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ZNACZENIE ANEKSJI AUSTRII I SUDETÓW

DLA GOSPODARKI L SKA

Od dawna wiadomo, e po powstaniu niepodleg ych pa stw w Europie rod-

kowej i Wschodniej sytuacja gospodarki l skiej zdecydowanie si  pogorszy a, gdy

nowe twory systemu wersalskiego stara y si  rozwija  w asny przemys , zamiast

importowa  produkty l skie. Jednak odleg o  l ska od najszybciej rozwijaj -

cych si  terenów Rzeszy, a tak e ma a nowoczesno  jego przemys u utrudnia y

konkurencj  z przemys em g ównych w tej epoce niemieckich okr gów przemy-

s owych, i to nawet w centralnych Niemczech.

Wcze niej ju  wskazywano na cis e powi zania niektórych rejonów l ska

z s siednimi ziemiami czeskimi, zw aszcza za  zale no  zbudowanego w XIX w.

tu  przy samej granicy przemys u drzewnego i meblarskiego od importu ta szego

drewna z drugiej strony Sudetów. Wiadomo te  by o, e to pobliskie tereny Au-

stro-W gier importowa y licz ce si  wielko ci l skiego w gla, a przez ziemie

monarchii naddunajskiej sz y na po udniowy wschód spore ilo ci produkowanych

na l sku maszyn, zw aszcza rolniczych i dla przemys u spo ywczego1.

Z wymienionych wy ej powodów mo na by o si  spodziewa , e czynniki go-

spodarcze b d  zadowolone z Anschlussu Austrii i przy czenia Sudetów w 1938 r.

Jak wskazuj  jednak raporty w adz terytorialnych oraz organizacji gospodarczych,

faktycznie rzecz nie przedstawia a si  wcale tak jednoznacznie.

Niestety przechowywane w Archiwum Pa stwowym we Wroc awiu sprawozda-

nia kwartalne o sytuacji gospodarczej l ska nie s  kompletne, gdy  brakuje w nich

akurat raportów z okresu bezpo rednio po Anschlussie oraz z pierwszej po owy

1939 r., ale te z drugiej po owy 1938 r. pozwalaj  na pewne wnioski, zw aszcza

gdy chodzi o stosunek do zaj cia Sudetenlandu.

Co mo e dzisiejszego historyka dziwi , to fakt, e w raportach tych cz sto wcale

nie wida  wielkiej rado ci, a bie ce k opoty zwi zane z funkcjonowaniem gospo-

darki l skiej cz sto przes aniaj  wielkie marzenia, jakie czasem pojawia y si
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1 M. Czap l i sk i, „Bardzo trudne wychodzenie z zapa ci”. Przemys  dolno l ski w drugiej po-

owie lat 30. XX wieku, w: l sk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków, red. T. Kulak, Toru  2008,

s. 115.
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w dalekosi nych planach. Z punktu widzenia psychologicznego fakt ten oczywi-

cie nie mo e dziwi .

Nie znaczy to, aby nie pojawia a si  nadzieja na zasadnicz  zmian  na lepsze.

Przyk adowo nadburmistrz Wroc awia twierdzi , e mieszka cy l ska, a zw aszcza

ko a gospodarcze, od tej chwili s  pe ni optymizmu, spodziewaj  si  zwi kszenia

mo liwo ci zbytu produktów l skich oraz o ywienia ruchu turystycznego. Natych-

miast jednak przypominano o konieczno ci polepszenia komunikacji kolejowej

i drogowej w kierunku Austrii, a tak e o potrzebie podj cia kluczowych decyzji

w sprawie budowy Kana u Odra–Dunaj2. Podobnie Prezydent Rejencji Opolskiej wie-

rzy , e dla niemieckiego Górnego l ska odzyskanie dawnego zaplecza b dzie sil-

nym impulsem do rozwoju, a pomo e zw aszcza powiatom takim jak Racibórz, G ub-

czyce, Nysa i Prudnik, skazanym na zaopatrzenie w drewno z zagranicy3.

