
Z garnka pionierów 

TEMAT NUMERU

Przemarznięte ziemniaki z kaszą albo kasza 
z ziemniakami (przemarzniętymi). Oprócz tego 
chleb z marmoladą, ryż z rabarbarem, zupa ce-
bulowa, grochówka albo krupnik, a do tego nie-
odmiennie czarna kawa zbożowa. Czasami też 
stare, peklowane i „mocno woniejące” mięso, 
które przetrwało oblężenie. To wszystko – dla 
odkażenia i w celach leczniczych – popijane zna-
lezionym w ruinach wrocławskich restauracji 
czerwonym winem. Menu niezbyt bogate, a do 
tego raczej mało pożywne choćby ze względu na 
niemal całkowity brak nabiału, warzyw i owo-
ców… Co jadano we Wrocławiu w pierwszych ty-
godniach po wojnie? Czy Wrocław rzeczywiście 
był miastem dobrze zaaprowizowanym? Czy dało 
się zjeść to, co Niemcy pozostawili w piwnicach? 
Zajrzyjmy do garnka pionierów. 

Pełne magazyny,  
czyli Wrocław na bogato? 
Pierwsze grupy operacyjne na czele z prezyden-
tem Wrocławia Bolesławem Drobnerem dotarły 
do miasta 9 i 10 maja 1945 r. Do objęcia Wrocła-
wia szykowano się już od kilku miesięcy i pierw-
szy Zarząd Miejski Wrocławia ukonstytuował się 
jeszcze w Krakowie. Decyzją Drobnera z 28 kwiet-
nia 1945 r. naczelnikiem Wydziału Aprowizacji 

i Handlu został mianowany Aleksander Niżyń-
ski, były intendent Powstania Warszawskiego, 
który przez niemal całą wojnę kierował też sek-
cją zaopatrzenia w zorganizowanym przez siebie 
Miejskim Zakładzie Aprowizacyjnym miasta 
stołecznego Warszawy. Jedyna wytyczna, którą 
otrzymał od prezydenta, brzmiała: „Wszyscy mu-
szą jeść zdrowo i do syta, aby mieli siły do wytężo-
nej pracy”. Drobner powiedział Niżyńskiemu, że 
początkowo do wyżywienia będzie kilkuset pra-
cowników Zarządu Miejskiego, a dopiero za kil-
ka tygodni przybędą grupy repatriantów, dlatego 
do tego czasu trzeba się skupić na zgromadzeniu 
zapasów i zorganizowaniu magazynów. „Przyj-
mując tę nominację liczyłem, że skoro dałem 
sobie radę przez pięć lat okupacji z aprowizacją 
półtoramilionowej Warszawy, to nie napotkam 
na większe przeszkody w rozwiązaniu problemu 
zaopatrzenia kilkusettysięcznego Wrocławia. […] 
Zadanie nieskomplikowane i łatwe. Jakże inną 
okazała się rzeczywistość!” – wspominał po la-
tach Niżyński, który prawdę na temat sytuacji 
Wrocławia poznał dopiero w chwili wjazdu do 
miasta. Załamał się całkowicie, gdy dowiedział 
się, że w mieście jest ok. 200 tys. Niemców i kilka 
tysięcy Polaków przebywających tu w obozach 
pracy przymusowej. Zrozumiał, że przywiezione 

Kamilla Jasińska

Aaa, uszanowanie. Mamy nowych stołowników. Wybredni? Nie? Czym możemy 
panom służyć? […] Dziś na obiad specjalność naszego zakładu: ziemniaki i kasza. Na 
drugie: kasza i ziemniaki. Na deser niezwykle smakowite kaszo-ziemniaki z lekką okrasą 
konserwowo-końską. Towar świeży, pięciomiesięczny. Wartościowy, bo z oblężenia! 
[fragment rozmowy przeprowadzonej latem 1945 r. w jednej z wrocławskich stołówek]. 
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z Krakowa 2 samochody z żywnością są niczym 
w porównaniu z potrzebami…

