanowi³a pierwsza
narada z wszystkimi kierownikami spó³dzielni, która odby³a siê 3 XII 1946 r. Celem by³o omówienie sprawy zjednoczenia ma³ych spó³dzielni jednej bran¿y i obni¿enie kosztów produkcji. Zwrócono tak¿e uwagê na wysoce niezdrowe zjawisko, i¿ ceny spó³dzielcze prawie nie odbiegaj¹ od cen prywatnych; uchwalono
powy¿sze sprawy postawiæ na wspólnym posiedzeniu wszystkich spó³dzielni celem ich zjednoczenia i nadania im oblicza o charakterze spó³dzielni w naszym systemie gospodarczym7. Dosz³o do dosyæ absurdalnej sytuacji: podczas gdy wczeniej artyku³y wyprodukowane w spó³dzielniach by³y stosunkowo tanie, to po
wprowadzeniu w ¿ycie przez MRN akcji tanich zakupów ceny tych samych produktów okazywa³y siê zbyt wysokie. Poza tym w miecie nie by³o kilku spó³dzielni
tej samej bran¿y. Na kolejnym spotkaniu 23 XII 1946 r. Komisarz jeszcze dosadniej t³umaczy³ kierownikom zadanie, jakie maj¹ do spe³nienia spó³dzielnie, wraz
z ludmi w nich zatrudnionymi. Nie szczêdzi³ te¿ zarzutów co do ich dzia³alnoci:
Trzyletni plan odbudowy gospodarczej okrela rolê i miejsce spó³dzielczoci i spó³dzielnie musz¹ podporz¹dkowaæ swoj¹ pracê i przy³¹czyæ siê do tego planu . .. Spó³dzielnie w Wa³brzychu robi¹ wra¿enie spó³ek, a charakter pracy i ma³a iloæ cz³onków, wp³ywaj¹ na dzia³alnoæ spó³dzielni. S¹ te¿ pewne fa³szywe tendencje ...
ujawniaj¹ce siê w chêci du¿ych zarobków. Nie zmierzamy w tej chwili do socjalistycznych spó³dzielni, ale musz¹ one nosiæ charakter spo³eczny8.
Komisarz nie by³ daleki od prawdy, krytykuj¹c spó³dzielnie, które sprawia³y
wra¿enie spó³ki. Teoretycznie praca w spó³dzielniach mia³a wywo³aæ zmianê
w mentalnoci ¯ydów. Z systemu indywidualnej pracy, gdy rzemielników ³¹czy³o tylko wspólne pomieszczenie i narzêdzia, a dzieli³a praca i podzia³ zysków, za6

M a ³ k i e w i c z, op. cit., s. 177.
APWr, Urz¹d Wojewódzki we Wroc³awiu (dalej: UWW) Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny (dalej: WSP), sygn. VI/697, s. 13.
8 Tam¿e, s. 17.
7
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mierzano przejæ do bardziej z³o¿onej formy. Na to tak¿e trzeba by³o poczekaæ,
podobnie jak ze zjednoczeniem. Dopiero w latach 19471948 zaczyna³y powstawaæ
brygady, zmuszaj¹ce do podzia³u pracy i ograniczaj¹ce samodzielnoæ, wprowadzono mechanizacjê i produkcjê tamow¹, wymagaj¹c¹ dyscypliny. Ciê¿ko by³o zmieniæ mentalnoæ ¯ydów, skoro w spó³dzielniach pracowali w masie, staj¹c siê automatycznie izolowan¹ grup¹, na któr¹ inni z otoczenia nie mogli wywieraæ wp³ywu.
Niezale¿nie od sytuacji polityczno-gospodarczej ruch spó³dzielczy w Wa³brzychu rozwija³ siê doæ dynamicznie. W pierwszej po³owie 1946 r. istnia³o na terenie Wa³brzycha dziewiêæ spó³dzielni: Auto-Trans (spó³dzielnia transportowa;
zatrudnionych 50 osób); im. L. Waryñskiego (szewsko-krawiecka; 45); Metalowiec
(lusarsko-mechaniczna; 30); Tricot (trykotarsko-w³ókiennicza; 25); Zgoda (rzeniczo-masarska; 25); Zdemobilizowanych ¯o³nierzy (piekarska; 15); Torebkarz
(skórzano-galanteryjna; 15); Nowa Era (cukiernicza; 15); Szczecina (szczeciniarsko-galanteryjna; 12)9. W tym roku pracowa³y w nich 232 osoby.
Dane dotycz¹ce dzia³alnoci spó³dzielni ¿ydowskich w Wa³brzychu z roku 1947
s¹ niepe³ne. W tygodniku Wa³brzych wymieniono tylko kilka spó³dzielni: im.
L. Waryñskiego (spó³dzielnia krawiecka; zatrudnionych 96 osób); im. Botwina
(dawniej Tricot) (szewsko-torebkarska; 46); Ig³a (krawiecka; 38); Metalowiec (remontowo-mechaniczna; 17); Zdemobilizowanych ¯o³nierzy (piekarska; 11); Remont (malarska; 11); Zgoda (spo¿ywcza; 11); Prze³om (mydlarska; 11); Auto-Trans
(transportowa; 10)10, dodaj¹c, ¿e istnieje ca³y szereg innych. Prawdopodobnie
by³y to spó³dzielnie Torebkarz (skórzano-galanteryjna) i Nowa Era (cukiernicza),
wymienione z kolei w gazecie Nowe ¯ycie. W tym roku w spó³dzielniach pracowa³o oko³o 300 osób.
Brakuje te¿ pe³nych danych za 1948 r. W artyku³ach i sprawozdaniach wymienione zosta³y spó³dzielnie: im. L. Waryñskiego (spó³dzielnia krawiecka; zatrudnione
163 osoby); im. Botwina (szewsko-torebkarska; 81); im. Dua (w³ókiennicza; 39);
Metalowiec (remontowo-mechaniczna; 27); Remont (malarska; 24); Prze³om (chemiczna; 18); Tor (radiotechniczna; 12). Co prawda spó³dzielni by³o mniej, za to
by³o w nich zatrudnionych ponad 350 osób11.
W 1949 r. w Wa³brzychu istnia³y 52 spó³dzielnie. Sporód nich, bior¹c pod uwagê poszczególne oddzia³y, 14 zosta³o za³o¿onych przed 1949 r. przez ¯ydów. W tym
samym czasie w miecie dynamicznie rozwija³y siê polskie spó³dzielnie. W 1949 r.
by³o ich 38. Ze wzglêdu na przemys³owy charakter miasta zdecydowana wiêkszoæ
spó³dzielni podlega³a kopalniom, koksowniom, Zjednoczeniu Energetycznemu, Miejskiej Komunikacji oraz Dolnol¹skiemu Zjednoczeniu Przemys³u Wêglowego.
9
APWr, Wojewódzki Komitet ¯ydowski (dalej: WK¯), sygn. 199, s. 1, 17. Tak¿e: A. G o l d s z t e j n, Ludnoæ ¿ydowska na Dolnym l¹sku 19451948; pr. doktorska, Uniwersytet Wroc³awski,
1968, s. 167.
10
Wa³brzych, R. 1, nr 23, s. 2.
11 G o l d s z t e j n, op. cit., s. 89. Tak¿e: J. A d e l s o n, W Polsce zwanej ludow¹ (Najnowsze dzieje
¯ydów w Polsce, pod red. J. Tomaszewskiego, Warszawa 1993, s. 128, 135); Wa³brzyska Trybuna
Dolnol¹ska, R. 4, nr 189, s. 3. Wa³brzych, R. 1, nr 23, s. 2.
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Do wymogów sytuacji dostosowa³y siê spó³dzielnie ¿ydowskie. W 1949 r.
wymienione zosta³y: Zgoda (spó³dzielnia rzeniczo-wêdliniarska; 4 oddzia³y);
Metalowiec (lusarska i radiotechniczna; 2); Ig³a (krawiecka i kapelusznicza; 2);
im. Botwina (szewsko-rymarska i tapicerska; 2); im. L. Waryñskiego (krawiecka;
1); Remont (malarska; 1); Zdemobilizowanych ¯o³nierzy (piekarska; 1)12. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e pominiête zosta³y inne spó³dzielnie. Zabrak³o np. informacji
o Spó³dzielni Pracy im. Dua czy Auto-Trans, które wielokrotnie jeszcze wymieniano podczas obrad Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (dalej: PMRN) przed
1949 r., jak i w latach 50. W wykazach brakuje te¿  podobnie jak w dokumentach
wytworzonych w poprzednich latach  informacji o narodowoci oraz liczbie zatrudnionych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e na prze³omie lat 40. i 50. w Wa³brzychu mieszka³a ju¿ znacznie mniejsza liczba ¯ydów ni¿ w pierwszych latach powojennych.
Dlatego te¿ mo¿na przypuszczaæ, ¿e choæ spó³dzielnie nadal stanowi³y miejsce zatrudnienia ¯ydów, to znaczn¹ czêæ pracowników tworzyli Polacy, a wskazuj¹ na
to sprawozdania z posiedzeñ PMRN oraz artyku³y ukazuj¹ce siê w wa³brzyskiej
i dolnol¹skiej prasie.
W archiwach uda³o siê odnaleæ niewielk¹ liczbê dokumentów wykazuj¹cych
sk³ad zatrudnionych w poszczególnych spó³dzielniach. Jedynie na podstawie dowodów wytworzonych w Spó³dzielni im. Botwina stwierdziæ mo¿na, ¿e w lutym
1950 r. po³owê pracuj¹cych stanowili Polacy. Sporód 134 pracowników 67 posiada³o nazwiska i imiona wskazuj¹ce na pochodzenie ¿ydowskie. Nie nale¿y zapominaæ, ¿e w pierwszych latach powojennych ludnoæ ¿ydowska by³a szczególnie mobilna. O bardzo du¿ej fluktuacji w tej spó³dzielni mówi¹ dane z lat
19481950: w grudniu 1948 r. zatrudnionych by³o 178 pracowników, w tym 156
pracowników fizycznych i 22 umys³owych13. W styczniu 1949 r. zatrudnionych
by³o ju¿ 187 osób (z czego 170 by³o cz³onkami PZPR, a 17 kandydatami na cz³onków partii, co wskazuje na upolitycznienie ¿ycia spó³dzielni pracy)14. Z kolei
wykaz zarobków pracowników, oprócz ich nazwisk, wykazuje równie¿ okres zatrudnienia. St¹d te¿ wiadomo, ¿e na 231 pracowników w sierpniu 1949 r. 12 miesiêcy przepracowa³o 160 osób, 11 miesiêcy  45 osób, 10 miesiêcy  26 osób, od
4 do 9 miesiêcy  61 osób, oraz od 1 do 3 miesiêcy  a¿ 93 osoby15.
Spó³dzielnie ¿ydowskie w Polsce po wojnie, choæ krótko, stanowi³y wizytówkê rodowiska. W roku 1950 wraz z rozwi¹zaniem lub przejêciem prawie wszystkich organizacji ¿ydowskich przez pañstwo zlikwidowano tak¿e oddzielne struktury gospodarcze ludnoci ¿ydowskiej.
K i b u c e i d z i a ³ a l n o  æ O RT. Wa¿n¹ rolê w realizacji programu produktywizacji odgrywa³y ¿ydowskie partie polityczne oraz organizacje spo³eczne. Ich dzia³alnoæ polega³a g³ównie na zak³adaniu orodków szkoleniowych i kibuców przeznaczonych dla ludzi m³odych. K³adziono tam nacisk na wyuczenie m³odych
12