Faktem, który jednak absolutnie zdominowa  prawie wszystkie raporty, od Nad-

prezydenta Prowincji, poprzez landratów, po organizacje gospodarcze, by a dezorga-

nizacja produkcji w ostatnim kwartale 1938 r., spowodowana rekwizycj  wagonów

na potrzeby Wehrmachtu w okresie kryzysu monachijskiego i po nim. Wagonów

nie da o si  zast pi  ci arówkami, które te  by y rekwirowane przez armi 4. Oba

te czynniki bardzo silnie utrudni y wywiezienie z kopal  urobku, spowodowa y

olbrzymie braki w gla koniecznego dla funkcjonowania przemys u, a prawie nie-

dost pnego dla ludno ci, i to w momencie, gdy w po owie grudnia nadesz y ju

silne mrozy5. Nie trzeba chyba dodawa , e brak wagonów nie tylko utrudni  zao-

patrzenie przemys u w niezb dne ró norakie surowce i pó produkty, ale te  nie

pozwoli  na dostarczenie gotowych wyrobów wielu odbiorcom. Nierzadko ko czy o

si  to utrat  kontraktów eksportowych. Realizacj  niektórych kontraktów, na przy-

k ad na dostaw  w gla, wstrzymano zreszt  w zwi zku z kryzysem monachijskim,

chc c wywrze  dodatkow  presj  na rz d czechos owacki6. Wbrew oczekiwaniom

krytyczna sytuacja na kolei w ostatnim kwartale 1938 r. wcale si  tak bardzo nie

poprawi a. Przydzia y wagonów nie wystarcza y do realnego polepszenia zaopa-
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2 APWr, Nadprezydium we Wroc awiu (dalej: NW), t. 316, s. 60–63, 5 X 1938 r.: „Man erwartet

bei der neuen Lage eine glückliche Ergänzung der wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Produktion

und dem Absatz. Der Breslauer Messe kann man infolge der Erweiterung des landwirtschaftlichen

und gewerblichen Hinterlandes eine Sicherung und Besserung ihrer Möglichkeiten zusprechen. Der

schlesische Fremdenverkehr erwartet infolge des Zugangs an landschaftlich hervorragenden Gebie-

ten noch stärkere Belebung”.
3 Ibidem, s. 130–153, Prezydent Rejencji Opolskiej (dalej: PRO) do Nadprezydenta, 11 X 1938 r.:

„Durch den Anschluss der an Schlesien angrenzenden Sudetengebiete an das Altreich muss gerade

der Grenzbezirk Oberschlesien besonderen Auftrieb erhalten. Der Wiedergewinn deutschen Hinter-

landes wird besonders für Grenzkreise, wie Ratibor- Stadt und Land, Leobschütz, Neisse und Neu-

stadt von sehr erheblichen Bedeutung sein und besonders auch in der Holzversorgung für holzverar-

beitenden Grenzwerke hoffentlich recht bald die ersehnte Besserung bringen. Ganz Oberschlesien erhält

eine wehrwirtschaftlich wesentlich günstigere Lage, was den weiteren wirtschaftlichen Aufstieg auch

dieses Landesteiles erheblich erleichtern dürfte”.
4 Ibidem, s. 9–11, Wehrwirtschaftliche Abteilung do Nadprezydium, 5 X 1938 r.
5 Ibidem.
6 Ibidem, s. 24–28, Prezydent Rejencji Wroc awskiej (dalej: PRW) do Ministra Gospodarki, 8 X

1938 r.
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trzenia w w giel7. Jeszcze niektóre raporty z prze omu 1938 i 1939 r. brzmi  wr cz

alarmistycznie, wskazuj c, e liczne gospodarstwa domowe z chwil  nastania sil-

nych mrozów pozosta y zupe nie bez w gla na zim 8.

Drugim czynnikiem, który przyczyni  do dezorganizacji gospodarki, by o we-

zwanie pod bro  licznych robotników i pracowników. Towarzyszy o temu skiero-

wanie grup robotników do budowy umocnie  na zachodniej granicy Niemiec9. To

wszystko spowodowa o powa ne problemy, zw aszcza w firmach jedno-, dwu-

osobowych, gdzie wystarczy o zmobilizowanie szefa firmy, aby praktycznie po o-

y  kres jej dzia alno ci.

