
          STRATY  POLSKIE W  II WOJNIE  ŚWIATOWEJ I INNE 

     We  wrześniu 1939  roku hitlerowskie  bomby spadły na  wielowiekową 
wspaniałą  antyczną kulturę, sztukę, wspaniale zabytki,  domy , kościoły , 
muzea, teatry, czego nie doświadczyło żadne inne  państwo na świecie.

                  Po wojnie nastąpiła  bezkarna do tej pory  nacjonalizacja. 

  Grabieże radzieckie  także pozostają nie rozliczone . Nie są  to jednak  pełne  wyliczenia,
do których należy doda utracony dochód  narodowy brutto w ciągu ponad  6  lat  okupacji
( za  każdy  rok okupacji)  jaki był wywożony do  III Rzeszy z banków  polskich oraz z
niewolniczego  przemysłu  i  kontrybucji.Straty  materialne  Polski  pod  okupacją  radziecką
polegają także na  utracie większości  dochodu narodowego  brutto.   Więcej w  pliku. 

Poza  tym na skutek  zniszczeń wojennych dochód narodowy był  znikomy ,gdyż  po wojnie
trzeba  było kraj odbudować ,a  ogromne ziemie  utracone  na wschodzie także  są  częścią
tych nieoszacowanych strat.To samo dotyczy I wojny światowej oraz całych   zaborów ,na
których wzbogaciły się  przede wszystkim Austria , Niemcy oraz USA , gdyż  pieniądze
polskie  z Rosji  carskiej  zostały wywiezione do banków  amerykańskich .

Konsekwencjami agresji ZSRR na Polskę  1 7 września 1939  roku były masowe represje
wobec  Polaków  i  obywateli  polskich  przebywających  na  wschodnich  terenach
Rzeczypospolitej Polskiej, grabież polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych – w
głąb  ZSRR wywożono  sprzęt  produkcyjny  i  dokumentację  z  zakładów przemysłowych,
lokomotywy, wagony, samochody oraz inwentarz żywy i martwy. 

Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i prywatne zbiory dzieł sztuki. Mimo
czterokrotnej różnicy w sile nabywczej rubla w stosunku do złotego polskiego (faktycznie
rubel był zaś fikcyjnym pieniądzem komunistycznej gospodarki niedoboru),  obie waluty
zostały  we  wrześniu  1939  zrównane  przez  władze  sowieckie  w  kursie  wymiany  –  co
spowodowało natychmiastowe zniknięcie wszystkich towarów z rynku (przy masowym ich
wykupywaniu przez żołnierzy sowieckich i ukrywaniu reszty przez sprzedawców wobec
bezwartościowości  sowieckiej  waluty).  Zablokowanie  wszystkich  kont  bankowych i  kas
oszczędnościowych  spowodowało  gwałtowną  pauperyzację  ogromnych  grup  ludności,
upadek instytucji dobroczynnych, kulturalnych i naukowych. 12 grudnia 1939 r. nastąpiło
oficjalne  wycofanie  z  obiegu  złotego  i  zastąpienie  go  rublem  przy  likwidacji  czyli
obrabowaniu  oszczędności bankowych i braku wymiany walut. 
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               Ta  wielka  kultura miała  być  unicestwiona  raz na  zawsze  

                                      wraz z  całym  narodem.
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     Akropol na  rycinie  Karla  Graeba

                                               Teatr  Wielki w  Poznaniu 
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                   DO TEJ  PORY  NIE ROZLICZONA 
                        Grabież  w czasie II wojny światowej 

 oraz   nacjonalizacja komunistyczna po  wojnie która nie obejmuje  strat w czasie  I wojny
światowej za  które nie  zapłacono żadnych  reparacji wojennych a  także za  rozbiory ziem
naszych  od roku 1772.

Grabież  polskich  dóbr  kultury  w  czasie  II  wojny  światowej –  zorganizowany  i  uprzednio
zaplanowany  rabunek polskich  dóbr  kultury  prowadzony  w  latach  1939–1945  na  terytorium
państwowym Rzeczypospolitej  Polskiej.  Grabież  rozpoczęła  się  wkrótce  po  agresji  niemiecko-
sowieckiej na Polskę. Działalność rabunkowa była organizowana i przeprowadzana głównie przez
III Rzeszę, jednak ZSRR zagrabił również znaczącą część dzieł kultury i sztuki państwa polskiego i
jego  obywateli.Według  prof.  Jana  Pruszyńskiego szacunkowa  wartość  rynkowa  dzieł  sztuki
zrabowanych przez Niemców i Rosjan w Polsce w latach 1939–1945 wynosi 30 mld dolarów

Skala grabieży

Powojenne  szacunki  utraconych  przez  Polskę  dzieł  sztuki  i  wywiezionych  przez  okupanta
niemieckiego (obejmujące tylko zbiory udokumentowane), wskazują na ubytek ok. 2,8 tys. obrazów
znanych  europejskich  szkół  malarskich,  11  tys.  obrazów  autorstwa  malarzy  polskich,  1,4  tys.
wartościowych rzeźb, 15 mln książek z różnych okresów, 75 tys. rękopisów, 22 tys. starodruków, 25
tys. map zabytkowych, 300 tys. grafik, 50 tys. rękopisów muzealnych, 26 tys. bibliotek szkolnych,
4,5 tys. bibliotek oświatowych i 1 tys. bibliotek naukowych (łączne straty bibliotek wyniosły ok. 22
000  000  woluminów),  oraz  wiele  innych  nieudokumentowanych  eksponatów  i  przedmiotów
wartościowych (m. in. 5 tys. dzwonów kościelnych)