APKZ, Bank Rzemios³a i Handlu w Wa³brzychu, sygn. 15, k. 6064.
Tam¿e, k. 23.
14 Tam¿e, k. 2.
15 Tam¿e, k. 95103.
13
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¯ydów zawodów. Po czêci chodzi³o o to, by mogli wykorzystaæ je do czynnego
udzia³u w rozwijaniu ¿ydowskiej gospodarki w Polsce, po czêci za (zgodnie
z programami partii syjonistycznych) by³y przydatne m³odym, którzy, jak pokaza³a bliska przysz³oæ, wystêpowaæ mieli w roli pionierów przy tworzeniu gospodarki narodowej w Izraelu. W dzia³alnoci tego typu wyró¿ni³y siê dwie organizacje: Hechaluc i Organizacja Rozwoju Twórczoci Przemys³owej, Rzemielniczej
i Rolniczej wród Ludnoci ¯ydowskiej w Polsce (dalej: ORT).
Hechaluc by³ organizacj¹ funkcjonuj¹c¹ jeszcze przed wojn¹. Wznowi³ swoj¹
dzia³alnoæ 5 XI 1945 r., jednocz¹c cztery m³odzie¿owe organizacje partii ¿ydowskich, w których ideologia syjonistyczna przeplata³a siê z socjalizmem lub komunizmem (wyj¹tek stanowi³a mieszczañska partia Hitachdut, w której ideologii dominowa³ syjonizm). Organizacje m³odzie¿owe, które znalaz³y siê pod skrzyd³ami
Hechaluc, to: Ha-szomer-Hja-cair (wywodz¹ca siê z Ha-szomer-Hja-cair), Dror
(z Poalej Syjon Prawica), Gordonia (z Hitachdut) i M³odzie¿ Borochowa (z Poalej
Syjon Lewica)16.
Hechaluc napotyka³ problemy przy realizacji swoich statutowych zadañ, szczególnie ze strony w³adz miasta. Najczêstsze t³o konfliktów stanowi³y sprawy polityczne17. W roku 1946 istnia³o na terenie miasta siedem kibuców, w których pracowa³o 122 m³odych ¯ydów: Dror (3 kibuce; 34 cz³onków); Ha-szomer-Hja-cair
(2; 28); Gordonia (1; 24); Mizrachi (1; 36). W kibucach przebywali m³odzi ludzie
w wieku od 16. do 22. roku ¿ycia, którzy przybyli w ramach migracji wewnêtrznej z £odzi, Warszawy i przede wszystkim w wyniku repatriacji z ZSRR18. W Wa³brzychu istnia³ tak¿e Punkt Produktywizacji M³odzie¿y ¯ydowskiej Mizrachi.
W roku 1946 skupia³ 36 osób i by³ w tym czasie najliczniejszym sporód wszystkich poszczególnych kibuców19.
Znane s¹ sk³ady zarz¹dów w poszczególnych organizacjach. W oddziale Hechaluc Pionier Ha-szomer-Hja-cair dyrekcjê tworzy³o 9 osób, w Hechaluc Pionier
Dror  7, w Hechaluc Pionier Gordonia  3 osoby. Komitet Miejscowy Hechaluc
Pionier liczy³ 5 osób. Taki sam piêcioosobowy sk³ad zarz¹du mia³a organizacja Mizrachi. Warto dodaæ, ¿e w 1946 r. we wszystkich tych organizacjach ¿ydowskich
dochodzi³o do ci¹g³ej fluktuacji. Stwierdziæ mo¿na, ¿e w ci¹gu tylko dwóch kwarta³ów zmianom podlega³y sk³ady zarz¹dów w Ha-szomer-Hja-cair, Dror i Gordonii. To samo zjawisko zachodzi³o wród personelu poszczególnych orodków oraz
przebywaj¹cej w nich m³odzie¿y20.
W tym te¿ roku próby za³o¿enia orodka produktywizacji m³odzie¿y ¿ydowskiej podejmowa³o ¯ydowskie Zrzeszenie Religijne (dalej: ¯ZR). Z pisma Komitetu Organizacyjnego ¯ZR wynika, ¿e centrum takie mia³o s³u¿yæ obok produktywizacji równoczenie wychowaniu religijnemu i ¿yciu zgodnie z tradycj¹
16

A d e l s o n, op. cit., s. 441442.
APKZ, ZM, sygn. 123, s. 60.
18 APKZ, ZM, 19451950, sygn. 123, s. 19, 23, 2526, 36, 38, 53; sygn. 128, s. 44.
19 APKZ, ZM, 19451950, sygn. 128, s. 12, 4950.
20 APKZ, ZM, 19451950, sygn. 123, s. 18, 21, 28, 4043.
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¿ydowsk¹21. Przedstawiciele wa³brzyskiego ¯ZR w pimie do Pe³nomocnika Rz¹du napisali: Ze wzglêdu na wielkie znaczenie, jakie ma produktywizacja dla mas,
wracaj¹cych do Polski repatriantów w dziele odbudowy kraju, jestemy pewni, ¿e
ob. Pe³nomocnik Rz¹du zechce przyczyniæ siê i pomóc nam do rych³ego wprowadzenie w czyn tego tak wa¿nego dzia³u. Wci¹gaj¹c m³odzie¿ ¿ydowsk¹ do pracy
produktywnej, unikniemy przykrego zjawiska, ¿e m³odzie¿, wa³êsaj¹c siê bez pracy,
zajmuje siê handlem ulicznym, a nieraz spekulacj¹22.
Do zrealizowania planu przez ¯ZR w Wa³brzychu nie dosz³o. Problem wynikn¹³ tym razem nie z powodu niechêci ze strony administracji polskiej, ale z racji
stanowiska Komitetu ¯ydowskiego w Wa³brzychu: Decyzjê oparto na owiadczeniu ¯ydowskiego Komitetu w Wa³brzychu, przedstawiciele którego  ob. Cebula
i mec. Freund  owiadczyli, ¿e tylko Komitet jest upowa¿niony do prowadzenia
akcji produktywizacji mas, wracaj¹cych do Polski i w interesie ¯ydów jest scentralizowanie tej akcji w ramach Komitetu23.
W 1947 r. w ¿ydowskim ¿yciu politycznym, szczególnie wród partii syjonistycznych, zachodzi³y powa¿ne zmiany. 17 VII tego roku dosz³o do po³¹czenia prawego skrzyd³a Poalej Syjon Prawica z Hitachdut, a w trzy miesi¹ce póniej, 19 X,
lewego skrzyd³a Poalej Syjon Prawica z Poalej Syjon Lewica. Te przemiany wp³ynê³y jednoczenie na ruchy m³odzie¿owe  nast¹pi³a ich konsolidacja24. W tym czasie liczba kibuców w Wa³brzychu zmniejszy³a siê do trzech, za to zdecydowanie,
bo prawie szeciokrotnie, wzros³a liczba pracowników  do 314 (Dror  1 kibuc,
120 cz³onków; Ha-szomer-Hja-cair  1, 102; Gordonia  1, 92)25.
Si³a przyci¹gania m³odzie¿y do kibuców zaczyna³a s³abn¹æ, szczególnie w roku
1948 (dla tego roku brak materia³ów ród³owych), w takim samym stopniu, w jakim
nasila³y siê tendencje emigracyjne ¯ydów. Z tego te¿ powodu w dniu 28 VIII 1948 r.
zosta³a zawieszona dzia³alnoæ m³odzie¿owej organizacji ¿ydowskiej Hechaluc Pionier, dzia³aj¹cej na terenie miasta26.
Próbê reaktywacji organizacji s³u¿¹cej produktywizacji m³odzie¿y ¿ydowskiej
w Wa³brzychu podjêto jeszcze w roku 1949. Dnia 1 III 1949 r. za³o¿ono Orodek
Produktywizacji M³odzie¿y ¯ydowskiej Hechaluc Pionier  Zjednoczona Chalucowa M³odzie¿ Poalej Syjon. Dror  Borochow Jugent, stanowi¹cy kolektyw,
w którym czêæ stanowi m³odzie¿ ucz¹ca siê, a pozostali zajmuj¹ siê prac¹ . . . grupa
pracuj¹ca zatrudniona jest przy lusarstwie, krawiectwie i pracy dorywczej27. Organizacja liczy³a 35 cz³onków. Jak wskazywa³a jej nazwa, zrzesza³a ona przedstawicieli wszystkich organizacji ¿ydowskich. W sk³ad zarz¹du wchodzi³o wówczas piêæ
osób28. Orodek mieci³ siê w tym samym miejscu, a na jego zajêcie wyrazi³ zgo21