W ogóle problem si y roboczej by  tym, który od dawna niezwykle zajmowa

wy szych urz dników prowincji. Wiadomo by o powszechnie, e na skutek odko-

menderowania do przemys u zbrojeniowego na zachodzie czy w rodku Niemiec

dziesi tków tysi cy robotników przemys  l ski coraz bole niej odczuwa  brak fa-

chowców, a nawet robotników niewykwalifikowanych. Najgorzej jednak wygl -

da a sytuacja w rolnictwie, które ju  od lat mog o funkcjonowa  jedynie dzi ki na-

p ywowi robotników rolnych z Polski. Dlatego nie mo e dziwi  fakt, i  nawet

w raporcie Nadprezydenta wyra ano obaw , czy przy czenie do Rzeszy okr gu

przemys owego Morawskiej Ostrawy nie spowoduje odci gni cia robotników od

przemys u niemieckiego Górnego l ska10.

Jednak z drugiej strony kryzys monachijski i aneksja Sudetów pomog y nieco

z agodzi  problemy z si  robocz . Przyk adowo w powiecie dzier oniowskim

94 Niemców (ulokowanych w obozie przej ciowym przeznaczonym dla uciekinie-

rów z Sudetenlandu) skierowano do pracy w rolnictwie i przy robotach ziemnych.

Dla odmiany w powiecie luba skim zatrudniano uciekinierów przede wszystkim

przy budowie dróg, ale te  w rolnictwie i budownictwie11.

Napi cie polityczne w pierwszym momencie uderzy o w dolno l skie kurorty.

Strach przed wojn  spowodowa , e stosunkowo liczni w 1938 r. go cie wyjechali

przed ko cem sezonu, a w dodatku hotele i pensjonaty niektórych miejscowo ci

zosta y prawie ca kowicie zarekwirowane przez Wehrmacht (jak Szczawno-Zdrój),

co przynios o ich mieszka com spore straty finansowe12.

Ma o liczne s  doniesienia o nowych kontraktach uzyskanych ze wie o zdo-

bytych terenów. Trudno si  temu dziwi , bo nawi zanie kontaktów gospodarczych

nigdy nie dokonuje si  z dnia na dzie . Pocz tkowo tylko z Legnicy donoszono,

Znaczenie aneksji Austrii i Sudetów dla gospodarki l ska

7 APWr, NW, t. 317, s. 13–14, Wehrwirtschaftliche Abteilung do Nadprezydenta, 5 I 1939 r.
8 Ibidem, s. 189–190, Landrat kluczborski do Nadprezydium, 30 XII 1938 r.
9 APWr, NW, t. 316, s. 9–11, Wehrwirtschaftliche Abteilung do Nadprezydium, 5 X 1938 r.; ibi-

dem, s. 130–153, PRO do Nadprezydenta, 11 X 1938 r. twierdzi , e jedna z firm kopi cych kana

gliwicki musia a odda  po ow  ze swych 1000 robotników na budow  umocnie  na zachodzie.
10 Ibidem, s. 2–6, Nadprezydent do Ministra Gospodarki, 19 X 1938 r.
11 Ibidem, s. 49–50, Landrat dzier oniowski do PRW, 3 X 1938 r.; ibidem, s. 115, Landrat luba -

ski do Nadprezydenta, 29 IX 1938 r., por. ibidem, s. 172, Landrat grodkowski do Nadprezydium, 29 IX

1938 r.; ibidem, s. 186–188, Nadburmistrz Nysy do PRO, 27 IX 1938 r.
12 Ibidem, s. 24–28, PRW do Ministra Gospodarki, 8 X 1938 r.; ibidem, s. 38, Landrat bystrzycki

do Nadprezydium, 1 X 1938 r.
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e tamtejsze fabryki maszyn dosta y du e zlecenia z Austrii13. Par  miesi cy pó niej

okaza o si , e podobne zamówienia za atwi y sobie równie  zak ady kamionki

w Zi bicach, ale z powodu przepe nienia na liniach kolejowych oraz wprowadze-

nia blokad komunikacyjnych realizacja kontraktu okaza a si  bardzo trudna, pra-

wie niewykonalna14. Sytuacja jednak powoli ulega a zmianie. W raporcie z pa -

dziernika donoszono, e w a nie nast pi y pierwsze dostawy w gla górno l skiego

na anektowane tereny sudeckie. Zamówienia na w giel by y bardzo du e, ale

w niema ym stopniu dlatego, e przez wiele tygodni wywóz tam by  wstrzymany15.