Książki

Wg. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą na podstawie
dokumentacji strat z ponad 40 000 polskich bibliotek stanowiących część sumy bibliotek w II RP
oszacowano, że w bibliotekach publicznych oraz księgozbiorach prywatnych znajdowało się około
70 000 000 tomów, z czego starty wojenne oszacowano na 70-75%, czyli 50 000 000 tomów.Z
liczby tej udokumentowano jednostkowo 1 200 000 książek szczególnie cennych, 

ze zbiorów specjalnych - manuskryptów i rzadkich starodruków. Biblioteki szkolne, oświatowe oraz
czytelnie publiczne utraciły 90% swoich zasobów, biblioteki fachowe i prywatne 70%, naukowe 50-
55%.                                                       7.



Bilans

Ogółem, okupant niemiecki dokonał w okupowanej Polsce rabunku ok. 516 000 pojedynczych dzieł
sztuki,  o  wartości  szacunkowej  11,14  miliardów  dolarów  (według  kursu  z  2001)  Wszystkie
formalne  wnioski  o  zwrot  dzieł  sztuki  zakończyły  się  ich  pozytywnym  rozpatrzeniem.Dużym
problemem jest oszacowanie dzieł sztuki wywiezionych z Polski przez Sowietów  podczas i po II
wojnie światowej.

Grabieże niemieckie

Demontaż  przez  Niemców  pomnika  Adama Mickiewicza.  Kraków Rynek  Główny (17 sierpnia
1940)
 
Fragment Pontyfikału Płockiego sprzedanego po wojnie na aukcji przez tajne służby NRD

Zrabowany wisiorek 

Niemcy wysadzają kościół św. Michała z XIII wieku w Wieluniu
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srebrna figura Madonny Wieluńskiej z 1510 zaginionej w 1939 roku

Przygotowania do grabieży dóbr kultury rozpoczęte zostały w Niemczech jeszcze przed wybuchem
działań  wojennych  i  agresją  na  Polskę  w  1939.  Plan  systematycznej  grabieży  państwowych  i
prywatnych zbiorów sztuki, których spisy zostały sporządzone przez niemieckich historyków sztuki
na podstawie naukowych kontaktów przedwojennych[3] i częstych wizyt w muzeach i kolekcjach
polskich,  został  zrealizowany  poprzez  powołanie  kilku  organizacji,  które  1  września  1939
przekroczyły  granice  Polski  razem  z  regularną  armią  niemiecką.Po  zakończeniu  kampanii
wrześniowej grabież  dzieł  sztuki,  konfiskat  oraz  tysięcy  zwykłych  rabunków  (dokonywanych
odrębnie  przez  wojsko i  funkcjonariuszy  nazistowskich)  została  usankcjonowana odpowiednimi
przepisami  prawnymi  okupanta,  łamiącymi  ustalenia  IV  konwencji  haskiej  (1907) zakazującej
takich praktyk. Grabież ta była realizowana przez specjalnie utworzone do tego celu organy.

Można wyodrębnić trzy zasadnicze okresy nasilenia grabieży, 1939 do 1940, grabież mienia Żydów
polskich  podczas  likwidacji  głównych  gett w  okresie  1942-1943  oraz  okres  wycofywania  się
pobitych wojsk niemieckich z Polski w latach 1944-1945.Ocenę i procedurę rabunku zabytków
kultury  polskich  z  muzeów,  bibliotek,  zamków,  dworów  i  mieszkań  prywatnych  prowadziły
instytucje  SS-Ahnenerbe (w ramach  Einsatzgruppen),  Haupttreuhandstelle Ost (HTO), oraz ekipy
rzeczoznawców, niemieckich historyków sztuki,  ekspertów i  kustoszy z  SS-Kommando Paulsen
(pod kierownictwem profesora prehistorii Petera Paulsena). Działania tych organizacji koordynował
minister Rzeszy Arthur Seyss-Inquart oraz Otto Wächter (w zastępstwie Seyss-Inquarta). 

Przy rządzie III Rzeszy funkcjonował specjalny Pełnomocnik do Rejestracji i Zabezpieczenia Dzieł
Sztuki i Zabytków Kultury (Der Sonderbeauftrage fur die Erfassung und Sicherung der Kunst - und
Kulturachatze).Wszelkie  najważniejsze  ustalenia  i  rozkazy rozpoczęły  się  od  ustnego polecenia
Hermanna Göringa, który chciał uporządkować ten początkowo chaotyczny proceder. Na ich mocy
utworzono  sieć  centralnych  magazynów:  w  Warszawie  (Muzeum  Narodowe  w  Warszawie i
Muzeum Wilanowskie) oraz Krakowie (Biblioteka Jagiellońska). Proceder rabunku usankcjonował
Hans Frank rozporządzeniem „o zajęciu przedmiotów sztuki” z dnia 16 grudnia 1939, ustanawiając
dziewięcioosobowy sztab pod kierownictwem specjalnego pełnomocnika do „zabezpieczenia” dzieł
sztuki  i  dóbr  kultury  w  Generalnym  Gubernatorstwie,  SS-Hauptsturmführera  dr  Kajetana
Mühlmanna (mianowany przez Göringa i realizujący bezpośrednio jego wcześniejsze wytyczne). 
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Po Powstaniu Warszawskim Niemcy zburzyli Warszawę i zrabowali dobra kultury.