Tam¿e, k. 51.
Tam¿e, k. 50.
23 Tam¿e, s. 49.
24 A d e l s o n , op. cit., s. 441442.
25 G o l d s z t e j n, op. cit., s. 118.
26 APWr, UWW WSP, sygn. VI/70, s. 126.
27 APKZ, ZM, 19451950, sygn. 123, s. 73, 76.
28 Tam¿e, s. 76.
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dê Pe³nomocnik RP jeszcze w kwietniu 1946 r., by rozwijaæ mog³a sw¹ dzia³alnoæ organizacja Hechaluc Pionier Dror29. W 1949 r. sytuacja i po³o¿enie Hechaluc Pionier w Wa³brzychu uleg³y diametralnej zmianie. Pod wp³ywem obowi¹zuj¹cej w ca³ym kraju zasady konsolidacji, centralizacji lub likwidacji zbêdnych
organizacji, taki sam los spotka³ Hechaluc Pionier. W³adze miasta uzna³y, ¿e Hechaluc Pionier zajmuje budynek nielegalnie. Wys³ana na miejsce komisja stwierdzi³a: Stan sanitarny budynku przedstawia siê ni¿ej krytyki: ciany brudne, pajêczyny, pod³oga nie umyta, szyby powybijane, drzwi po³amane i bez zamkniêæ,
wszêdzie zapach starzyzny i stêchlizny
Instalacja wodna i elektryczna uszkodzone. Podwórze brudne, mieci nie wywo¿one od kilku miesiêcy
Inspektor
szkolny stwierdza, i¿ powy¿sza organizacja m³odzie¿owa nie jest zalegalizowana
i w ogóle o istnieniu takowej nie wie
Zauwa¿a, ¿e w salach jadalnych, mieszkalnych i w wietlicy nie ma ¿adnych gode³ ani portretów dostojników Pañstwa
Przedstawiciel Referatu Kwaterunkowego stwierdza, i¿ organizacja nie posiada przydzia³u na ten lokal i nielegalnie go zajmuje
Bior¹c powy¿sze pod uwagê postanowiono: z³o¿yæ doniesienie do Referatu Karno-Administracyjnego za brak
porz¹dków sanitarnych oraz zlikwidowaæ dzia³alnoæ organizacji jako niezalegalizowanej30. Wa³brzyska organizacja Zjednoczona Chalucowa M³odzie¿ Poalej
Syjon. Dror  Borochow Jugent uleg³a likwidacji w roku 1950, kiedy rozwi¹zana
zosta³a wiêkszoæ ¿ydowskich organizacji i wszystkie partie polityczne.
Na nieco mniejsze problemy i krytykê ze strony w³adzy natrafi³ ORT. Dzia³o
siê tak dziêki temu, ¿e prócz wspó³pracy z Wydzia³em M³odzie¿owym przy K¯
swoj¹ dzia³alnoæ  inaczej ni¿ w okresie przedwojennym  rozszerzy³ tak¿e na
ludnoæ polsk¹. Zajmowa³ siê przede wszystkim organizowaniem od podstaw szkó³
zawodowych, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e kwestia szkolenia zawodowego m³odzie¿y ¿ydowskiej nigdy nie by³a tak aktualna i piek¹ca jak dzi po wojnie, gdy radykalnie zmieni³ siê ustrój i struktura gospodarcza spo³eczeñstwa31.
Prawie ca³y ciê¿ar inwestycyjny ORT przejê³a na siebie szwajcarska centrala
organizacji, korzystano tak¿e z pomocy K¯. Pocz¹tkowo programy kursów przystosowano do szybkiego nauczenia zawodu, k³ad¹c nacisk na zajêcia praktyczne,
a pomijaj¹c niemal zupe³nie przedmioty ogólne: Jeden z oddzia³ów ORT zosta³
za³o¿ony na terenie miasta Wa³brzycha . . . Postanowiono uruchomiæ kurs dla elektromechaników jako najbardziej odpowiadaj¹cy potrzebom miejscowego przemys³u. Zarz¹d [kursu] porozumia³ siê z Wydzia³em M³odzie¿owym K¯ i od niego przej¹³ istniej¹c¹ ju¿ szko³ê zawodow¹32.
W roku 1946 w Wa³brzychu odbywa³y siê dwa kursy: roczny kurs elektrotechniczny z 17 uczniami, na którym zajêcia teoretyczne prowadzili in¿ynierowie,
a praktyczne prowadzili wykwalifikowani fachowcy w warsztacie odremontowa29

Tam¿e, s. 12, 47.
APWr, UWW WSP, sygn. VI/211, s. 68, 86, 87.
31 Nowe ¯ycie, R. 1, 1 XI 1946, s. 4.
32 Tam¿e.
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nym samodzielnie przez ucz¹cych siê i przystosowanym do u¿ytku, oraz trzymiesiêczny kurs maszynopisania i stenografii z liczb¹ 17, a od wrzenia 27 kursantów.
Du¿e udogodnienie dla uczniów stanowi³a bezp³atna bursa z ca³odziennym utrzymaniem. Mieci³a siê w tym samym budynku co szko³a i utrzymywana by³a przez
K¯. Z bursy i nauki mog³a korzystaæ m³odzie¿ w wieku od 18 do 25 lat33.
W miarê zaspokajania zapotrzebowania spó³dzielni i zak³adów pracy na wykwalifikowanych robotników, czy te¿ urzêdów na pracowników biurowych, czas
trwania nauki przed³u¿ano, przekszta³caj¹c kursy 36-miesiêczne na roczne i dwuletnie. W 1947 r. dwukrotnie wzros³a liczba kursów, a tym samym tak¿e uczniów.
Zaczêto te¿ szkoliæ w innych zawodach. Ju¿ w 1946 r. kierownictwo ORT w Wa³brzychu myla³o o uruchomieniu 6-miesiêcznego kursu radiotechnicznego, a plan
kursu przewidywa³, ¿e po pó³rocznej nauce absolwenci bêd¹ mogli przyst¹piæ do
samodzielnego wykonania remontu urz¹dzeñ odbiorczych i do obs³ugi urz¹dzeñ
radiowych34, ale zorganizowany zosta³ w 1947 r. W tym roku przeprowadzone
zosta³y w sumie cztery kursy: elektrotechniczny (20 uczniów), radiotechniczny (33),
damskiego kroju i szycia (20) oraz mêskiego i damskiego kroju i szycia (50). Przez
kursy ORT przesz³y tego roku 123 osoby. Wynika z tego, ¿e liczba kursantów
wzros³a prawie trzykrotnie. Wzros³a te¿ liczba korzystaj¹cych z bursy, od 37
w styczniu 1947 do 47 w marcu 1947 r.
Zmienia³y siê tak¿e formy nauczania i programy: z obejmuj¹cych pocz¹tkowo
przedmioty niezbêdne przy egzaminie czeladniczym rozszerzono je póniej o przedmioty ogólne. W ten sposób w 1948 r. dotychczasowe kursy elektro- i radiotechniczne w Wa³brzychu przekszta³ci³y siê w dwuletnie szko³y zawodowe z warsztatami (po 2 przy ka¿dej ze szkó³), w których nauki pobiera³o 80 uczniów. Prócz
tego prowadzono jeszcze kursy kroju i szycia (z 28 uczniami) oraz lusarsko-szoferski (25). W tym roku zorganizowano jeszcze jeden kurs dla sióstr i pielêgniarek,
z którego korzysta³o 35 uczennic. Razem z kursów i nauki w szko³ach zawodowych korzysta³o oko³o 165 osób35.
W sumie w latach 19461948 ORT zorganizowa³ 17 kursów, które ukoñczy³o
prawie 380 osób: w 1946 r.  2 kursy, 46 uczestników; w 1947 r.  5, 106; w 1948 r.
 10, 226.
Brak dokumentów z lat 19491950 nie pozwala ustaliæ zakresu dzia³añ ze strony
ORT. Wiadomo jedynie, ¿e w 1949 r. jeszcze funkcjonowa³a, na co wskazuje informacja o siedmioosobowym sk³adzie zarz¹du36. W 1950 r. ORT zosta³a rozwi¹zana i dopiero przemiany po 1956 r. da³y szansê na jej powrót do Polski. Zaczê³a
funkcjonowaæ ponownie na pocz¹tku 1958 r. pod nazw¹ Komitet do Spraw Szkolenia Zawodowego Ludnoci ¯ydowskiej w Polsce ORT37. Komitet mia³ pro33