Miesi c pó niej skar ono si , e nakazane odgórnie priorytety dostaw w gla utru-

dniaj  racjonaln  gospodark , cho  wspominano, e dostarczono wi cej w gla do

Sudetenlandu i dawnej Austrii16.

Wydawa oby si , e w ostatnim kwartale 1938 r. o skutkach przy czenia Au-

strii i Sudetów mo na by o ju  wi cej powiedzie , ale, co ciekawe, gdy chodzi

o pozytywy, wci  wi cej mówiono o nadziejach i planach ni  o konkretnych ko-

rzy ciach. Tak wi c dla przyk adu Opolska Izba Rzemie lnicza spodziewa a si  po-

lepszenia sytuacji rzemios a górno l skiego, zw aszcza w Raciborzu. Naciskano

na podj cie kroków zmierzaj cych do poprawienia komunikacji mi dzy Gliwica-

mi a Opaw  przez Racibórz. Forsowano budow  autostrady z Wroc awia przez

K odzko do Wiednia oraz w czenie Liberca do drugiej linii szybkiego ruchu pla-

nowanej z Berlina do Jeleniej Góry17. Burmistrz Görlitz nie kry  olbrzymich nadziei

zwi zanych z przy czeniem czeskiej cz ci Górnych u yc, terenu, który, powo-

uj c si  na do wiadczenia historyczne, uznawa  za naturalne zaplecze gospodar-

cze swojego miasta. Z punktu widzenia przemys u tekstylnego zwracano uwag ,

e dla l ska, w którym dominuj  zak ady tkackie, mo e okaza  si  korzystny fakt

blisko ci po o onych tu  po drugiej stronie pasma górskiego licznych prz dzalni18.

Wydaje si , e Niemcy sudeccy jednak nie mogli rozwi za  najpowa niejsze-

go problemu gospodarczego przemys u l skiego tych lat, a mianowicie problemu

si y roboczej. Co prawda niektóre dolno l skie urz dy pracy utworzy y po drugiej

stronie granicy swoje placówki, maj ce pozyska  na sta e nowych robotników. Uda-

13 Ibidem, s. 126–127, Nadburmistrz Legnicy do Nadprezydenta, 16 IX 1938 r.
14 APWr, NW, t. 317, s. 30–32, Landrat z bkowicki do PRW, 29 XII 1938 r.
15 Ibidem, s. 145–152, za cznik Wirtschaftslage Deutsch-Oberschlesiens im Oktober 1938.
16 Ibidem, za cznik Wirtschaftslage Deutsch-Oberschlesiens im November 1938.
17 Ibidem, s. 2–10, Nadprezydent do Ministra Gospodarki, 20 I 1939 r. Pisa  on: „Die Handwer-

kammer in Oppeln berichtet, dass sich die Lebensbedingungen des oberschl. Handwerks durch den

Anschluss des Sudetengebiets an das Reich zum Teil erheblich bessern dürfte. Durch die

Rückgliederung des Hultschiner Ländchens sei insbesondere für das stark notleidende Handwerk der

Stadt Ratibor eine wesentliche Erleichterung geschaffen worden”. Z kolei Prezydent Rejencji Opol-

skiej (ibidem, s. 145–152, PRO do Nadprezydium, 17 I 1939 r.) akcentowa  w a nie konieczno  roz-

budowy sieci komunikacyjnej w kierunku po udniowym, pisz c: „Dringend notwendig erscheint der

sofortige Bau einer Eisenbahnlinie von Gleiwitz über Ratibor nach Troppau. Diese Eisenbahnlinie

würde dann die Versorgung des Mährisch-Schlesischen Gebietes das bisher Kohle, Koks und Eisen

aus der Ostrauer-Wittkowitzer Revier bezogen hat, mit oberschlesischer Kohle und Industrieerzeu-