Polskie zbiory dzieł sztuki i zabytki wywożono do Rzeszy. W ciągu pierwszych 6 miesięcy okupacji
niemieckiej ograbiono Generalne Gubernatorstwo z dzieł sztuki niemalże całkowicie. Hans Frank w
końcu 1942 raportował o „zabezpieczeniu” 90% polskich zbiorów sztuki i kolekcji.  Ołtarz Wita
Stwosza z Krakowa wywieziono do Norymbergi. Najcenniejsze eksponaty, w tym obrazy autorstwa
Rafaela,  Rembrandta i  Leonardo da Vinci z Muzeum Narodowego, zbiory wojskowe z  Muzeum
Wojska oraz warszawskiej  Zachęty wywieziono w ostatnim kwartale 1939 do Rzeszy. Wybrane
eksponaty wstawiano także do siedzib nazistowskich dygnitarzy. Przedmioty zabytkowe z  Zamku
Królewskiego  w  Warszawie znalazły  się  w  Muzeum  Drezdeńskim.  Adolf  Hitler  otrzymał  w
prezencie polską kolekcję 30 rysunków Albrechta Dürera z kolekcji Lubomirskich i Czartoryskich,
zagrabionych  ze  Lwowa (Po  wojnie  rysunki  Dürera zostały  odnalezione  przez  Amerykanów  i
bezprawnie wydane w prywatne ręce, po czym sprzedane na licytacji w  Szwajcarii, mimo że w
świetle prawa były własnością publiczną, zapisaną muzeum lwowskiemu.).

Zbiory wywożono do Linzu, Wrocławia, zamku Streiersberg (większość kolekcji Lanckorońskich),
Bad Aussee. Do Neuhaus w Bawarii wywieziono dzieła malarskie m.in. słynną  Damę z łasiczką
Leonarda da Vinci i  Pejzaż Rembrandta (Przedmioty te wywiózł ze sobą Hans Frank uciekając w
styczniu 1945 z GG do Rzeszy). Grabież dotyczyła także bibliotek i archiwów, m.in. zbiory tzw.
Gabinetu  Rycin  wywieziono  z  Biblioteki  Uniwersytetu  Warszawskiego w 1939,  a  także  4  tys.
zabytkowych rękopisów. Zbiory biblioteki judaistycznej i biblioteki sejmowej w Warszawie trafiły
w  listopadzie  1939  do  RSHA w  Berlinie.  Z  Biblioteki  Zamoyskich  wywieziono  unikatowy,
najstarszy  dokument  słowiański Codex  Suprasliensis.  Nieliczne  dzieła  ocalały,  m.in.  arrasy
wawelskie wywiezione  w  1939  za  granicę,  a  obraz  Jana  Matejki Bitwa  pod  Grunwaldem
ewakuowano z warszawskiej Zachęty do Lublina we wrześniu 1939 (gdzie znajdował się w ukryciu
do  1945)  i  inne  cenne  egzemplarze.Ostateczny  raport  (autorstwa  dr  Kajetana  Mühlmanna)
zawierający  80  stron  i  fotografie  zagrabionych  polskich  dzieł  sztuki  wraz  z  dokumentacją,
przedstawiono  Göringowi  w  połowie  1943.  W 1946  Międzynarodowy  Trybunał  Wojskowy  w
Norymberdze uznał  proceder  grabieży dóbr  kulturalnych,  majątku i  niszczenie skarbów kultury
narodowej za jedną ze zbrodni niemieckich w okupowanej w latach 1939-1945 Polsce.Pod koniec
okupacji,  w  czasie  wycofywania  się  z  Polski  armii  niemieckiej  (ponoszącej  dotkliwe  porażki
militarne na froncie wschodnim), konfiskaty te przybrały postać masowej grabieży.

                Grabieże radzieckie  także nie rozliczone  

Grabieży  dokonywały  także  wojska  radzieckie,  zarówno  w okresie  1939-1941  jak  i  w  okresie
późniejszym.
Dalsze losy skradzionych zabytków
Zagrabione w Polsce zabytki oraz dzieła sztuki zostały rozproszone i obecnie znajdują się na całym
świecie;  w  Niemczech,  Rosji,  Stanach  Zjednoczonych,  Wielkiej  Brytanii,  a  nawet  w
Turkmenistanie. W 1940 roku Niemcy podarowali hiszpańskim katolikom 3 wagony kościelnych
kielichów, obrazów i ornatów w tzw. darze niemieckich katolików. 
Darem tym Niemcy starały się zachęcić Hiszpanię do udziału w wojnie u boku  Hitlera. Dary te
składały się z dzieł sztuki zrabowanych w polskich i czeskich kościołach.
Rewindykacja zbiorów
Odzyskiwaniem zrabowanych obrazów,  rzeźb i  ksiąg  zajmuje  się  zespół  ds.  rewindykacji  dóbr
kultury w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Corocznie udaje się mu odzyskać zaledwie trzy,
cztery  obiekty.  Mimo  starań  zespołu  oraz  zaangażowania  polskich  służb  dyplomatycznych  do
Polski powrócił jedynie niewielki procent zrabowanych dzieł sztuki.
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Muzeum Utracone
Pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Zimecka ze Stowarzyszenia
Komunikacji  Marketingowej  SAR  zainicjowała  nowy  projekt  internetowego  muzeum,
prezentującego wszystkie utracone podczas II wojny światowej przez Polskę dzieła sztuki. Siedzibą
Muzeum Utraconego będzie wirtualna kopia zniszczonego w czasie II wojny światowej zabytku
Warszawy o wybitnych walorach architektonicznych i kulturowych – prawdopodobnie będzie to
pałac Brühla lub Pałac Saski. Pierwsza odsłona Muzeum Utraconego w Internecie miała miejsce w
czasie Nocy Muzeów w 2010.
Przykłady zabytków odzyskanych

