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Aprowizacja miasta – jeden poważniejszych problemów, jakim musiały 
stawić czoło pierwsze powojenne władze Wrocławia. 18 sierpnia 1945 r. 
odnotowano, że sytuacja w mieście w tym zakresie nadal jest bardzo zła 
i wciąż brakuje podstawowych produktów spożywczych. Jak poradzono 
sobie z tym problemem? Na jak długo starczyły poniemieckie zapasy?  

Co jadali pierwsi polscy osadnicy? Co było w paczkach UNRRY?

18 sieRpNiA 
Garnek pionierów, czyli o aprowizacji  

w powojennym Wrocławiu

WROCŁAWsKie HisTORie 

Od maja do września 1945 r. aprowizacja Wroc-

ławia odbywała się z wykorzystaniem dość 

pokaźnych wojennych zapasów poniemieckich 

zgromadzonych w mieście u schyłku wojny. 

Służyły one nakarmieniu przybywających do  

miasta Polaków, ludności niemieckiej oraz za- 

trzymujących się tu czasowo w drodze powrot- 

nej z głębi Niemiec więźniów obozów koncen-

tracyjnych, robotników przymusowych i jeń-

ców, a także repatriantów. Dopiero od września 

zaczęły do miasta docierać większe ilości zaopa- 

trzenia z głębi kraju.

W pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny  

magazyny i stołówki miejskie były niemal jedy- 

nym źródłem zapatrzenia ludności w żywność. 

W stołówkach kilka razy dziennie wydawano 

gorące posiłki i suchy prowiant dla rodzin, co 

odbywało się za okazaniem odpowiednich talo- 

nów. Jedzenie było dosyć monotonne i często 

niezbyt dobrej, delikatnie mówiąc, jakości. Prze- 

ważnie składało się z zupy – najczęściej gro- 

chówki lub krupniku z kromką chleba – i kubka 

zbożowej kawy. Jednocześnie stołówki były 

wówczas tanie. Z czasem liczba stołówek i bu- 

fetów pracowniczych zwiększała się. Organizo-

wały je przywracane do życia instytucje oraz 

zakłady pracy. Własną stołówkę prowadził od  

marca 1946 r. Centralny Komitet Opieki Spo- 

łecznej, a korzystać mogli z niej polscy przesie-

dleńcy oraz niezamożni studenci. Wrocławskie 

stołówki były, mimo swej prostoty, również 

miejscem spotkań towarzyskich. Dla poprawy 

własnego zaopatrzenia prowadziły one własne 

tuczarnie, chów krów itd. Niedostateczne zaopa- 

trzenie w stołówkach i tworzącym się handlu 

dotyczyło zwłaszcza świeżego mięsa, nabiału, 

warzyw i owoców. Z czasem asortyment żyw-

ności wydawany w stołówkach powiększał się. 

Pojawiły się m.in. konserwy mięsne, czy rybne. 

Niektóry produkty obecne były tylko czasowo 

lub ich ilość była niedostateczna. Mnożyły się 

kategorie kartek, co bardzo pogłębiało chaos. 

Dystrybucja obejmowała także takie towary 

jak sól, zapałki i papierosy. Z powodu braków  

w zaopatrzeniu żywność była reglamentowa- 

na, choć często nawet posiadanie przydziałów 

kartkowych nie gwarantowało w warunkach 

niedoboru zdobycia wielu artykułów spożyw- 

Handel uliczny w pierwszych miesiącach po wojnie, 1945 r.,  
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czych. Jednocześnie żywność na kartki sprze- 

dawana była po niższych cenach, co rekompen-

sowało w jakimś stopniu słabiej zarabiającym 

ich niskie pobory.

Początkowo nie wypłacano poborów za pracę, 

wydając w zamian przydziały żywnościowe zło-

żone z niewygórowanych porcji chleba, mąki, 

kaszy, grochu i fasoli, kartofli, mięsa, tłuszczów 

spożywczych, takich jak masło, smalec i słoni- 

na, a także cukru, marmolady, kawy i herbaty.  

Z realizacją przydziałów bywały jednak kłopoty 

i nawet posiadanie talonów nie gwarantowało 

pozyskania przysługującego ich właścicielom 

zaopatrzenia. Od 1 listopada 1945 r. wprowa-

dzono rozdział żywności za pomocą kartek wg  

5 kategorii i typów kartek. Towary kartkowe  

sprzedawały sklepy rozdzielcze prowadzone 

głównie przez Spółdzielnię Spożywców „Spo-

łem”. Nie można było jednak jednorazowo zre-

alizować całej kartki z uwagi na niedostateczną 

ilość towaru i ograniczenia. Istniały również 

sklepy prowadzące wolną sprzedaż, jednak ce- 

ny za te same towary były znacząco wyższe. 