gnisse sicherstellen. Darüber hinaus würde auch die Ostmark ein natürliches Absatzgebiet Oberschle-

siens werden”.
18 Ibidem, s. 85–86, Pruski Nadzór Przemys owy w widnicy do PRW, 30 XII 1938 r.
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wa o si  w ten sposób wyrówna  jednak tylko najdotkliwsze braki w przemys ach:

tekstylnym i odzie owym oraz górniczym i skalnym19. Tak e Prezydent Rejencji

Opolskiej donosi , e zatrudnienie Niemców sudeckich pozwoli o wyra nie z ago-

dzi  brak si y roboczej w licznych zak adach przemys owych20. Jednak landrat by-

tomski pisa  wyra nie, e wi kszo  braków, gdy chodzi o górników, jest zaspo-

kajana przez robotników z polskiego l ska, a nie przez Niemców zza dawnej

po udniowej granicy21.

Natomiast pojawi y si  nowe obawy. Po w czeniu Sudetenlandu w Berlinie

zadecydowano, aby równie  nowy nabytek „obdarzy ” zamówieniami publiczny-

mi, zmniejszy  przydzia y bawe ny dla l skiego przemys u tekstylnego, a „za-

oszcz dzony” surowiec przeznaczy  na zaopatrzenie przemys u sudeckiego. Na-

tychmiast wywo a o to obawy, e na l sku trzeba b dzie skróci  czas pracy lub

zwalnia  robotników22. U wiadomiono sobie te , i  przy czenie Austrii i Sude-

tów oznacza podwojenie dotychczasowej produkcji szk a w Rzeszy. Poniewa  nic

nie wskazywa o na to, e uda si  ten produkt up ynni  za granic , mo na by o si

spodziewa  negatywnych konsekwencji dla l skiego przemys u szklarskiego23.

Wkrótce te , z analogicznej przyczyny, spadek zamówie  odnotowa  l ski prze-

mys  porcelanowy24. Nadzieje, e drewno z drugiej strony Sudetów rozwi e pro-

blem surowca dla gospodarki nadgranicznej, wcale od razu si  nie spe ni y, gdy  przez

jaki  czas na przywóz taki konieczne by y specjalne zezwolenia25. Dopiero w grud-

niu z przy czonego do Rzeszy Kraiku Hulczy skiego zacz to przywozi  do powia-

tu raciborskiego brakuj ce na pograniczu górno l skim materia y budowlane26.

Co natomiast prawie natychmiast si  pojawi o, to znany nam dobrze z dnia dzi-

siejszego „prywatny” handel transgraniczny. Poniewa  kupcy Sudetenlandu zosta-

li odci ci od dotychczasowych róde  zaopatrzenia, tamtejsi Niemcy zacz li przy-

je d a  na pobliskie tereny dolno l skie, aby tu robi  zakupy. Szczególnie wida

by o przybyszów z okolic Broumova. Zachwyceni tym byli zw aszcza kupcy

z Wa brzycha i Mieroszowa, cho  nie kryli obawy, jak d ugo ta hossa potrwa27. Jed-

Znaczenie aneksji Austrii i Sudetów dla gospodarki l ska

19 Ibidem, s. 125–129, Landrat luba ski do Nadprezydium, 28 XII 1938 r.
20 Ibidem, s. 145–152, PRO do Nadprezydium, 17 I 1939 r.
21 Ibidem, s. 176–177, Landrat bytomski do NPS, 2 I 1939 r.: „Die Zahl der ausländischen Arbei-

ter ist weiter gestiegen. Nach wie vor stellt das ostoberschlesische Gebiet den weitaus größten Teil

dieser Arbeiter, in geringem Umfange traten neu hinzu Volksdeutsche aus dem Olzagebiet und eine

Anzahl gelernten Arbeiter aus dem karwiner Kohlengebiet”.
22 Ibidem, s. 13–14, Wehrwirtschaftliche Abteilung do Nadprezydenta, 5 I 1939 r.; ibidem, s. 24–28,