• Skrzynie z obrazami Matejki odnalezione w 1945 pod Jelenia Górą.
• W 1960 roku z Londynu, po interwencji polskich muzealników, powrócił do kraju zaginiony

kielich Kazimierza Wielkiego z 1351 roku - dar monarchy dla kolegiaty w Trzemesznie.
• XV-wieczny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, zrabowany z kolekcji  Konopków z ul.

Foksal w Warszawie
• W 2004 r. dr Janusz Spyra z Muzeum Śląska Cieszyńskiego odnalazł na internetowej aukcji

londyńskiego domu aukcyjnego Sotheby dwie karty XIV-wiecznego Graduału z Raciborza,
które dzięki interwencji muzealników powróciły do kraju.

• Obraz Leona Wyczółkowskiego – „Młoda kobieta w pracowni malarza trzymająca w ręce
fotografię i patrząca na portret młodego mężczyzny”

• Księgi  (sądowa  i  ziemska)  z  XV  i  XVI  w.  zrabowane  z  Archiwum  Państwowego  w
Krakowie; rewindykowane z Niemiec w marcu 2002 r.

• Dwa obrazy Juliana Fałata "Naganka na polowaniu w Nieświeżu" i "Przed polowaniem w
Rytwianach"  zrabowane  przez  Niemców  podczas  II  wojny  światowej  z  Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych odnalezione na aukcji w USA, powróciło w 2011 roku do Polski.

• Obraz Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej - "Murzynka" skradziony z Muzeum Narodowego
w Warszawie, odzyskany w 2012 r. 

• Obraz  Aleksandra  Gierymskiego -  "Żydówka  z  pomarańczami"  skradziony  z  Muzeum
Narodowego w Warszawie, wystawiony na aukcje w mieście Buxtehude pod Hamburgiem w
Niemczech, sprowadzony do Polski 27 lipca 2011 r. 

Przykłady zabytków nieodzyskanych

Piękna Madonna z Torunia
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• Portret młodzieńca Rafaela, zrabowany w 1940 z Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
• XIX-wieczny  notatnik  Słowackiego,  który  przechowywano  w  Bibliotece  Krasińskich  w

Warszawie odnaleziony w 2011 roku w moskiewskiej bibliotece.
• Pontyfikał  Płocki,  który  Niemcy  zrabowali  w  roku  1940.  Trzydzieści  lat  później  został

sprzedany przez tajne służby NRD na aukcji w RFN.
• Ikona „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny” z  Szamotuł odnaleziona w muzeum w

Aszchabadzie stolicy  Turkmenistanu.  Ukradziona  najpierw  przez  Niemców,  po  czym
wywieziona przez Rosjan na wschód. MSZ wystąpiło do władz Turkmenistanu o zwrot dzieł

• Obraz XV-wieczny Pietas Domini z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, obecnie znajduje się w
Gemäldegalerie w Berlinie. O jego zwrot wystąpił ks. prałat Stanisław Bogdanowicz.

• Obraz Matka Boska z przełomu XIV i XV w., obecnie znajduje się w Muzeum Pruskiego
Dziedzictwa Kultury w Berlinie.

• Zbiór  25  rysunków  Albrechta  Durera znajdujące  się  przed  wojną  w  Zakładzie  im.
Ossolińskich we Lwowie. Kolekcja ta została rozprzedana po wojnie i znajduje się obecnie
w  kilku  najważniejszych  muzeach  amerykańskich,  m.in.  w  Nowym  Jorku,  Bostonie,
Chicago czy National Gallery of Art w Waszyngtonie. Kolejne trzy rysunki są w Holandii, a
inne 3 w Wielkiej Brytanii. W Ossolineum we Wrocławiu pozostał jeden.

• Kronika z XIV w. napisana po łacinie i po polsku, przechowywana w kościele św. Jakuba
Apostoła  w  Dąbrówce  Wielkopolskiej.  Wypożyczona  przez  Uniwersytet  Humboldtów w
Berlinie i nigdy nie zwrócona do Dąbrówki.

• Dwa  obrazy  Januarego  Suchodolskiego "Sobieski  pod  Wiedniem"  oraz  "Madonna  z
Dzieciątkiem"

• Madonna  Wieluńska -  srebrny  relikwiarz  przedstawiającego  Madonnę z  Dzieciątkiem
przechowywanego do wybuchu II wojny światowej w Kościele św. Michała Archanioła w
Wieluniu.

• Piękna Madonna z Torunia -  gotycka rzeźba przedstawiająca Marię i  Dzieciątko Jezus. Do
1944 znajdowała się w katedrze Świętych Janów w Toruniu. W obawie przed zbliżającą się
Armią Czerwoną figura została wywieziona z miasta przez Niemców w nieznane miejsce.