Tam¿e, s. 5. Tak¿e: G o l d s z t e j n, op. cit., s. 74.
Nowe ¯ycie, R. 1, 1 XI 1946, s. 4. Tak¿e: A d e l s o n, op. cit., s. 458459.
35 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 4547.
36 Tam¿e, sygn. VI/211, s. 68.
37 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR, Wydzia³ Administracyjny, sygn. 31, bp. Pozwolenie na dzia³alnoæ ORT.
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wadziæ na swój koszt kursy zawodowe dla doros³ych oraz politechnizacjê przy szko³ach. W ramach ORT organizowano m³odzie¿y zajêcia praktyczne (takie jak kroju
i szycia, stolarki czy radiotechniki). ORT zajmowa³a siê równie¿ udzielaniem po¿yczek wszystkim tym, którzy po ukoñczeniu warsztatów nie byli w stanie sfinansowaæ sobie zakupu maszyn i narzêdzi. Wszystkie kursy by³y prowadzone na koszt
organizacji, wyp³aca³a ona tak¿e zasi³ki ich uczestnikom. Poboczn¹ dzia³alnoci¹
ORT w Polsce by³o udzielanie pomocy w surowcach i sprzêcie dla ¿ydowskich
spó³dzielni. Przez stosowne komisje przy Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów w Polsce (dalej: TSK¯) (np. gospodarcz¹ czy ekonomiczn¹) czasami trafia³a
ona równie¿ do rzemielników prowadz¹cych prywatne zak³ady.
Funkcjonowanie ORT le¿a³o tak¿e w interesie polskich w³adz. Zwalnia³o je czêciowo z koniecznoci dbania o los dopiero co przyby³ych repatriantów z ZSRR.
Kursy mog³y daæ im szansê szybkiego przekwalifikowania i znalezienia pracy. Poza
tym wi¹za³y nowo przyby³ych, choæby na czas trwania kursu, z Polsk¹. Mia³y wiêc
wp³yw na ograniczenie tendencji wyjazdowych tej spo³ecznoci.
Pod koniec 1958 r. wa³brzyska ORT dawa³a mo¿liwoæ kszta³cenia siê kobietom na kursach kroju i szycia, modelarstwa i introligatorstwa. Mê¿czyni mogli
w tym czasie zdobyæ zawód elektryka, tokarza czy malarza. Szkolono tak¿e indywidualnie. W Wa³brzychu zawód zdobywa³ przysz³y motorniczy tramwajów oraz
szlifierz w hucie szk³a38.
Dzia³alnoæ ORT w 1959 r. ju¿ zupe³nie okrzep³a. Tego roku w maju na kursy
ORT w Wa³brzychu uczêszcza³a grupa 150 repatriantów39. Od wrzenia 1961 do
padziernika 1962 r. zawód zdoby³o 51 osób (18 mê¿czyzn i 33 kobiety), a w trakcie
szkolenia by³y dalsze 33 osoby. Karty czeladnicze (krawców, szewców, lusarzy)
otrzyma³o w tym czasie 13 osób, a karty mistrzowskie odebra³y dwie osoby40. Od
1963 r. obserwowano w miecie powolny spadek zainteresowania dzia³alnoci¹
ORT. Zmniejszy³a siê liczba kursów, w 1963 r. przygotowano jedynie kurs trykotarski dla kobiet i kurs galanterii skórzanej dla rencistów41.
Ostateczny koniec dzia³alnoci ORT przyniós³ rok 1967. W ramach represji,
jakie spad³y na rodowisko ¿ydowskie, z dniem 1 IX postanowiono zlikwidowaæ
wszystkie kursy ORT. W niektórych miastach, m.in. w Wa³brzychu, kursanci mieli przejæ do szkoleñ prowadzonych przy zak³adach pracy, a s³uchacze kursów
z zakresu szko³y ogólnokszta³c¹cej trafiæ na odpowiednie szkolenia prowadzone
przez w³adze owiatowe42.

38 M. S z y d z i s z, Spo³ecznoæ ¿ydowska na Dolnym l¹sku w latach 19501989 w wietle dzia³alnoci Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce, Wroc³aw 2005, s. 303.
39 AAN, KC PZPR, Wydzia³ Administracyjny, Komisja ds. Narodowociowych, sygn. XIV/138,
s. 103.
40 APWr, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (dalej: PWRN), Wydzia³ Kultury i Sztuki,
sygn. IX/98, s. 50.
41 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej Wroc³aw (dalej: AIPN Wr), sygn. 053/1481, k. 215.
Tak¿e: APWr, PWRN, Wydzia³ Kultury i Sztuki, sygn. IX/97, s. 101.
42 AAN, KC PZPR, Wydzia³ Administracyjny, sygn. 31, bp.
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N i e l e g a l n a d z i a ³ a l n o  æ ¯ y d ó w. Powszechnym zjawiskiem wystêpuj¹cym tak¿e w Wa³brzychu by³ nielegalny handel uliczny, okrelany czêsto jako handel ³añcuszkowy, narêczny lub dziki. Na ulicach handlowano odzie¿¹, obuwiem, artyku³ami ¿ywnociowymi, wódk¹, tytoniem, wyrobami ze z³ota i obc¹
walut¹. W obiegu funkcjonowa³a opinia, ¿e dzia³aniami wymierzonymi przeciwko pañstwu zajmowali siê ró¿ni awanturnicy, z³odzieje i bandyci, którzy sta³¹ wêdrówk¹ bez meldowania ukrywali siê przed wymiarem sprawiedliwoci43.
W³adze wa³brzyskie, zgodnie z odgórnymi wytycznymi, stara³y siê ów proceder ukróciæ. Powo³ano do tego celu grupê operacyjn¹ z³o¿on¹ z funkcjonariuszy
PUBP, MO i czynnika spo³ecznego. Ponadto w czasie nasilenia ulicznego handlu
wysy³ano w teren patrole milicyjne. W prasie mo¿na znaleæ tytu³y: Nie kupowaæ na czarnym rynku44, Kramikarze45, Z dzia³alnoci Komisji Specjalnej46,
W walce ze spekulacj¹47, Precz ze spekulacj¹48, Nie mo¿emy pozwoliæ na
luksus paso¿ytnictwa49, a krótkie notatki wskazuj¹, ¿e cigani byli wszyscy dzia³aj¹cy wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom. Znaleæ te¿ mo¿na informacje dotycz¹ce postêpowania w sprawach przeciwko ¯ydom50.
Podkreliæ nale¿y, ¿e wiadomoci zamieszczone w prasie, jak te¿ dzia³ania ze
strony w³adzy wa³brzyskiej i podleg³ych im s³u¿b nie by³y ani antysemickie, ani
te¿ skierowane wy³¹cznie przeciwko ¯ydom. Zdecydowan¹ przewagê w notatkach
informacyjnych mieli Polacy, niezale¿nie od zajmowanego stanowiska i ciê¿aru
dokonanego przestêpstwa lub wykroczenia. W tygodniku wa³brzyskim napisano:
szabrownikom zawdziêczamy, ¿e w centralnych województwach Wa³brzych nie
jest terra incognita51.
W sierpniu 1946 r. w Wa³brzychu zosta³a powo³ana do ¿ycia Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Akta
wytworzone przez Delegaturê zawieraj¹ cenny materia³, obrazuj¹cy kszta³towanie
siê ¿ycia gospodarczego oraz sposoby walki z przestêpczoci¹ gospodarcz¹. Spra43