PRW do Ministra Gospodarki, 7 I 1939 r.; ibidem, s. 85–86, Pruski Nadzór Przemys owy w widnicy

do PRW, 30 XII 1938 r.
23 Ibidem; zob. te : ibidem, s. 137, Landrat powiatu Rothenburg/Oberlausitz do Nadprezydium,

31 XII 1938 r.
24 Ibidem, s. 85–86, Pruski Nadzór Przemys owy w widnicy do PRW, 30 XII 1938 r.
25 Ibidem, s. 112–117, Landrat jeleniogórski do Nadprezydium, 2 I 1939 r., powo ywa  si  na k o-

poty pod tym wzgl dem firmy budowlanej z Pieszyc.
26 Ibidem, s. 200–202, Landrat raciborski do Nadprezydium, 7 I 1939 r.
27 Ibidem, s. 59–61, Landrat wa brzyski do PRW, 29 XII 1938 r.: „Nachdem die bisherige Grenze

gefallen ist, haben sich wie vor dem Weltkriege, weite Kreise der Bevölkerung des angrenzenden Su-
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nak z drugiej strony l zacy zacz li z ciekawo ci wyprawia  si  na drug  stron

Sudetów i tak e robi  zakupy, korzystaj c z faktu, e wiele produktów by o tam

ta szych (przyk adowo tekstylia z w ókien naturalnych) lub atwiej dost pnych, jak

mi so28. Równie  Prezydent Rejencji Opolskiej zaobserwowa , e handel detaliczny

na Górnym l sku, zw aszcza w dziale „kolonialnym”, wyra nie zwi kszy  si  po

przy czeniu Sudetów. Jednak nie omieszka  doda , e równocze nie cz  Gór-

no l zaków zacz a robi  zakupy w Sudetenlandzie, gdy  ceny tam by y ni sze29.

Zainteresowanie tego rodzaju handlem wyczu y tak e przedsi biorstwa typu Deut-

sche Post. Utworzone przez ni  po czenie z Otmuchowa na po udnie do Vidnavy

i Zulovej przyczyni o si  zdaniem landrata grodkowskiego do wyra nego rozwoju

handlu na jego terenie30. O zainteresowaniu tego typu handlem wiadczy fakt, e

zarówno Deutsche Post, jak Reichsbahn otwar y szybko po czenia autobusowe

z Raciborza do Opawy i utrzymywa y na nich po siedem–osiem kursów dziennie.

Paradoksalnie te tanie przewozy pozwoli y wielu kupuj cym szuka  towarów

w wi kszych miastach i uderzy y w gospodark  Kietrza31. Pograniczne miastecz-

ka l skie, takie jak Prudnik czy Nysa, w okresie przed wi tami Bo ego Naro-

dzenia wyra nie jednak zyska y na przyjazdach Niemców sudeckich32.

W sumie, jak wida , pierwsze miesi ce po w czeniu Austrii i Sudetów do Rze-

szy nie przynios y zasadniczej zmiany w trudnej sytuacji gospodarki l skiej. Na

dopasowanie si  do nowych warunków trzeba by o czasu. Obok oznak niew tpli-

wie pozytywnych, mo na by o zauwa y  i te negatywne. O tym, jak dalej rozwi-

n y si  wzajemne stosunki, trudno powiedzie  ze wzgl du na zak ócenie normal-

nego funkcjonowania gospodarki przez wybuch wojny.

detengebietes in Friedland und Waldenburg als Käufer eingefunden […] Die beteiligte Geschäftswelt

im Kreise ist mit diesem Zustande sehr zufrieden und wird sich bemühen müssen, diese Käuferkreis

zu halten”.
28 Ibidem, s. 76–77, Nadburmistrz Wa brzycha do PRW, 31 XII 1938 r.
29 Ibidem, s. 145–152, PRO do Nadprezydium, 17 I 1939 r.
30 Ibidem, s. 187–188, Landrat grodkowski do Nadprezydium, 30 XII 1938 r.
31 Ibidem, s. 191–192, Landrat g ubczycki do Nadprezydium, 30 XII 1938 r.
32 Ibidem, s. 196–197, Landrat prudnicki do Nadprezydium, 4 I 1939 r., zob. te  ibidem, s. 209–211,

Nadburmistrz Nysy do PRO, 31 XII 1938 r.