• Maria brzemienna (znana również jako Madonna Dobrej Nadziei), kamienna rzeźba z około
1400 roku, pierwotnie w zbiorach  Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaginiona podczas II
wojny światowej.

Upamiętnienia

Exlibris Willibalda Pirckheimera (1513).
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Poczta Polska wprowadziła do obiegu serię znaczków pocztowych, ukazujących wybrane dzieła
sztuki,  które  zaginęły  w  czasie  II  wojny  światowej:  akwafortę  Rembrandta  van  Rijna  "Józef
opowiadający sen" (1638), obraz  Petera Paula Rubensa "Chrystus upadający pod krzyżem" (ok.
1612-15), oraz rysunek Albrechta Dürera "Exlibris Willibalda Pirckheimera" (1513)

Straty materialne Polski w czasie II wojny światowej 

– straty poniesione przez Rzeczpospolitą Polską i jej obywateli w wyniku II wojny światowej.

Polska  w  czasie  II  wojny  światowej  poniosła  największe  straty  biologiczne  (na  każdy  tysiąc
mieszkańców  straciła  220  osób)  i  materialne  (straty  rzeczowe  w  przeliczeniu  na  jednego
mieszkańca,  które wyniosły 626 dolarów w porównaniu z 601 dolarami w Jugosławii).  Według
materiałów  przedstawionych  na  Międzynarodowej  Konferencji  Reparacyjnej  w  Paryżu  w  roku
1946, straty rzeczowe w Polsce wyniosły odpowiednio 16,9 mld dolarów, w Jugosławii — 9,1 mld
dolarów. 2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych. Pod naciskiem mocarstw
Polska musiała  również  odstąpić  Związkowi  Radzieckiemu 48% swojego terytorium,  tracąc  na
wschodzie około 178 000 km². Większość powstałych strat była skutkiem okupacji niemieckiej za
drugą część strat odpowiedzialne było ZSRR.

Straty materialne Polski pod okupacją niemiecką

Straty odniesione przez Polskę podczas okupacji niemieckiej możemy podzielić na kilka kategorii:

• Straty wynikające z działań wojennych i dokonanych przez nie zniszczeń,
• Straty wynikające z rabunków i konfiskaty majątku ruchomego przez okupanta,
• Straty wynikające z  rabunkowej ekspolatacji  gospodarczej  kraju oraz niewolniczej pracy

ludności.

Powojenne  szacunki  Biura  Odszkodowań  Wojennych przy  Prezydium Rady  Ministrów z  1947
(Sprawozdanie  Biura  Odszkodowań  Wojennych  w  przedmiocie  strat  i  szkód  wojennych  Polski
1939–1945),  wskazywały  ogromne  straty  polskie  w  ludziach,  majątku  narodowym  i  dorobku
kulturowym:

• Straty  majątku  narodowego  –  38% stanu sprzed 1939 (największych zniszczeń  okupant
dokonał w ośrodkach przemysłowych i centrach wielkomiejskich).

• Zniszczenia  materialne  mienia  nieruchomego  –  budynki  mieszkalne  (162 190),  zagrody
wiejskie (353 876), fabryki i kompleksy fabryczne (14 000), sklepy prywatne i państwowe
(199 751), warsztaty rzemieślnicze (84 436), 968 223 gospodarstw domowych

• Zniszczenie centrów wielkomiejskich i miast – Straty wojenne Warszawy – 85% substancji
miejskiej,  90% przemysłu,  72% zabudowy  mieszkalnej,  90% dóbr  kultury  narodowej  i
zabytków,  700  000  ofiar  śmiertelnych  (co  stanowiło  łączne  straty  wojenne  w  ludziach
Wielkiej Brytanii i USA). Całkowite zniszczenie i ograbienie getta warszawskiego w 1943,
95% strat. , Jasło (96%), oraz zniszczenie portu w Gdyni.

• Rabunek dóbr kulturalnych Polski – ogółem 43%. Zniszczono 25 muzeów, 35 teatrów, 665
kin,  323  domów  ludowych.  Straty  wskutek  nieodwracalnego  zniszczenia  zbiorów
muzealnych,  archiwalnych i  bibliotecznych – niemożliwe do precyzyjnego oszacowania,
straty  samych zbiorów bibliotecznych wyniosły ok.  66%. Zniszczono nieodwracalnie  22
miliony książek, Ogółem, okupant niemiecki dokonał w okupowanej Polsce rabunku ok.
516  000  pojedynczych  dzieł  sztuki,  o  wartości  szacunkowej  11,14  miliardów  dolarów
(według kursu z  2001).  W wyniku powojennej  rewindykacji  udało się  odzyskać jedynie
niewielki procent utraconych zbiorów zabytkowych, dzieł sztuki i eksponatów.

• Straty w szkolnictwie polskim – zniszczono 17 szkół wyższych, 271 szkół średnich, 4880
szkół powszechnych, i 768 szkół innych. Dodatkowo zniszczenie instytutów badawczych,
towarzystw naukowych, i fundacji różnego typu.
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• Straty służby zdrowia (majątek szpitali, infrastruktura, budynki) – 55% stanu sprzed 1939.
Zniszczono 352 szpitali, 29 sanatoria przeciwgruźlicze, 24 zdrojowe zakłady lecznicze, 47
zakładów  ubezpieczalni  społecznych,  778  ośrodków  zdrowia  i  ambulatoriów,  1450
gabinetów lekarskich i dentystycznych.