Niżyński wraz ze swoją ekipą niemal natych-
miast przystąpił do przeglądu magazynów. Okazało 
się, że zapasy żywności zgromadzone we Wrocła-
wiu były dość poważne, jednak kontrolowało je 
wojsko radzieckie. Największe rezerwy znajdowały 
się w halach targowych oraz w elewatorze zbożo-
wym na Różance. W porcie rzecznym znaleziono 
kilka tysięcy ton cukru, w młynach – mąkę i zbo-
ża, a w kilku magazynach – zapeklowane mięso. 
„W ocalałej części miasta znajdują się duże maga-
zyny zaopatrzeniowe, a ponadto prawie wszystkie 
puste lokale jak kawiarnie, restauracje, fryzjer-
nie, piekarnie, wędliniarnie i sklepy spożywcze, 
a nawet niektóre mieszkania prywatne załadowa-
ne są różnymi artykułami żywnościowymi, przy 
czym pomieszczenia te opatrzone są nalepkami 
z niemieckim napisem: Festungsgut i chronione 
są przez posterunki lub krążące patrole wojskowe 
radzieckie” – pisał Niżyński. Po rozmowach prze-
prowadzonych z komendantem wojsk radzieckich 
Zarząd Miejski uzyskał zgodę na przejęcie od 
Rosjan kontrolowanych przez nich magazynów. 
Czasami było już za późno, bo okazywało się, że 
przed przedstawicielami władz miejskich do skła-
dów docierały bandy szabrowników, szukających 
nie tyle pożywienia, ile wartościowszych rzeczy 
ukrytych w workach. „Z zapasami żywności było 
wtedy krucho, aż żal ściskał serce, gdy w magazy-
nach widziało się worki porozcinane nożem przez 
szabrowników w celu ustalenia ich zawartości. 
Zawartość oczywiście wysypywała się na podłogę 
i marnowała. Po jakimś czasie jednak magazyny 
zostały zabezpieczone i chronione” – wspominała 
współpracująca z Niżyńskim Helena Wojtasiewicz. 

Zapasy z niemieckich piwnic
W pierwszych dniach po przyjeździe żywność 
zdobywano też innymi sposobami. „Były dziel-
nice, np. Biskupin, gdzie po prostu w każdym 
domu znajdowano po kilka worków cukru i moc 
innych zapasów. I tę żywność konfiskowano, 
pozostawiając mieszkańcom ilość potrzebną na 
kilka tygodni. Akcja ta dała również poważne 
zwiększenie zasobów aprowizacyjnych” – wspo-
minał Kazimierz Kuligowski, zastępca Drobnera, 

który zwracał też uwagę na to, że w pierwszych 
dniach maja należało nie tylko znaleźć ukrytą 
żywność, ale przede wszystkim zabezpieczyć ją 
przed zniszczeniem lub kradzieżą. 

Duże zapasy żywności znajdowano niekiedy 
w zaskakujących miejscach, z pozoru niedostęp-
nych. W środowisku akademickim przez wiele lat 
krążyła opowieść o tym, jak to Dionizy Smoleński, 
późniejszy rektor Politechniki Wrocławskiej, który 
spędził ostatnie miesiące wojny w obozie pracy we 
Wrocławiu, „wiedział o jakimś makaronie zma-
gazynowanym w budynku zwalonym podczas 
oblężenia”. Dalej Kulczyński pisał: „Za ten maka-
ron wyremontował nie tylko dachy, ale i uderzoną 
ciężką bombą lotniczą kotłownię Politechniki”. Jak 
to się udało? Ponoć zaradny rektor płacił sowicie 
makaronem za potrzebne materiały i wszystkie 
wykonywane prace, dzięki czemu mógł potem 
z przekąsem mawiać do Kulczyńskiego: „Z tych 
trzech tysięcy, które mi pan dał na odbudowę Poli-
techniki, zostało jeszcze trzy i pół”. 

Jedzenia poszukiwano wszędzie, gdzie tylko się 
dało. Każdy – niejednokrotnie z narażeniem życia 
– szukał na własną rękę. Penetrowano opuszczone 
domostwa i ruiny, przeszukiwano magazyny skle-
powe. Z nadzieją przekopywano pola i ogródki, 
choć wiadomo było, że ze względu na trwające 
długo oblężenie miasta mieszkańcy okolicznych 
wsi nie zdążyli nic posadzić, zatem nie było czego 
zbierać. Irena Siwicka, która przeżyła oblężenie 
Wrocławia i postanowiła w nim pozostać, pamięta, 
jak w pierwszych dniach po kapitulacji twierdzy 
w komórce dla królików mieszczącej się w jednym 
z przydomowych ogródków, znalazła drobne ziem-
niaki. „Jakże one smakowały!” – wspominała po 
kilkunastu latach. 