J. C z a j k a, Walka o ³ad i bezpieczeñstwo na ziemi wa³brzyskiej w okresie utrwalania w³adzy
ludowej (Kronika Wa³brzyska, Wroc³aw 1983, s. 3133).
44 Wa³brzych, R. 1, nr 2, 26 I 1947, s. 8.
45 Tam¿e.
46 Tam¿e, nr 13, 20 IV 1947, s. 7.
47 Tam¿e, nr 19, 1 VI 1947, s. 2.
48 Tam¿e, nr 20, 8 VI 1947, s. 3.
49 Pionier, R. 2, 28 V 1946, s. 4.
50 Np.: Rzetelny Moniek, Knebel Mendel (m.in.) stosowali sztuczny t³ok, oczyszczaj¹c w nim
kieszenie nazbyt ciekawskich (Wa³brzych, R. 1, nr 2, 26 I 1947, s. 8); przeciwko ob. Mieflikzamer
Joskowi i Fuzara Joelowi wdro¿ono dochodzenie o sfa³szowanie kart na przydzia³ mieszkania (Wa³brzych, R. 1, nr 5, 16 II 1947, s. 8). Zreszt¹ jest faktem, ¿e ka¿da w tym okresie, nawet rzadko spotykana w Wa³brzychu, prywatna inicjatywa, tak¿e ¿ydowska, by³a cigana z urzêdu i podawana do publicznej wiadomoci: Dom publiczny. Dziêki interwencji MO zamkniêto dom publiczny przy ul.
M³ynarskiej 28. W³acicielka jego, Rapaport Barbara, zosta³a poci¹gniêta do odpowiedzialnoci karnej. Oskar¿on¹, której udowodniono czerpanie zysków z namowy do nierz¹du, skazano na 2 lata wiêzienia, 5 ty. grzywny i utratê praw publicznych i honorowych na 5 lat (Wa³brzych, R. 1, nr 7, 9 III
1947, s. 5).
51 C z a j k a, op. cit., s. 33.
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wozdania zawieraj¹ zestawienia ilociowe przeprowadzonych spraw, dane o przestêpczoci masowej, przemytnictwie i walce ze spekulacj¹.
Wiêkszoæ postêpowañ za przestêpstwa na tle gospodarczym prowadzonych
w miecie przez Delegaturê stanowi³y drobne wykroczenia typu: nieujawnianie cen
na towarach52, zawy¿anie cen53, ukrywanie towarów i oszukiwanie na wadze54,
spekulacja, nielegalny handel walut¹, tzw. handel ³añcuszkowy, wadliwe wykonawstwo w bran¿y us³ugowej, b³êdy i zaniedbania w prowadzeniu ksiêgowoci, szabrownictwo, nielegalne zbieranie plonów z pola, nadu¿ycie w³adzy, wstrêt do pracy, dewastacja gospodarstw rolnych, nadu¿ycia dewizowe, w³óczêgostwo, ukrywanie
obrotów handlowych, wywóz mebli, nielegalne garbowanie i handel skórami, posiadanie dwóch mieszkañ, sprzeda¿ towarów z³ej jakoci, nieprawid³owy rozdzia³
towarów, przyw³aszczanie artyku³ów ¿ywnociowych, brak ksi¹g buchalteryjnych,
fa³szowanie mleka, lichwa, odmowy sprzeda¿y towaru, brak wagi do pieczywa,
nielegalny ubój, sprzeda¿ nieostemplowanego miêsa, brak rachunków na zakupione
towary, pêdzenie samogonu, odt³uszczanie mietany.
Wykrycie tych przestêpstw nastêpowa³o w wyniku dzia³añ Spo³ecznych Komisji
Kontroli Cen oraz Powiatowych Komisji Kontroli Handlu i Us³ug. Czêsto wykrycie przewinienia nastêpowa³o przez donos. Po skierowaniu sprawy przez te organa kontroli do Komisji Specjalnej sk³adany by³ z urzêdu wniosek o ukaranie grzywn¹ osoby, która dopuci³a siê wykroczenia. Osoby, wobec których toczy³o siê
postêpowanie w sprawie koñcz¹cej siê skazaniem na grzywnê, nie by³y wczeniej
aresztowane, ale te¿ wiele osób skazywanych by³o na grzywnê wielokrotnie.
Materia³y statystyczne w sprawozdaniach Komisji Specjalnej nie zawieraj¹ informacji o pochodzeniu narodowociowym. W wielu wypadkach, gdy imiê i nazwisko osoby s¹ polsko brzmi¹ce, to jej pochodzenie ¿ydowskie zosta³o ustalone
na podstawie imion i nazwisk rodziców. Mo¿na przyj¹æ jedynie szacunkowo, i¿
liczba spraw, w których uczestniczyli wa³brzyscy ¯ydzi, nie przekracza³a 3%55.
Z lektury spraw wynika, ¿e ¯ydzi dzia³ali stosunkowo licznie i aktywnie w pionie
handlu i us³ug. Mo¿na te¿ stwierdziæ, ¿e orzecznictwo Komisji Specjalnej w Wa³brzychu nie mia³o pod³o¿a narodowociowego, a wyroki nie by³y inne ni¿ orzekane wobec osób pochodzenia polskiego.
S ³ u ¿ b a z d r o w i a i s ³ u ¿ b y m u n d u r o w e. Przy próbie charakterystyki
struktury zawodowej ¯ydów ¿yj¹cych w Wa³brzychu po 1945 r. powa¿ny problem
stanowi okrelenie liczby ¯ydów pracuj¹cych w administracji publicznej, orod52 APWr, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Wa³brzychu, sygn. 64, k. 6768. Tak¿e: sygn. 65, k. 2526. Dokumenty o dzia³alnoci Komisji
Specjalnej do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym wskaza³ dr Grzegorz Sobel, któremu tutaj bardzo dziêkujê.
53 Tam¿e, sygn. 66, k. 125126.
54 Tam¿e, sygn. 65, k. 6164.
55 APWr, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura
w Wa³brzychu, Wykaz aresztowanych, 19461950, sygn. 5760; tam¿e, Ksiêga obozowa, 19491950,
sygn. 61; tam¿e, Wnioski i postanowienia skazuj¹ce na grzywnê, 19461950, sygn. 6479, 8391,
165166, 176, 183, 199, 205206.
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kach zdrowia i s³u¿bach mundurowych. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e czêæ ¯ydów nie rejestrowa³a siê w K¯, nie ujawnia³a swojego pochodzenia albo po prostu odciê³a
siê od tej grupy etnicznej. Nie oznacza to, ¿e ci ¯ydzi nie pracowali. Znaj¹c stosunek Polaków do ¯ydów, ci, którzy zajmowali stanowiska publiczne, celowo mogli
unikaæ ujawniania tego faktu.
Dopiero analiza dokumentów wytworzonych przez PPR/PZPR, UB/SB oraz MO
pozwala stwierdziæ, ¿e ¯ydzi uczestniczyli w pracach tych instytucji.
Towarzystwo Ochrony Zdrowia (dalej: TOZ) Ludnoci ¯ydowskiej na Dolnym
l¹sku zaczê³o funkcjonowaæ w marcu 1946 r. W tym te¿ czasie w Wa³brzychu
za³o¿ono dziewiêæ ambulatoriów, w których ordynowali lekarze wszystkich specjalnoci: istnia³y poradnie dla matki i dziecka, poradnia przeciwgrulicza, gabinety dentystyczne oraz laboratoria chemiczno-bakteriologiczne56.
Od pocz¹tku 1947 r. ¯ydzi przyst¹pili do skonsolidowania funkcjonuj¹cych dot¹d w miecie ambulatoriów. Okazjê ku temu stanowi³o przejêcie w tym roku przez
w³adze miasta zajmowanego dot¹d przez wojska radzieckie kompleksu budynków
i przeznaczenie ich na orodek zdrowia. Ostatecznie szpital TOZ im. Dawida Guzika w Wa³brzychu zacz¹³ dzia³aæ od po³owy 1948 r. W krótkim okresie jego funkcjonowania  od lipca 1948 do padziernika 1949 r.  zatrudnionych by³o 115
osób57. Czêæ pracowników TOZ stanowili Polacy, g³ównie jako personel pomocniczy: salowe, praczki, sprz¹taczki, pomoce kuchenne. Na podstawie wykazu akt personalnych mo¿na stwierdziæ, ¿e w kadrze wykwalifikowanej (lekarze, farmaceuci,
po³o¿ne, pielêgniarki oraz administracja) zdecydowanie wiêcej by³o osób narodowoci ¿ydowskiej58. Prawie 80% pacjentów wa³brzyskiego TOZ stanowili Polacy59.
Przeanalizowane ród³a archiwalne nie zawieraj¹ informacji dotycz¹cych liczby ¯ydów zatrudnionych w wa³brzyskich orodkach zdrowia w okresie powojennym. Dopiero zestawienie danych TOZ z innymi ród³ami pozwala stwierdziæ, ¿e
w poszczególnych szpitalach wa³brzyskich zatrudniony by³ ¿ydowski personel medyczny60. Niestety brak danych statystycznych zawieraj¹cych tak¿e informacje
o narodowoci, a odnosz¹cych siê do personelu medycznego zatrudnionego w orodkach zdrowia w Wa³brzychu, nie pozwala dokonaæ zestawienia liczby zatrudnionych ¯ydów w stosunku do Polaków.
Znacznie lepiej udokumentowane s¹ informacje dotycz¹ce osób narodowoci
¿ydowskiej zatrudnionych w Miejskim Urzêdzie Bezpieczeñstwa Publicznego (od
1948 r. MUBP zosta³ zmieniony na Miejski i Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa

56

APWr, UWW WSP, sygn. VI/697, s. 97.
APKZ, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Wa³brzychu, 19451950, sygn. 19,
k. 69, Protokó³ zdawczo-odbiorczy z przejêcia Szpitala TOZ w Wa³brzychu 19481949.
58 Tam¿e, k. 6269, 7375, 9394.
59 AIPN Wr, Sprawy ¿ydowskie, sygn. 032/75, k. 22.
60 APKZ, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Wa³brzychu, 19451950, sygn. 19,
k. 6269, 7375, 9394; APWr, UWW WSP, sygn. VI/211, s. 68; APKZ, Protoko³y z posiedzeñ PMRN,
1951, sygn. 2/1, k. 112, 118, 166170; APKZ, Protoko³y z posiedzeñ PMRN, 1952, sygn. 2/5, k. 138,
oraz tam¿e, 1956, sygn. 2/39, k. 1.
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Publicznego61) i w Milicji Obywatelskiej w Wa³brzychu. Wykazy obejmuj¹ co
prawda okres od 1945 do 1987 r., ale na podstawie ujêtych w nich danych mo¿na
przypuszczaæ, ¿e najwiêcej osób narodowoci ¿ydowskiej zatrudnionych by³o
w s³u¿bach mundurowych w drugiej po³owie lat 40., natomiast w kolejnej dekadzie ich liczba zdecydowanie zmala³a62.
Ze sprawozdania dotycz¹cego dzia³alnoci UBP w Wa³brzychu z 1945 r. wynika, ¿e wraz z kilkuosobow¹ grup¹ ludzi skierowanych przez KW PPR z zadaniem
otworzenia UBP, do pracy w Urzêdzie przyst¹pi³o tak¿e kilku ¯ydów, wracaj¹cych
z pobliskiego obozu w Mieroszowie. W listopadzie 1945 r. UBP w Wa³brzychu
zatrudnia³ ju¿ 143 pracowników63. W latach 19451954 prawdopodobnie zatrudnionych by³o w sumie 15 osób narodowoci ¿ydowskiej64. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e dane te s¹ niepe³ne. Wskazuj¹ na to sprawozdania z zebrañ ko³a PPR przy MUBP
w Wa³brzychu z 1946 r., w których uczestniczy³y osoby narodowoci ¿ydowskiej65.
Sporód wszystkich ¯ydów zatrudnionych do 1950 r. jedna osoba zginê³a podczas
s³u¿by, jedna zrezygnowa³a z pracy i wyjecha³a za granicê, trzy zosta³y zwolnione
na w³asn¹ probê, natomiast piêæ  dyscyplinarnie. Z pozosta³ych piêciu osób, które
s³u¿y³y do 1954 r., trzy zosta³y przeniesione do innych miast w Polsce, jedna pozostawa³a do dyspozycji Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, a jedna zosta³a zwolniona na w³asn¹ probê. W sumie w okresie
19451954 dyscyplinarnie zwolnionych zosta³o ponad 33% pracowników narodowoci ¿ydowskiej, a pozostali odeszli z w³asnej woli lub te¿ zostali przeniesieni.
Znacznie mniej osób narodowoci ¿ydowskiej pracowa³o w MO w Wa³brzychu  w latach 19451961 dziewiêæ osób66. Sporód zatrudnionych do 1950 r. ze
s³u¿by odesz³y cztery osoby: trzy zwolniono dyscyplinarnie, a jedna odesz³a na
w³asn¹ probê. Z kolei do 1961 r. sporód piêciu pracowników narodowoci ¿y61 AIPN Wr, Imienne wykazy by³ych funkcjonariuszy SB i MO narodowoci ¿ydowskiej w województwie wroc³awskim, 12 XII 1987, sygn. 053/3336, s. 492.
62 Dane zawarte w Imiennym wykazie by³ych funkcjonariuszy  nale¿y potraktowaæ krytycznie i uznaæ, ¿e wymieniona zosta³a tylko czêæ sporód wszystkich funkcjonariuszy wa³brzyskiego
UB. Wskazuj¹ na to dokumenty z posiedzeñ Ko³a PPR przy MUBP w Wa³brzychu: APWr, Komitet
Miejski PPR w Wa³brzychu. Referat Organizacyjny 19451948, sygn. 29/VI/10, s. 5860, 6667.
Dopiero dalsze badania, poprzez analizowanie teczek osobowych funkcjonariuszy, pozwol¹ precyzyjnie okreliæ liczbê ¯ydów i osób narodowoci ¿ydowskiej zatrudnionych od 1945 r. w wa³brzyskich s³u¿bach mundurowych.
63 AIPN Wr, Zestawienie faktów wrogiej dzia³alnoci reakcyjnego podziemia i faktów przeciwdzia³ania organów Bezpieczeñstwa Publicznego w województwie wroc³awskim za lata 19451960,
sygn. 054/887, s. 23.
64 AIPN Wr, Imienne wykazy by³ych funkcjonariuszy SB i MO narodowoci ¿ydowskiej w województwie wroc³awskim, 12 XII 1987, sygn. 053/3336, s. 230. Tak¿e: Aparat bezpieczeñstwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I, pod red. K. Szwagrzyka, Warszawa 2005, s. 492493, 512, 517, 532.
65 Oprócz nazwisk w dokumentacji archiwalnej wroc³awskiego oddzia³u IPN, w materia³ach wytworzonych przez PPR wystêpuj¹ inne nazwiska, prawdopodobnie osób narodowoci ¿ydowskiej zatrudnionych w 1946 r. w MUBP w Wa³brzychu. APWr, PK PZPR w Wa³brzychu, sygn. 29/VI/10,
s. 5860, 6667.
66 AIPN Wr, Imienne wykazy by³ych funkcjonariuszy SB i MO narodowoci ¿ydowskiej w województwie wroc³awskim, 12 XII 1987, sygn. 053/3336, s. 3239.
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dowskiej w MO w Wa³brzychu dyscyplinarnie zwolnione zosta³y trzy osoby, a dwie
 na w³asn¹ probê. W sumie okresie 19451961 dyscyplinarnie zwolnionych zosta³o ponad 55% osób narodowoci ¿ydowskiej.
Dostêpne i wykorzystane do pracy ród³a uniemo¿liwiaj¹ dokonanie analizy
socjologicznej pod wzglêdem wykszta³cenia i pochodzenia spo³ecznego, pozwalaj¹ natomiast okreliæ wiek pracowników UB oraz MO w Wa³brzychu. Sporód
24 funkcjonariuszy zatrudnionych w UB i w MO w Wa³brzychu, przyjmuj¹c, ¿e
s³u¿bê rozpoczêli w 1945 r.: czternastu (oko³o 58%) by³o w wieku poni¿ej 30. roku
¿ycia, dziewiêciu (oko³o 38%) nie przekroczy³o 40. roku ¿ycia, a tylko jedna osoba liczy³a powy¿ej 50 lat. Takie dane stanowi¹ potwierdzenie tezy, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoæ pracowników UB oraz MO stanowili ludzie m³odzi, co szczególnie widoczne by³o na pocz¹tku lat 50.67
Przeanalizowane ród³a pozwalaj¹ okreliæ stanowiska zajmowane przez pracowników narodowoci ¿ydowskiej w wa³brzyskim UB oraz MO. Piêæ osób zajmowa³o kierownicze stanowiska  od szefa UB, zastêpcy szefa UB, poprzez kierownika jednej z sekcji, a¿ po Naczelnika Wiêzienia w Wa³brzychu i kierownika
Izby Dziecka przy komendzie MO. Sporód wszystkich ¯ydów pracuj¹cych w UB
i MO 21% pe³ni³o kierownicze funkcje. Pozostali natomiast zajmowali ni¿sze stanowiska  referenta, wartownika, goñca. Jak wskazuj¹ wyniki badañ, najwiêcej
pracowników narodowoci ¿ydowskiej znalaz³o siê m.in. w strukturach WUBP
we Wroc³awiu (18,7%)68. Z kolei w Wa³brzychu, po dokonaniu zestawienia
wszystkich pracowników, którzy zajmowali stanowiska od zastêpcy do szefa UB,
¯ydzi stanowili oko³o 13,3%. Dane te w przybli¿eniu odpowiadaj¹ redniej ¯ydów
i osób narodowoci ¿ydowskiej zatrudnionych w WUBP i WU ds. BP w Polsce
w ogóle69.
Nie mo¿na dokonaæ zestawienia liczby osób narodowoci ¿ydowskiej w Wa³brzychu w stosunku do Polaków zatrudnionych w tym okresie w s³u¿bach bezpieczeñstwa. Z dostêpnych danych wynika jedynie, ¿e w Wa³brzychu i w powiecie
wa³brzyskim w pierwszych latach powojennych zatrudnionych by³o: 1945  306
(600), 1946  586 (1681), 1947  789 (1461), 1948  671 (1292)70. W wiêkszoci
przebadanych dokumentów brak informacji o dacie rozpoczêcia s³u¿by przez ¯ydów i osoby pochodzenia ¿ydowskiego. W konsekwencji nie mo¿na precyzyjnie
okreliæ, jaki by³ w tym okresie ich udzia³ w dzia³aniach UB i MO. Stwierdziæ jedynie pozostaje, bior¹c pod uwagê liczbê ¯ydów wobec zatrudnionych w ogóle,
¿e stanowili oni, z wyj¹tkiem zajmuj¹cych kierownicze stanowiska, nik³¹ czêæ pracowników s³u¿b mundurowych.
67

Aparat bezpieczeñstwa w Polsce..., s. 73.
Tam¿e, s. 64.
69 Tam¿e, s. 63, 492493, 532.
70 W nawiasie ujêta zosta³a liczba osób zatrudnionych w powiecie. W sumie w latach 19451948
w miecie i powiecie w UB oraz MO razem pracowa³o: 1945  906, 1946  2267, 1947  2250 oraz
w 1948  1963 osoby. R. B e ³ d z i k o w s k i, Agentura w Wa³brzychu w latach 19451989. Zarys tajnej historii osób i zdarzeñ (Kronika Wa³brzyska, t. XI, Wa³brzych 1999, s. 215).
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Warto nadmieniæ jeszcze, ¿e od samego pocz¹tku swego istnienia UBP w Wa³brzychu prowadzi³ czynnoci operacyjne dotycz¹ce ludnoci ¿ydowskiej zamieszkuj¹cej w miecie i powiecie. Najwiêksze nasilenie tego typu dzia³añ mia³o miejsce w latach 19491953. Nadawano im kryptonimy: Starcy i Staro¿ytni
(dotyczy³y Zwi¹zku Wyznania Moj¿eszowego, Ichudu, Mizrachi i Agudy  prowadzone w latach 19461948)71, Likwidacja (dotyczy³y syjonistycznych partii
¿ydowskich  prowadzone od 1949 r.), Reszta (dotyczy³y by³ych cz³onków Bundu i ugrupowañ syjonistycznych  prowadzone od 1949 r.)72, Zdrowie (dotyczy³y
wa³brzyskich lekarzy narodowoci ¿ydowskiej zwi¹zanych z TOZ i innymi orodkami zdrowia w Wa³brzychu  prowadzone w latach 19511953)73, Zacofani (dotyczy³y ludzi zamierzaj¹cych emigrowaæ do Izraela  prowadzone od 1949 r.),
Biedni (dotyczy³y handlarzy walut¹ i z³otem narodowoci ¿ydowskiej, okrelanych eufemistycznie czarnogie³dziarzami  prowadzone od 1949 r.)74. Z przebadanej dokumentacji wynika, ¿e wszystkie sprawy dotycz¹ce ¿ydowskiej mniejszoci narodowej prowadzone by³y przez Polaków, tak w PUBP, jak te¿, po 1956 r.,
w PKMO. W latach 19451968 polscy oficerowie UB, SB i MO posiadali siatkê
tajnych wspó³pracowników (m.in. o pseudonimach Grunwald, x10, Mewa,
¯ywiec, Maj, Janek, Bursztyn, Wowa, Artur, Malinowski)75. Jak
podawali w swoich sprawozdaniach pracownicy  polscy oficerowie, ¿ydowscy
TW nie otrzymywali ¿adnych honorariów76. Czêæ sporód nich zosta³a zaanga¿owana do wspó³pracy na podstawie kompromituj¹cych materia³ów, wielu jednak
przyst¹pi³o do niej z w³asnej woli, na zasadzie lojalnoci wobec pañstwa77. W zdecydowanej wiêkszoci byli to ¯ydzi pracuj¹cy w wa³brzyskich spó³dzielniach, m.in.
Waryñskiego, Botwina, wierczewskiego, tak¿e dzia³aj¹cy w Zwi¹zku Wyznania
Moj¿eszowego i TSK¯.
Z a t r u d n i a n i e k o b i e t. Pod koniec lat 40. PZPR rozpoczê³a kampaniê na rzecz
wzrostu zatrudnienia kobiet. W pewnej mierze by³o to konsekwencj¹ wczeniejszych
ustaleñ, z których wynika³o, ¿e na ca³ym Dolnym l¹sku oko³o 60% kobiet w wieku
od 21 do 55 lat jest zdolnych do pracy, z czego oko³o 40% posiada wymagane
kwalifikacje78, ale wiêkszoæ z nich nie podejmuje zatrudnienia. Nade wszystko
jednak posuniêcia ze strony PZPR mia³y charakter propagandowy. W kwietniu
1949 r. odby³a siê w KC PZPR narada nad rozszerzeniem pracy kobiet i odt¹d ich
71 AIPN Wr, ¯ydowskie organizacje syjonistyczne i Kongregacja, sygn. 032/393, k. 123, 302,
288293, 372.
72 AIPN Wr, Sprawy ¿ydowskie, sygn. 032/75, k. 8795.
73 AIPN Wr, Sprawozdania miesiêczne PUBP w Wa³brzychu do szefa WUBP we Wroc³awiu.
1 I 1952  31 I 1952, sygn. 053/338, bp.
74 AIPN Wr, (brak tytu³u), sygn. 053/256, k. 107. Tak¿e: AIPN Wr, Sprawy ¿ydowskie, sygn.
032/75, k. 273365, 289292.
75 AIPN Wr, Sprawy ¿ydowskie, sygn. 032/75, k. 4345, 4849, 6670.
76 AIPN Wr, sygn. 053/1464, sygn. 053/338; sygn. 053/256; sygn. 053/1481, t. 15; sygn. 53/1482,
t. 16; sygn. 032/393; sygn. 032/75.
77 AIPN Wr, Sprawozdania, 1955, sygn. 053/689, k. 48.
78 APWr, UWW WSP, sygn. VI/694, s. 49.