• Straty w przemyśle (zarówno celowe niszczenie jak i grabież maszyn i urządzeń) – 64,5%
przemysł  chemiczny,  64,3%  poligraficzny,  59,7%  elektrotechniczny,  55,4%  odzieżowy,
53,1% spożywczy, 48% metalowy.

• Straty  w  leśnictwie  w  wyniku  rabunkowej  gospodarki  –  wycięcie  75  mln  metrów
sześciennych grubizny, co odpowiada 400 000 hektarów lasu. Straty w gospodarce rolnej i
hodowlanej – 1908 tys. koni, 3905 tys. bydła rogatego, 4988 tys. trzody chlewnej, 755 tys.
owiec].

• Zniszczenie  w  ponad  50%  infrastruktury  kolejowej,  drogowej,  transportu  lotniczego  i
morskiego, infrastruktury telekomunikacyjnej (zniszczono 13 stacji radiofoniczn

ych, 7 stacji radiotelegraficznych, skonfiskowano 867 000 odbiorników radiowych). 

• Zagrabiono lub zniszczono 2465 lokomotyw, 6250 wagonów kolejowych, 83 636 wagonów
towarowych, 25 statków pełnomorskich i 39 statków przybrzeżnych portowych. Zniszczono
5948 km torów kolejowych, 47 767 metrów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów,
14 900 km  dróg  o  twardej  nawierzchni,  15 500  metrów  bieżących  mostów  drogowych.
Biuro  Odszkodowań  Wojennych  przy  Prezydium  Rady  Ministrów  oszacowało  po
zakończonej  II  wojnie  światowej,  wartość strat  wojennych Polski  powstałych w wyniku
okupacji niemieckiej z lat 1939–1945.Łączna wartość poniesionych strat określono na kwotę
258  miliardów  złotych  przedwojennych,  co  stanowiło  równowartość  ok. 50  miliardów
dolarów amerykańskich (w 1939 roku). Powyższe straty,  po przeliczeniu na wartość z
roku 2004, wynoszą ok. 650-700 miliardów dolarów amerykańskich. W tym straty wojenne
samej stolicy Polski, Warszawy, wynoszą równowartość 45 miliardów dolarów. 

UWAGA 

Nie są  to jednak  pełne  wyliczenia, do których należy dodać utracony dochód  narodowy brutto w
ciągu ponad  6  lat  okupacji ( za  każdy  rok okupacji)  jaki był wywożony do  III Rzeszy z banków
polskich  oraz  z   niewolniczego  przemysłu  i  kontrybucji.Straty  materialne  Polski  pod okupacją
radziecką polegają także na  utracie większości  dochodu narodowego  brutto.Poza  tym na skutek
zniszczeń wojennych dochód narodowy był  znikomy gdyż  po wojnie trzeba  było kraj odbudować
a  ogromne ziemie  utracone  na wschodzie także  są  częścią tych nieoszacowanych strat.To samo
dotyczy I wojny światowej oraz całych   zaborów na których wzbogaciły się  przede wszystkim
Austria ,  Niemcy  oraz USA   gdyż  pieniądze nasze  z Rosji   carskiej   zostały wywiezione do
banków  amerykańskich .

          …........................

We wrześniu 1939 województwa wschodnie RP znalazły się pod okupacją ZSRR. Już podczas  II
wojny światowej odłączone od Polski i wcielone jako część związkowych radzieckich republik do:
Ukraińskiej SRR, Białoruskiej SRR i Litewskiej SRR. Aneksja tej części terytorium Polski została
zaakceptowana  podczas  konferencji  teherańskiej oraz  jałtańskiej.  W wyniku  czego  Polska  pod
naciskiem mocarstw musiała odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tracąc na
wschodzie około 178 000 km², uzyskując ekwiwalent na zachodzie w wysokości około 101 000
km². Podjęte zmiany granic Polski przez Wielką Brytanię i USA w 1943 i 1945 bez pytania o zdanie
rządu polskiego, były wyraźnym pogwałceniem zasad Karty Atlantyckiej. 
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Po wojnie nie oszacowano strat materialnych jakie państwo polskie odniosło w wyniku działalności
Armii  czerwonej  w  latach  1939-1945.  Ze  względów  politycznych  oraz  faktycznej  okupacji
terytoriów znajdujących się w granicach II RP przez ZSRRkwestii tej nie uwzględnił bilans strat
Polski  pt."Sprawozdanie  w  przedmiocie  strat  i  szkód  wojennych  Polski  w  latach  1939-1945",
opracowany przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady ministrów.

Straty szkolnictwa wyższego

W obozach koncentracyjnych zginęło 135 pracowników szkolnictwa wyższego, w powstaniu 80
osób,  w egzekucjach  i  mordach  ulicznych  163 naukowców (w tym 67 w Warszawie  i  52  we
Lwowie),  wśród  ofiar  Katynia  znalazło  się  44  pracowników  nauki  polskiej.  Wśród  głównych
ośrodków naukowych w kraju największe straty poniosły Warszawa — 276 uczonych, Kraków —
114 uczonych. Poznań — 102 naukowców, Lwów — 95 uczonych i Wilno — 27 pracowników
nauki.