„Co podać?”,  
czyli kilka słów o stołówkach
Równolegle z poszukiwaniem i zabezpieczaniem 
żywności kierowany przez Niżyńskiego Wydział 
Aprowizacyjny musiał zająć się zorganizowa-
niem stołówek, które lokowano – jak wspominają 
pionierzy – „przy większych skupiskach polskich, 
przy warsztatach pracy lub w pobliżu miejsc za-
mieszkania”. Jak twierdził Andrzej Jochelson, 
w pierwszych tygodniach w polskich stołówkach 
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żywiło się ok. 6 tys. osób, a w stołówkach niemiec-
kich prawie 140  tys. osób. Ile w rzeczywistości 
wydawano posiłków, trudno ustalić, bo relacje są 
niekiedy dość rozbieżne…

Jedne z pierwszych polskich stołówek powsta-
ły przy dzisiejszych ulicach św. Macieja, Ponia-
towskiego, Kasprowicza oraz na rogu Podwala 
i ul. Świdnickiej. Swoje jadłodajnie sukcesywnie 
uruchamiała też Grupa Naukowo-Kulturalna, która 
choć oficjalnie była częścią grupy Drobnera, to od 
początku działała dosyć niezależnie. Pierwsza jej 
stołówka – uruchomiona już 10 maja – funkcjono-
wała w mieszkaniach przy obecnej ul. Poniatow-
skiego 25 i 27, gdzie „opuszczone w ciągu dnia 
[kwatery], zaludniały się nieco w południe, gdy 
to z podwórza, w którym zainstalowano kuchnię 
polową, poczynały wydobywać się zapachy przy-
pominające zgorączkowanym pionierom, że nie 
samą odbudową człowiek żyje. Zupa z kotła sta-
nowiła zasadniczy posiłek, po którym zjawiały się 
początkowo różne delikatesy w postaci serów lub 
sardynek, konserw i sucharków. Dla spragnionych 
i wyschniętych z powodu kurzu i upału ust stały 
do dyspozycji kawa i kakao, czasem pojawiało się 
wino ku szczeremu zadowoleniu stołowników” – 
pisała Zofia Gostomska-Zarzycka, kronikarka Grupy 
Naukowo-Kulturalnej, wspominając pierwszych kil-
kanaście dni działania tej stołówki. Opisana przez 
nią sytuacja nie trwała jednak długo, wszystkie 
niemal zapasy zniknęły bowiem po mniej więcej 
trzech tygodniach, więc „już u progu lata w szeregi 
pracownicze zakradł się formalny głód”. 

Przywieziona z Krakowa oraz znaleziona we 
wrocławskich piwnicach i schowkach żywność 
skończyła się dosyć szybko. Zabezpieczone przez 
Zarząd Miejski zapasy topniały z dnia na dzień 
do tego stopnia, że z czasem Zarząd był w stanie 
dostarczać do stołówek tylko podstawowe produkty. 
„Borykały się te stołówki z elementarnymi brakami 
tłuszczu, mąki, cukru, nie mówiąc już o absolutnej 
nieobecności jarzyn i nabiału” – relacjonowała 
Gostomska-Zarzycka. 

Trudną sytuację aprowizacyjną Wrocławia kom-
plikował dodatkowo stały wzrost liczby ludności. 
Choć nie zaczęły się jeszcze masowe przesiedle-
nia, to we Wrocławiu wciąż przybywało Polaków. 
Decyzję o pozostaniu w mieście podejmowali 

też ci, którzy ostatnie tygodnie wojny spędzili 
w obozach pracy przymusowej na terenie miasta 
lub w jego okolicach. Ponadto władze Wrocławia 
także zatrudnianym przez Polaków do różnych 
prac Niemcom musiały zapewnić wyżywienie. To 
właśnie Niemcy szczególnie mocno doświadczali 
braku produktów żywnościowych. Stosowane od 
maja do końca lipca dzienne racje żywnościowe 
odpowiadały polskim pokojowym normom wojsko-
wym z 1939 r., przy czym Niemcy dostawali racje 
przynajmniej o połowę mniejsze. Decyzją prezy-
denta Drobnera miesięczny przydział żywności na 
jedną osobę – Polaka – od maja obejmował 21 kg 
chleba, 4,5 kg mąki pszennej, 4,5 kg cukru, 1,5 kg 
tłuszczu, 7,5 kg mięsa, 21 kg ziemniaków, 0,5 kg 
soli i 1,5 kg kawy zbożowej. W miarę możliwości 
starano się te przydziały realizować. Niestety, od 
1 sierpnia w związku z pogorszeniem się sytuacji 
żywnościowej racje te zmniejszono jeszcze bardziej, 
i to zarówno Polakom, jak i Niemcom, którzy nie-
jednokrotnie nie dostawali niczego poza chlebem 
i ziemniakami. Pozostawienie Niemców w takiej 
sytuacji może tłumaczyć sytuację, o której pisała 
m.in. Janina Tuszkiewiczowa: „znikały psy i koty, 
m.in. piesek mojej córeczki […]. Nasi niemieccy 
pracownicy wyjaśnili nam powód jego zniknięcia 
– posłużył za pieczyste. Nie zagrożone były tylko 
szczury, które w tych warunkach mnożyły się 
w zastraszający sposób”. 