Bywało tak, że trudno było zrealizować kartki, 

podczas, gdy w wolnej sprzedaży tych samych 

towarów było w bród. Realizacja talonów nie 

przynosiła właścicielom prywatnych sklepów 

takich dochodów, jak wolna sprzedaż i nie byli  

zmotywowani do traktowania towarów w dys-

trybucji kartkowej jako priorytetu. Bywało, że  

dystrybucja kartkowa lepiej przebiegała w skle-

pach zakładowych. 

Problemy wiązały się czasem nie tyle z brakiem 

samej żywności, która w podstawowym asorty- 

mencie od przełomu 1945 i 1946 r. roku zaczęła  

już docierać do magazynów w większej ilości,  

ale także ze słabością struktur ją dystrybuują-

cych. Generował je ogólny chaos organizacyjny 

– złe rozeznanie w potrzebach ludności, jak  

i praktyki nielegalnego upłynnienia towarów 

deficytowych reglamentowanych przez odpo-

wiedzialny za nie personel.  

Helena i Janina Tarasewicz siedzące na stosie gruzów na tle zniszczonych i zrujnowanych zabudowań przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wrocławiu, lipiec 1946 r., fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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w celu łagodzenia skutków działań wojennych 

i niesienia pomocy ludności cywilnej. Zawierały 

one produkty żywnościowe, odzież i urządzenia 

gospodarstwa domowego, a pochodziły głów- 

nie od darczyńców z USA i Kanady. Paczki żyw- 

nościowe UNRRY rozdawano jako zamiennik do 

towarów przysługujących na kartki. Niestety, 

nie wszystkie zapowiedziane paczki trafiały do  

najbardziej potrzebujących, gdyż były niekiedy  

okradane przez grupy przestępcze zorganizo-

wane spośród rozdzielających je urzędników  

i milicjantów, a później trafiały na czarny ry- 

nek. Pomoc UNRRY dla Polski zakończyła się  

w lipcu 1947 r. wraz z odrzuceniem przez wła-

dze komunistyczne Planu Marshalla. Mimo, 

że była to pomoc doraźna, to jednak pomogła 

wielu osobom. 

Brak mięsa dotyczył całego zniszczonego woj- 

ną kraju. Od 1 lutego 1946 r. obowiązywały 

w związku z tym rządowe ograniczenia w po- 

dawaniu mięsa w stołówkach i restauracjach 

i handlu. Wprowadzono dni bezmięsne i ogra- 

niczono wagę dań mięsnych do 200 g. Ograni-

czenia nie dotyczyły drobiu, królików, dziczyzny 

i ryb, które próbowano popularyzować. W uzu- 

pełnieniu diety wrocławianie korzystali, mimo  

wysokich często cen, z produktów oferowanych 

na miejskich targowiskach, a także dzięki upra-

wianiu ogródków działkowych pozwalających 

na pozyskanie owoców i warzyw.

W aprowizacji Wrocławia w 1946 r. istotną ro- 

lę odegrały paczki UNRRY – międzynarodowej 

organizacji humanitarnej powstałej w 1943 r. 

Szaberplac na pl. Grunwaldzkim. Na pierwszym planie torowisko na ul. Piastowskiej, w tle budynki późniejszej Wyższej 
Szkoły Rolniczej (ob. Uniwersytet Przyrodniczy) i zabudowa ul. Norwida, fot. Dolny Śląsk, pod red. Kiryła Sosnowskiego  
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Sytuacja aprowizacyjna względnie poprawiła 

się dopiero w 1948 r. wraz z normalizacją or- 

ganizacji życia gospodarczego w kraju. Zrezy- 

gnowano wówczas z reglamentacji części pro- 

duktów, utrzymując je nadal na mięso i tłuszcze.  

Ostatecznie zaopatrzenie kartkowe formalnie 

zostało zniesione z dniem 1 stycznia 1949 r.,  

kiedy wprowadzono dodatki pieniężne mające 

być rekompensatą w związku z wyższymi ce- 

nami w wolnej sprzedaży. Niektóre ogranicze- 

nia utrzymały się jednak lokalnie, w tym we  

Wrocławiu, znacznie dłużej. Nadal występowa- 

ły deficyty i formalne zniesienie reglamentacji 

wcale nie oznaczało końca problemów. Jedno-

cześnie z normalizacją zaczynały się problemy 

w związku z rozpoczęciem walki z prywatnym 

handlem, rolnictwem i usługami.

dr Krzysztof Popiński
historyk 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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