Po roku 1990 podjęto kilka inicjatyw mających na celu pełne i wiarygodne ustalenie strat Polski w
okresie  II  wojny  światowej.  W 1990  r.  wyliczono,  że  straty  wojenne  poniosło  ponad  13  mln
obywateli polskich w wyniku czego poszkodowanym oraz ich spadkobiercom należałoby się 285
mld  dolarów  odszkodowań.  Kwota  ta  wynikała  jedynie  z  obliczenia  strat  spowodowanych
zniszczeniami  i  grabieżami,  i  nie  uwzględniała  strat  wynikających  z  eksploatacji  polskiej
gospodarki przez okupantów podczas trwania II wojny światowej jak np. przymusowe kontyngenty
pobierane od polskich rolników w latach 1939-1944.
Po roku 1990 wiele  samorządów polskich  miast  podjęło  próby oszacowania  strat  materialnych
wynikających z II wojny światowej. Podjęto je m.in. w  Warszawie,  Łodzi,  Poznaniu,  Lublinie i
Jaśle na Podkarpaciu.

Warszawa w styczniu 1945

Jedne z  największych zniszczeń wśród polskich  miast  odniosła  stolica Polski  Warszawa.  Suma
zniszczeń powstałych w wyniku oblężenia miasta we wrześniu 1939 roku, zagłady warszawskiego
getta,  Powstania warszawskiego powstałych w sierpniu i wrześniu 1944, wyburzenia budynków
przez  Niemców w okresie  popowstaniowym wyniosła  84% zabudowy lewobrzeżnej  Warszawy.
Jeśli  przyjąć  szacunek  dla  całego  miasta  z  Pragą włącznie,  to  wynosił  on  65%.W  ujęciu
szczegółowym stan zniszczeń przedstawiał się następująco: mosty – 100%; kubatura budynków
przemysłowych – 90%; budynki zabytkowe (w tym kościoły) – 90%; kubatura obiektów kultury –
95%;  kubatura  obiektów  służby  zdrowia  –  90%;  kubatura  obiektów  szkolnictwa  –  70%;  izby
mieszkalne – 72,1%.

                                                                      15.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Destroyed_Warsaw,_capital_of_Poland,_January_1945.jpg


 Zniszczeniu  uległo  także  50% budynków i  urządzeń elektrowni;  65% długości  miejskiej  sieci
elektrycznej; 46% łącznej wartości obiektów gazowni i sieci gazowej; 100% central telefonicznych;
70% telefonicznej sieci kablowej; 30% łącznej wartości obiektów wodociągowych; 28,5% łącznej
wartości obiektów kanalizacyjnych; 30% powierzchni ulic; 85% długości sieci tramwajowej; 91%
kubatury zajezdni  tramwajowych i  autobusowych;  75% jednostek taboru tramwajowego;  98,5%
lamp ulicznych; 60% drzewostanu w parkach; 60% wartości ogrodu zoologicznego; 

95% urządzeń węzła kolejowego w granicach miasta; 100% dworców kolejowych, 100% urządzeń i
sprzętu  lotnictwa pasażerskiego;  85% taboru  żeglugi  rzecznej.  Obliczenia  te  nie  obejmują  strat
mienia  indywidualnego  powstałych  w  wyniku  grabieży  oraz  zniszczenie  wraz  z  palonymi  i
burzonymi budynkami.Autorzy sporządzonego w 2004 z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego. Raportu
o stratach wojennych Warszawy oszacowali całość strat materialnych poniesionych przez miasto i
jego mieszkańców podczas II wojny światowej na 18,20 miliarda przedwojennych złotych (według
wartości złotówki z sierpnia 1939), czyli 45,3 miliardów dolarów (według wartości obecnej). 

Po skorygowaniu błędów oraz rozszerzeniu szacunków straty Warszawy wyniosły w sumie ponad
54 mld dolarów.

Łódź

Łódź uchodziła  za  miasto,  które  zostało  najmniej  dotknięte  zniszczeniami  w  okresie  II  wojny
światowej.  W  roku  2006  zespół  naukowców  z  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  pod
kierunkiem prof. Krzysztofa Baranowskiego i prof. Andrzeja Lecha wyliczył straty wojenne Łodzi
podczas II wojny światowej na 40 mld złotych

"W wyniku tych szacunków pryska mit  Łodzi  jako miasta,  które niewiele  ucierpiało na skutek
okupacji  niemieckiej  podczas  II  wojny  światowej"  –  Wojciech  Michalski,  dyrektor  Wydziału
Strategii i Analiz UMŁ.

Poznań

Kolejnym miastem jakie  policzyło  swoje  straty  wojenne  jest  Poznań.  W raporcie  z  2006 roku
mieszczą się następujące wartości zniszczeń wojennych poniesionych podczas II wojny światowej
(według wartości złotówki z 1939 r.):

• Straty w budynkach użyteczności publicznej – 266 004 794 zł,
• Straty w obiektach zabytkowych – 53 292 799 zł,
• Straty w budynkach mieszkaniowych – 176 550 759 zł,
• Straty w kulturze i nauce – 118 608 430 zł,
• Straty w przemyśle – 95 508 501 zł,
• Straty w infrastrukturze miejskiej – 17 788 472 zł,
• Straty w gospodarstwach i ruchomościach domowych – 297 211 200 zł.

Przy przeliczeniu na współczesną wartość ogół strat wojennych wynosi 10 980 894 880 zł według
wartości z września 2006 r.