Sytuacja na stołówkach była raz lepsza, raz 
gorsza. Wszystko zależało od tego, co akurat udało 
się zgromadzić. „Ryż z rabarbarem, jakim czę-
stowała pierwsza stołówka zorganizowana przez 
Zarząd Miejski w pobliżu kwatery głównej grupy, 
nie mógł zaspokoić utrudzonych organizmów. 
Lekka poprawa, jaka nastąpiła potem, w związku 
z reorganizacją w formie regularnych przydziałów 
dla kilku już punktów zbiorowego żywienia, była 
także chwilowa” – zapisała w swoim dzienniku 
Gostomska-Zarzycka. 

Przez długi czas podstawę wyżywienia stanowiły 
ziemniaki. „Ludzie nasi, karmieni marchwią i ziem-
niakami, padali z nóg” – pisał z rozgoryczeniem 
Stanisław Kulczyński, delegat Ministerstwa Oświaty 
kierujący Grupą Naukowo-Kulturalną. Katastrofalną 
sytuację żywieniową potwierdzał m.in. Tadeusz 
Owiński, lekarz zajmujący się zabezpieczeniem 
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i uruchomieniem uniwersyteckiej kliniki stoma-
tologicznej. „Nasza sytuacja aprowizacyjna z dnia 
na dzień się pogarszała. Jasnym się stało, że trudno 
będzie wytrzymać wysiłek pracy fizycznej i budować 
nową uczelnię profesorom, którzy na śniadanie 
dostają czarną kawę zbożową, kawałek chleba 
z marmoladą lub niekiedy ze starym smalcem, na 
obiad nieodmiennie zupę cebulową, przemarznięte 
ziemniaki z tradycyjnym sosem cebulowym, a na 
kolację to co na śniadanie. Wychudliśmy na tym 
wikcie na szczapy, a z natury bardzo szczupły rek-
tor Kulczyński był niesamowicie wymizerowany” 
– pisał Owiński. 

Rektor Kulczyński niejednokrotnie wysyłał do 
Ministerstwa Oświaty i różnych instytucji prośby 
o pomoc dla głodującej Grupy Naukowo-Kulturalnej 
we Wrocławiu. Wzruszającą wymowę miała jedna 
z odpowiedzi – kobieta o imieniu Magdalena prze-
syłała na ręce kierownika ds. aprowizacji ćwiartkę 
sera szwajcarskiego, pół worka cukru i jeden worek 
mąki żytniej do rozdziału pomiędzy członków Grupy 
Kulczyńskiego. Znamienne, że przesyłka nadeszła 
w czerwcu, kiedy Grupa liczyła już ponad sto osób. 
Pod koniec sierpnia Kulczyński zwracał się ponownie 
do Ministerstwa Oświaty o udzielenie kierowanej 
przez niego Grupie pomocy przez umożliwienie 
zakupu żywności po cenach oficjalnych. Uzasadniał 
to tym, że „nader wysokie ceny wiktuałów na wolnym 
rynku, nie mające sobie równych w całej Polsce, oraz 
zupełnie niewystarczające wyżywienie w stołówce 
dla członków GNK, która otrzymuje tylko małą część 
przynależnych jej urzędowo przydziałów, stwarza 
sytuację głodową. Wynikiem tego jest odpływanie sił 
naukowych już to do innych uczelni, już to do prze-
mysłu, gdzie warunki nie tylko płac, ale i wyżywienia 
znacznie są lepsze”. Prośby nie przyniosły rezultatów. 
Sprawdził się też czarny scenariusz Kulczyńskiego: 
od połowy sierpnia, gdy Grupa liczyła 483 osoby, do 
grudnia przybyło tylko 9 osób. 