Udzia³ ¯ydów w ¿yciu gospodarczym Wa³brzycha (19451968)

495

awans zawodowy sta³ siê trwa³ym elementem propagandy. W spó³dzielniach czêsto pozosta³o dawne ¿ydowskie kierownictwo, niejednokrotnie zwi¹zane tak¿e
z TSK¯. Ju¿ wówczas Zarz¹d Wojewódzki dolnol¹skiego TSK¯ na w³asn¹ rêkê
znalaz³ 13 spó³dzielni, które gotowe by³y zatrudniæ kobiety w ramach Funduszu
Akcji Socjalnej79. Dziêki interwencji Zarz¹du G³ównego w Zarz¹dzie Spó³dzielni
Pracy wszystkie 13 zak³adów uzyska³o tak¹ mo¿liwoæ80. Co prawda ¿aden z tych
zak³adów nie znajdowa³ siê w Wa³brzychu, ale i tak w samym miecie, zgodnie
z za³o¿eniami PZPR i ich realizacj¹ przez TSK¯, w 1952 r. uda³o siê wprowadziæ do produkcji na ró¿nych stanowiskach oko³o 50 kobiet81. Wpierw przy Zarz¹dzie G³ównym, a potem przy poszczególnych oddzia³ach TSK¯ zaczê³y dzia³aæ komisje ds. produktywizacji. W po³owie lat 50. potrzeba ta by³a podyktowana
redukcj¹ etatów w zak³adach pracy, d¹¿eniem do aktywizacji kobiet i przede wszystkim przybywaniem fali repatriantów z ZSRR. Z pozoru wydawa³o siê, ¿e tak przed
bezrobotnymi kobietami, jak i repatriantami otwieraj¹ siê mo¿liwoci szybkiego
znalezienia zatrudnienia. W praktyce jednak PMRN, KM PZPR i TSK¯ w Wa³brzychu napotyka³y powa¿ne przeszkody. Po trosze wynika³y one z faktu, ¿e repatrianci nie chcieli przyjmowaæ oferowanej im pracy, t³umacz¹c, i¿ chwilowo
pracy nie mog¹ podj¹æ, poniewa¿ najpierw musz¹ siê urz¹dziæ w mieszkaniach82.
Po trosze za, jak powiedzia³ cz³onek Komisji Pracy i Pomocy Spo³ecznej na posiedzeniu PMRN w czerwcu 1956 r., na odcinku zatrudniania kobiet k³opotów
przysparza³o kierownictwo zak³adów pracy, najczêciej po kumotersku zatrudniaj¹c pracowników, nie bior¹c pod uwagê kolejnoci potrzeb zg³aszaj¹cych siê83.
Zdarza³y siê nawet bardziej skrajne pomys³y na zatrudnianie kobiet i repatriantów,
które przypomina³y urz¹dzane w drugiej po³owie lat 40. w Wa³brzychu polowania na niepracuj¹cych ¯ydów84. Na przyk³ad zastêpca przewodnicz¹cego PMRN,
B. Ulman, uzna³, ¿e du¿o kobiet szczególnie samotnych, nie przyjmuje ofiarowanych prac, wyczekuj¹c na ³atwiejsze i lepiej p³atne, lub te¿ pod pozorem wyczekiwania na pracê wa³êsa siê po miecie
Takimi osobami winna zainteresowaæ siê
MO85.
W latach 19551957 akcja zatrudniania kobiet i repatriantów tylko czêciowo
przynios³a oczekiwane skutki. Na przyk³ad w styczniu 1956 r. w Oddziale Zatrudnienia w Wa³brzychu zajêto siê ogó³em sprawami 471 kobiet, w tym 51 skierowano do przemys³u wêglowego. Pozosta³y do rozstrzygniêcia sprawy 184 zarejestrowanych kobiet, sporód których 54 by³y jedynymi ¿ywicielkami rodziny86.
W sierpniu 1956 r. najwiêcej kobiet zatrudnionych by³o w Spó³dzielni Trykotarskiej im. Dua, gdzie na 200 pracowników oko³o 90% za³ogi stanowi³y kobiety.
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W pozosta³ych spó³dzielniach pracy, np. im. Botwina, im. wierczewskiego, Modrzew, Zryw, Karton, oraz w Wa³brzyskich Zak³adach Przemys³u Terenowego i innych zak³adach pracy w miecie kobiety, repatrianci, inwalidzi i m³odzie¿ równie¿
znajdowali zatrudnienie, ale na mniejsz¹ skalê87. Brak list zawieraj¹cych dane osobowe zatrudnionych w poszczególnych zak³adach pracy nie pozwala na precyzyjne okrelenie, ilu dok³adnie ¯ydów w nich pracowa³o, ani te¿ na potwierdzenie
pozytywnych skutków akcji zatrudniania kobiet narodowoci ¿ydowskiej. Istnienie takiego zjawiska potwierdza natomiast wielokrotnie poruszana podczas posiedzeñ PMRN, KM PZPR oraz TSK¯ sprawa funkcjonowania spó³dzielni i pracy
dla ¯ydów.
W s p ó ³ z a w o d n i c t w o. Na prze³omie lat 40. i 50. nak³ada³y siê na siebie ró¿ne
czynniki s³u¿¹ce umacnianiu nowego ustroju i wt³aczaniu w niego spo³eczeñstwa.
Szeroko rozreklamowane uspo³ecznienie produkcji by³o w praktyce d¹¿eniem do
objêcia centraln¹ kontrol¹ wszystkich przejawów spontanicznej dzia³alnoci wytwórczej. Dwigni¹ wydajnoci pracy sta³o siê uruchomienie w 1947 r. wspó³zawodnictwa pracy. Tego typu propaganda zosta³a skierowana przede wszystkim w stronê
robotników wielkiego przemys³u, potem tak¿e do ruchu spó³dzielczego.
Cz³onek PPR, a zarazem przewodnicz¹cy wa³brzyskiego K¯ na jednym z posiedzeñ powiedzia³: Plan pracy powinien byæ opracowany tak, by oddzia³ywa³ na
spo³eczeñstwo ¿ydowskie  szczególnie robotnicze  miasta Wa³brzycha, by razem z klas¹ pracuj¹c¹ Polski wprzêgn¹æ siê do pracy przy przejciu od ludowej
demokracji do socjalizmu . . . Analizuj¹c krytycznie i samokrytycznie dzia³alnoæ,
K¯ wskazuje na uleganie wp³ywom drobnomieszczañskim, brak treci klasowej
w pracy, brak kontaktu z górnikami i pracuj¹cymi, rozlunienie dyscypliny . . . ¿ycie w Polsce wesz³o w nowy etap . . . a w lad za tym ¿ycie naszego osiedla te¿
zmienia swoje oblicze . . . Spó³dzielnie nasze na terenie miasta s¹ powa¿nym faktorem, decyduj¹cym o obliczu nie tylko ¿ydowskiego spo³eczeñstwa . . . W spó³dzielniach naszych wychowuje siê typ uspo³ecznionego cz³owieka . . . ¯ycie w Polsce wesz³o w nowy etap. W lad za tym ¿ycie naszego osiedla te¿ zmienia swoje
oblicze . . . Z drugiej strony zauwa¿a siê zjawisko ucieczki z kraju. Kto s¹ ci ludzie, którzy z Polski chc¹ uciekaæ? Jest to element bezwzglêdnie obcy, uciekaj¹cy
przed socjalizmem88.
Zgodnie z ówczesnym duchem czasu, tak¿e w Wa³brzychu coraz wiêksz¹ rolê
zaczê³a odgrywaæ postaæ stachanowca. Niezale¿nie od miejsca zatrudnienia 
czy by³a to kopalnia, koksownia, huta, czy te¿ spó³dzielnia  wspó³zawodnictwo obejmowaæ mia³o wszystkich i wszêdzie. Z dum¹ pisano o ¯ydach, którzy
pracuj¹ pó³ tysi¹ca metrów pod ziemi¹, gruntuj¹c swoim wysi³kiem zwyciêstwo
demokracji ludowej ... w ostatnim Zjedzie ¯ydowskich Przodowników Pracy
we Wroc³awiu bra³o udzia³ osiemdziesiêciu z Wa³brzycha . . . wyrabiaj¹cych ponad 180% normy89.
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Jak przewrotna by³a treæ takich artyku³ów, wiadczy list ¯ydów nale¿¹cych
do Aktywu Górniczego wa³brzyskich kopalni Bia³y Kamieñ, Boles³aw Chrobry, Mieszko i Wiktoria z 1948 r., skierowany do Prezydium Centralnego
Komitetu ¯ydów w Polsce (dalej: CK¯P), w którym napisali: Ostatnio mamy do
zanotowania szereg faktów opuszczania pracy przez ¯ydów robotników w kopalniach . . . Wiêksza czêæ ¯ydów pracuje przy robotach nie akordowych, której zarobki nie przekraczaj¹ 6000 z³. Dotychczasowa pomoc K¯ . . . zosta³a ostatnio zupe³nie zniesiona. Zwracamy siê do Was z wnioskiem konstruktywnej, niezbêdnej
pomocy dla górników . . . Je¿eli nasza proba bêdzie uwzglêdniona, to wtedy robotnicy nie bêd¹ opuszczaæ miejsca pracy, bêd¹ mieli mo¿liwoæ przetrwania czasu, a¿ do poprawienia siê zarobków w kopalniach90.
Tak pod wp³ywem krytyki, samokrytyki, jak ze wzglêdu na zmiany zachodz¹ce w pañstwie, K¯ w Wa³brzychu aktywnie bra³ udzia³ w rozwijaniu akcji wspó³zawodnictwa, g³osz¹c oficjalnie, ¿e Wa³brzych jako miasto pracy musi byæ odpowiednio reprezentowany91. Na ³amach prasy mo¿na znaleæ bardzo du¿o notatek,
w których wymieniane by³y nazwiska wa³brzyskich ¯ydów  przodowników, i to
nie tylko z kopalni, ale tak¿e ¿ydowskich spó³dzielni. Norma 180% by³a traktowana
jak co zwyczajnego, czêsto bowiem by³a mowa tak¿e o ¯ydach, którzy wyrabiaj¹
zdecydowanie wiêcej. Znakomity obraz w³¹czenia ¯ydów w proces wspó³zawodnictwa stanowi³y relacje dotycz¹ce Spó³dzielni Pracy im. Botwina w Wa³brzychu:
Tow. Ajzerner w imieniu brygady zobowi¹zuje siê wykonaæ 180% normy i wzywa tow. Wajmana. Tow. Helfgot zobowi¹za³ siê wykonaæ 150% normy. Tow. Sztajnberg zobowi¹za³ siê wykonaæ 200% normy. Tow. Berger zobowi¹za³ siê wykonaæ
170% i wzywa tow. Furera. Towarzysze Borfsman i Krankerwarter zobowi¹zali
siê wykonaæ po 8 par obuwia w swoim procesie. Ob. Z³oto zobowi¹za³ siê wykonaæ 125%, a towarzysze Rozen i Gruszka po 125% normy. Tow. Szagrin w imieniu brygady tapicerów zobowi¹za³ siê wykonaæ 150% normy do dnia Kongresu.
Tow. Sobelman zobowi¹zuje siê w imieniu Zarz¹du dostarczyæ wszystkie potrzebne
surowce do wykonania powziêtych zobowi¹zañ przedkongresowych92.
Peany na rzecz wspó³zawodnictwa odnosi³y siê nie tylko do robotników, ale
tak¿e do samej Spó³dzielni, o której napisano w tamtym czasie: Zaczê³o siê od
zobowi¹zañ 1-majowych w 1949. Za³oga Spó³dzielni to przecie¿ robotnicy-zapaleñcy. wiêto ludu pracuj¹cego chcieliby uczciæ jak najlepiej. Zobowi¹zanie by³o
du¿e
Jak zwiêkszyæ wydajnoæ pracy, jak zwiêkszyæ produkcjê . . . I gdy widaæ, ¿e grozi niedotrzymanie zobowi¹zañ, za³oga garnie siê do wspó³zawodnictwa, ustala nowe rekordy, podwaja wydajnoæ pracy. Plan na rok 1949 . . . zostaje
wykonany z nadwy¿k¹ . . . i pod koniec 1949 za³oga zaci¹ga Wartê Stalinowsk¹
. . . To ju¿ 220% planu. Tak bêdziemy pracowali w przysz³ym roku  postanawia
za³oga . . . Nowi ludzie potrafili pokierowaæ bojow¹ za³og¹ tak, by utrzymaæ nowy
styl, zapocz¹tkowany zobowi¹zaniami 1-majowymi. Tempo produkcji w zak³adach
90

