
1

7 sierpnia 
    Problemy z pracą w powojennym Wrocławiu

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W wyludnionym i zniszczonym wojną Wrocła- 

wiu brakowało rąk do pracy przy odgruzowy-

waniu i odbudowie miasta, zatem przywracanie 

go do normalnego funkcjonowania nie było ła- 

twe. Niemała część Polaków przybywających  

w pierwszych miesiącach po zakończeniu wojny  

do Wrocławia obejmowała sklepy i warsztaty 

bardziej dla zdobycia poniemieckich dóbr lub  

na handel, niż dla ułożenia sobie w mieście  

normalnego życia i podjęcia w nim pracy.  

Wpływ na takie zachowanie miało zubożenie, 

zmęczenie i demoralizacja wojenna. Wynagro- 

dzenie za pracę było zresztą mocno niedo-

stateczne, a w pierwszych miesiącach często 

7 sierpnia 1945 r. prezydent Wrocławia wydał zarządzenie, aby osoby poruszające 
się po mieście bez określonego celu, były przymusowo zatrudniane przy robotach 
porządkowych. Było to podyktowane m.in. trudnościami w organizacji normalnego 
funkcjonowania miasta w warunkach, jakie istniały w pierwszych miesiącach po 

zakończeniu wojny. 

spóźnione i wypłacane ratami. W połączeniu 

ze złą aprowizacją, wysokimi kosztami utrzy-

mania w oparciu o czarnorynkowe zakupy, 

niedostatkiem mieszkań i ogólnie trudnymi 

warunkami życia w mieście, nie sprzyjało to 

stabilizacji zawodowej. Jednocześnie stopień 

organizacji życia społecznego i bezpieczeństwa 

był niski. Wiele osób podejmujących pracę, 

porzucało ją dość szybko. Część nie miała nie- 

zbędnych kwalifikacji zawodowych do podejmo- 

wania bardziej złożonych prac. Polaków, mimo 

stałego napływu, w tym początkowym okresie 

było ciągle zbyt mało. 
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2

W takiej sytuacji koniecznością było wykorzy-

stanie pracy miejscowej ludności niemieckiej 

– dość licznej jeszcze w pierwszych kilkunastu 

miesiącach po zakończeniu wojny. Niezbędni 

byli zwłaszcza wykwalifikowani niemieccy ro- 

botnicy przemysłowi oraz pracownicy tech- 

nicznych służb miejskich. Stworzyło to nawet  

przejściowo sytuację, w której polscy praco-

dawcy, kierując się potrzebami prowadzonych 

przez siebie przedsiębiorstw, próbowali chronić  

ich przed prowadzoną odgórnie przez władze 

państwowe akcją wysiedlania Niemców. Z dru- 

giej strony jednak, istniało zjawisko ekonomicz-

nego wykorzystywania Niemców, którym pła-

cono nawet o połowę niższe wynagrodzenie 

niż Polakom. W sytuacji deficytu siły roboczej 

zmuszano ich do podejmowania narzuconych 

prac, a odmowę lub porzucenie traktowano jako  

sabotaż i surowo karano. Ostatecznie do schył- 

ku 1946 r. Niemcy w znacznej części wyjechali  

z miasta. Choć ogólna liczba Polaków równo-

legle rosła, to jednak problemy z pozyskaniem 

odpowiedniej liczby pracowników, a zwłaszcza 

fachowej siły roboczej, rozwiązano nieprędko. 

Z czasem jednak, podobnie jak w całym kraju 

sytuacja zaczęła się normować. Przymus pracy,  

tym razem już narzucony przez władze pań-

stwowe w całym kraju, począwszy od 1950 r., 

stał się jedną z najbardziej charakterystycznych 

cech rzeczywistości PRL, która utrzymała się 

formalnie do końca jej istnienia.
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