Na talerzach pionierów oprócz ziemniaków 
często gościły kasze i potrawy mączne. Alfons 
Holecki i Bernard W. Januszewski z nostalgią 
wspominali po latach „wielki przysmak”, czyli 
placki z mąki i ziemniaków smażone na zdobytym 
przypadkiem tranie. 

W pierwszych powojennych tygodniach wbrew 
pozorom nie brakowało też mięsa, choć jak 

wspominał zajmujący się jego badaniem Stanisław 
Święch, „dziś [lata sześćdziesiąte XX w. – przyp. 
K.J.] na pewno takiego mięsa nie dopuszczono by 
do spożycia, ale wtedy innego nie było, a musie-
liśmy przecież jeść”. Skąd pochodziło to mięso? 
Oczywiście, z niemieckich zapasów magazyno-
wych, bo na świeże w tamtym czasie nie można 
było liczyć. Popularnie nazywane było „rąbanką”. 
„Mięso peklowane, pozostające przez długi czas 
w magazynach, budziło zastrzeżenie nie tylko co 
do barwy, ale i zapachu. W porozumieniu więc ze 
służbą zdrowia, po przebadaniu makroskopowym 
i mikroskopowym oraz moczeniu w roztworze 
nadmanganianu potasu, przekazywano je do sto-
łówki. Wspaniały kucharz gotował na tym mięsie 
doskonałą grochówkę, która wszystkim smako-
wała i którą przez tygodnie nas karmiono” – pisał 
Święch, pomijając milczeniem obecność różnych 
żywych organizmów…

Choć jak na owe czasy mięsa w stołówkach było 
stosunkowo dużo, to jednak powszechny był inny 
problem: „[stołówki] biedziły się nad sposobami, 
jak by rojącą się od robaków i cuchnącą peklowinę 
podać stołownikowi w takim sosie, ażeby mógł 
ją przełknąć z możliwie najmniejszym wstrętem. 
Oczyszczano ją więc wpierw szczotką ryżową, 
płukano w wodzie z dodatkiem hypermanganicum, 
lecz efekt takiego żywienia nie dał na siebie długo 
czekać. Szereg osób zapadło ciężko na zdrowiu, 
a jeśli wypadków śmiertelnych nie było, daje 
się to tylko wytłumaczyć znowu – uśmiechem 
losu. Muchy rozmnożone na trupach ludzkich 
i końskiej padlinie z okresu oblężenia miasta, 
żerujące na zapasach solonego wprawdzie, lecz 
mimo to wskutek ciepła już zepsutego mięsa 
w poniemieckich magazynach, atakowały w rojach 
jak pszczoły, nawet mieszkania, oblepiając okna 
i sprzęt czarną, ruchliwą masą”. W tym kontekście 
ciekawa i bardzo prawdziwa wydaje się relacja jed-
nego z członków Straży Akademickiej, Tadeusza 
Turczyńskiego z kolonii akademickiej Oporowo, 
który pisał: „Na obiad w stołówce Straży podają 
boczek poniemiecki, który przetrwał oblężenie 
Wrocławia. Dostajesz kawałek i patrzysz, czy się 
nie rusza. Cuchnie jak zaraza! Ale z musztardą – 
prima! Jadłem po dwie, trzy porcje, bo nie wszyscy 
mogą. Mają biegunkę”.
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Peklowane mięso podawano też akademikom. 
Janina Tuszkiewiczowa, która zaraz po przybyciu 
do Wrocławia zorganizowała na terenie klinik 
uniwersyteckich stołówkę, wspominała: „Nasze 
zgrupowanie [pionierów mieszkających na terenie 
klinik – przyp. K.J.] w tych dniach liczyło około 
20 osób. Sprawa ich wyżywienia stała się poważ-
nym problemem, postanowiłam więc uruchomić 
kuchnię. Nie było to łatwym zadaniem, brakowało 
bowiem podstawowych środków żywności. Sytuację 
częściowo ratowały resztki zapasów znalezionych 
w bunkrach klinicznych, wśród nich beczki z solo-
nym mięsem. Niestety mięso to, wprawdzie solone, 
jednak przez długi czas oblężenia przechowywane, 
mocno już »pachniało«. Postanowiłam je uwędzić 
i przy pomocy zatrudnionych Niemców zbudowa-
łam na podwórzu wędzarnię. Żywiliśmy się tym 
mięsem dość długo i nikt się na szczęście po nim 
nie rozchorował”. 