APWr, WK¯, sygn. 16, s. 43.
Tam¿e, s. 16.
92 APWr, KP PZPR w Wa³brzychu, sygn. 165, k. 122.
91

498

Pawe³ Wieczorek

stale wzrasta. Kilkudziesiêciu robotników Spó³dzielni osi¹ga we wspó³zawodnictwie d³ugofalowym 150180% normy93.
Socjalistyczna konkurencja wynoszona by³a tak¿e poza spó³dzielnie. W 1949 r.
umowy dotycz¹ce wspó³zawodnictwa zawarte zosta³y np. pomiêdzy spó³dzielniami obuwniczo-galanteryjnymi im. Botwina w Wa³brzychu i Dobrobyt w Legnicy94.
Dochodzi³o tak¿e do wspó³zawodnictwa na skalê miêdzynarodow¹ albo, cilej,
pañstw socjalistycznych: List za³ogi Sp. Krawieckiej im. Waryñskiego w Wa³brzychu do odzie¿owców w Gorki
Za³oga zebrana na otwartej naradzie roboczej
dla skontrolowania wykonania zobowi¹zañ odjêtych dla uczczenia 33 rocznicy
Rewolucji Padziernikowej wystosowa³a list do za³óg Pañstwowej Fabryki Konfekcyjnej w Gorki
wzywaj¹c do wspó³zawodnictwa95.
Przoduj¹ce we wspó³zawodnictwie spó³dzielnie by³y w ró¿noraki sposób wyró¿niane. Presti¿ podnosi³y posiedzenia rad nadzorczych w wytypowanych spó³dzielniach, na które zapraszano cz³onków rad nadzorczych s³abiej dzia³aj¹cych zak³adów. Spó³dzielniê Pracy im. L. Waryñskiego w 1949 r. potraktowano wówczas
jako wzorow¹. Przebiegowi posiedzenia przys³uchiwali siê przedstawiciele 40 spó³dzielni z województwa wroc³awskiego96.
Szczególnie nobilituj¹ce by³o zdobycie przez spó³dzielniê Sztandaru Przechodniego, nadawanego przez G³ówn¹ Komisjê Wspó³zawodnictwa Pracy w Centrali
Spó³dzielni Wytwórczych Solidarnoæ. Spó³dzielnia Pracy im. L.Waryñskiego
zdoby³a go dwukrotnie  w 1948 oraz 1949 r.  za, jak og³oszono w oficjalnym
komunikacie, najlepsze wyniki pracy, osi¹gniêcie wysokiego poziomu jakoci wyrobów oraz uruchomienie kilku punktów us³ugowych. W 1949 r. dyplomy uznania otrzyma³y tak¿e inne wa³brzyskie spó³dzielnie97.
Pod koniec lat 40., na skutek przeobra¿eñ w pañstwie polskim, oficjalnej zmianie
uleg³ równie¿ wizerunek ¯yda. Pisano wówczas: W nowej Polsce wyrós³ nowy
typ ¯yda: przodownika pracy i organizatora wspó³zawodnictwa pracy, twórcy
i budowniczego spó³dzielni, aktywnego wspó³uczestnika budownictwa kulturalnego. Jest to nowy typ ¯yda  ¯yda nierozerwalnie zwi¹zanego wszystkimi wêz³ami
serca i duszy z rzeczywistoci¹ polsk¹, tkwi¹cego w niej g³êboko wszystkimi korzeniami i w³¹czonego ca³kowicie i organicznie do ogólnego procesu odbudowy
kraju i jego rozwojowi [sic!] ku socjalizmowi98. Najbardziej zaanga¿owanych
w tworzenie w³adzy ludowej robotników windowano, niezale¿nie od rzeczywistych umiejêtnoci, na stanowiska kierownicze.
Ju¿ podczas tworzenia pierwszych ¿ydowskich spó³dzielni wiadomo by³o, ¿e
wiêkszoæ kierowników spó³dzielni nie mia³a teoretycznego przygotowania do kierowania wiêkszymi zespo³ami ludzi i do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Kontro93
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le przeprowadzone w spó³dzielniach stwierdza³y wiele uchybieñ, zw³aszcza w gospodarce finansowej i organizacji pracy99. Dopiero po przejêciu pe³ni w³adzy przez
PPR/PZPR partia mog³a z pe³nym rozmachem realizowaæ plan podniesienia poziomu si³ wytwórczych, rugowania elementów kapitalistycznych oraz dobrowolnego przechodzenia gospodarki drobnotowarowej na tory socjalistyczne. Wówczas te¿ bez ¿adnych ju¿ zahamowañ przedstawiciele partii mogli ingerowaæ w ¿ycie
odrêbnych dot¹d ¿ydowskich spó³dzielni. Znakomicie obrazuje zachodz¹ce przemiany przyk³ad wa³brzyskiej Spó³dzielni Pracy im. Botwina: Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej zaleci³a przeprowadziæ wybory do Zarz¹du, aby dotychczasowy prezes Zarz¹du tow. Sobelman nie wszed³ w sk³ad zarz¹du nowego. Cz³onkowie
Zarz¹du tolerowali nienale¿yt¹ politykê i ponosili za ni¹ odpowiedzialnoæ Niepochlebn¹ opiniê wydano tow. Gruszce, który w sprawach polityki oszczêdnociowej reprezentowa³ kramikarskie, handlarskie stanowisko i fa³szywy lokalny patriotyzm. POP za¿¹da³a samokrytyki od tow. Gruszki, który nie rozumia³, dlaczego
trzeba zmieniæ kierownika spó³dzielni i dlaczego nie typuje siê jego jako cz³onka
Zarz¹du. Chcia³, aby dotychczasowa polityka nie uleg³a ¿adnym zmianom
W spó³dzielni, a nawet w POP, s¹ elementy, nie maj¹ce w³aciwego zrozumienia
i w³aciwego stosunku do pracy i w³asnoci socjalistycznej, a kieruje nimi suche
wyrachowanie i wzglêdy na swój osobisty zarobek100.
W ten sposób tworzy³a siê nowa kadra kierownicza, a w wa³brzyskiej prasie pisano z podziwem o tym, ¿e na czele Spó³dzielni stoi dzi by³y torebkarz ob. Kahane
By³y robotnik dzia³u pantofli rannych, ob. Klamra opanowa³ tajniki ca³ej
produkcji Spó³dzielni jak nikt dotychczas. Warsztat szewski  kierownikiem robotnik Suchanecki, brakarzem jest by³y robotnik Berger, kierownikiem warsztatu
torebkarskiego  by³y robotnik ob. Sz³ajen, kasjerem
by³y robotnik Hajden101
rach .
W gazecie nie ma co prawda o tym mowy, ale w dokumentach archiwalnych
mo¿na znaleæ wzmiankê o przynale¿noci partyjnej  wszyscy cz³onkowie nowego Zarz¹du nale¿eli do PZPR102. Mo¿e to stanowiæ wskazówkê, ¿e chêtni do zajmowania stanowisk musieli tak byæ dyspozycyjni wobec partii, jak i do niej nale¿eæ.
DIE TEILNAHME DER JUDEN AM WIRTSCHAFTSLEBEN WALDENBURGS
(19451968)

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsleben der Juden in Waldenburg in den
Jahren 19451968. 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 Stadt99
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verkehr. Sie gründeten 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 in der 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, 1960  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
Hüttenindustrie 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.