Choroby jednak się zdarzały, co potwierdzają 
wspomnienia lekarzy, m.in. Andrzeja Dzioby, 
kierującego pracami przy odbudowie kliniki gine-
kologicznej: „Żołądek, gospodarz naszego organi-
zmu, był naprawdę bardzo biedny. Najcięższe do 
strawienia było peklowane mięso, mocno woniejące, 
które stanowiło podstawę naszego pożywienia 
przez cale lato. Często zapadaliśmy na choroby 
przewodu pokarmowego, ale głód był silniejszy, 
i po kilku dniach diety wracaliśmy znowu do owych 
dań mięsnych”. Często powtarzające się z powodu 
nieodpowiedniego żywienia zatrucia pokarmo-
we należały do plag prześladujących pierwszych 
osadników. Musiał to być problem stosunkowo 
duży, skoro w gronie lekarzy rozważano nawet 
„zapobiegawcze zażywanie opium i tanalbiny”, 
ostatecznie uznano to jednak za chybiony pomysł. 

Oryginalny sposób radzenia sobie z dolegli-
wościami żołądkowymi po spożyciu nieświeżego 
mięsa wymyślił jeden z lekarzy Grupy Naukowo-
-Kulturalnej, dr Tadeusz Nowakowski, który nakazał 
podawanie niewielkiej ilości czerwonego wina 
do posiłków południowych. Skąd wino w menu 
pionierów? Doktor Nowakowski znał Wrocław 
jeszcze z czasów przedwojennych, dlatego podjął się 
niebezpiecznego zadania poszukiwania żywności 

w piwnicach zniszczonych kamienic, gdzie mieściły 
się duże restauracje. W jednej z takich piwnic natra-
fił na beczki z czerwonym winem, które postanowił 
przetransportować na teren klinik. Odtąd, przez 
pewien czas aż do wyczerpania zapasów, popijano 
przeterminowane i zepsute mięso kilkoma łykami 
cierpkiego wina. Jak przyznawał Andrzej Dzioba, 
korzyść była dwojaka: „napój ten służył nam nie 
tylko jako lekarstwo, lecz i gwoli rozweselenia”.

W czerwcu działało już kilka dużych stołó-
wek miejskich wydających posiłki niemal przez 
całą dobę. Działało też prawie sto piekarni, z któ-
rych pierwsza – przy Bluecherstrasse 27, czyli 
ob. ul.  Poniatowskiego – w kamienicy, w której 
swoją kwaterę miał m.in. Drobner – rozpoczęła 
masowy wypiek już 10 maja. To właśnie świeży 
chleb wypiekany w tej piekarni wydawany był 
bezpłatnie przez wiele tygodni wszystkim obo-
zowiczom i przybywającym do miasta Polakom. 

W pierwszych kilku, a nawet kilkunastu tygo-
dniach pracy we Wrocławiu nikt nie otrzymywał 
żadnego wynagrodzenia, więc pracowano jedynie 
w zamian za mieszkanie i wyżywienie otrzymywane 
w stołówkach. Polscy pracownicy pierwsze wypłaty 
dostali dopiero pod koniec roku, gdy ustalono zasady 
wynagradzania. Dlatego próbowano radzić sobie 
we własnym zakresie, jak mawiał bowiem Roman 
Hajzik ze Straży Akademickiej, „były to przecież 
czasy pionierskie, a więc nieustannej improwiza-
cji”. Każdy radził sobie, jak umiał. W pierwszych 
miesiącach polskiej administracji we Wrocławiu nie 
działały żadne sklepy, w mieście nie było bowiem 
obrotu pieniężnego. Istniał jednak ożywiony handel 
na placach i ulicach, gdzie za żywność sprowadzaną 
z centralnej Polski wymieniano wszystko, co tylko 
się dało, np. wyposażenie poniemieckich miesz-
kań. Legendą obrósł już największy we Wrocławiu, 
a słynny niemal na całą Polskę szaberplac przy 
pl. Grunwaldzkim. Pierwsze sklepy, wśród których 
najwięcej było spożywczych, zaczęły powstawać 
dopiero jesienią 1945 r. Powoli uruchamiane były 
też restauracje i inne lokale gastronomiczne. 1 listo-
pada 1945 r. wprowadzono rozdział żywności za 
pomocą kartek. Żywność wydawana na kartki to 
już jednak zupełnie osobna historia… 
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