Inne miejscowości (przykłady)

• Bydgoszcz - Kościół jezuitów pw. św. Ignacego Loyoli z 1638 roku, Teatr Miejski z 1895,
synagoga z 1882 (nieodbudowane)

• Grudziądz - wieża Klimek z XIV wieku. Wysadzona w 1945 roku (nieodbudowana)
• Knyszyn - Pałac Krasińskich z XIX w. (nieodbudowany)
• Krasne - Pałac Krasińskich z 1860 r. (nieodbudowany)
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• Łomża - Kościół Jezuitów św. Stanisława Kostki z lat 1621-1732. Zniszczony w 1944 roku
(nieodbudowany)

• Ossolin - zamek, którego pozostałości wysadzono po 1939 r.
• Przasnysz - Kościół św. Ducha z XIV wieku. Zniszczony w 1941 roku (nieodbudowany)

• Sochaczew - Kościół dominikanów pw. św. Wawrzyńca z 1760 roku. Wyburzony w 1941
roku (nieodbudowany)

• Tarnów - kościół ss. Urszulanek z XIX wieku.
• Nowy Wiśnicz - kościół karmelitów pw. Chrystusa Zbawiciela z lat 1622-1630. Wyburzony

około 1942 r. (nieodbudowany)
• Zgierz - kościół ewangelicki z 1825 roku. Wyburzony około 1940 r. (nieodbudowany)

Kościół karmelitów w Nowym Wiśniczu

                                                BURZENIE  WARSZAWY    

                                        POWSTANIE WARSZAWSKIE

Celowe niszczenie miasta

Palenie domów
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Bilans

Warszawa w styczniu 1945

W okresie  popowstaniowym  na  skutek  systematycznego  i  planowego  wyburzania  zniszczeniu
uległo ponad 30% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, tzn. więcej niż uległo zniszczeniu w czasie
dwóch miesięcy powstania. Gdy dodać do tego straty powstałe w sierpniu i wrześniu 1944 oraz
zniszczenia,  do  których  doszło  w  wyniku  oblężenia  miasta we  wrześniu  1939  roku i  zagłady
warszawskiego getta, okazuje się, że wojna przyniosła zniszczenie 84% zabudowy lewobrzeżnej
Warszawy.Jeśli  przyjąć  szacunek  dla  całego  miasta  z  Pragą  włącznie,  to  wynosił  on  65%
Przybliżona ilość gruzów pokrywających Warszawę w 1945 oszacowana została na 20 milionów
metrów sześciennych

W ujęciu  bardziej  szczegółowym stan  zniszczeń  przedstawiał  się  następująco:  mosty  –  100%;
kubatura budynków przemysłowych – 90%; budynki zabytkowe (w tym kościoły) – 90%; kubatura
obiektów kultury – 95%; kubatura obiektów służby zdrowia – 90%; kubatura obiektów szkolnictwa
– 70%; izby mieszkalne – 72,1%. Zniszczeniu uległo także 50% budynków i urządzeń elektrowni;
65% długości miejskiej sieci elektrycznej; 46% łącznej wartości obiektów gazowni i sieci gazowej;
100% central  telefonicznych;  70% telefonicznej sieci  kablowej;  30% łącznej wartości obiektów
wodociągowych; 28,5% łącznej wartości obiektów kanalizacyjnych; 30% powierzchni ulic; 85%
długości sieci tramwajowej; 91% kubatury zajezdni tramwajowych i autobusowych; 75% jednostek
taboru tramwajowego; 98,5% lamp ulicznych; 60% drzewostanu w parkach; 60% wartości ogrodu
zoologicznego; 95% urządzeń węzła kolejowego w granicach miasta; 100% dworców kolejowych,
100% urządzeń  i  sprzętu  lotnictwa  pasażerskiego;  85% taboru  żeglugi  rzecznej.  Istnieje  także
jeszcze jeden, niewymierny zakres strat, mianowicie mienia indywidualnego – jeżeli nie poprzez
całkowitą jego grabież, to poprzez zniszczenie wraz z palonymi i burzonymi budynkami. 

Autorzy sporządzonego w 2004  Raportu o stratach wojennych Warszawy oszacowali całość strat
materialnych poniesionych przez miasto i jego mieszkańców podczas II wojny światowej na 18,20
miliarda przedwojennych złotych (według wartości złotówki z sierpnia 1939), czyli 45,3 miliardów
dolarów (według wartości obecnej)]

Podczas akcji palenia i wyburzenia Warszawy zagładzie uległy setki bezcennych zabytków oraz
obiektów o dużej  wartości  kulturalnej  i  duchowej.  Rejestr  zniszczonych obiektów sakralnych i
świeckich  mających  wartość  zabytkową  liczy  674  pozycje.  Jan  Zachwatowicz zauważył,  iż:
„zniszczenie Warszawy przez Niemców nasuwa daleko idące spostrzeżenia. Wśród ruin i zgliszcz
wyróżniamy  zupełnie  łatwo,  że  najbardziej  gruntownym  zniszczeniom  uległy  urządzenia
techniczne,  przemysłowe [...]  w tej  samej  kategorii  również  obiekty  zabytkowe:  zamki,  pałace,
kościoły,  pomniki.  Czym tłumaczyć  to  szczególne  natężenie  niszczycielskiej  pasji  niemieckich
zbrodniarzy w stosunku do sędziwych zabytków. 
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                         KOMUNISTYCZNA   NACJONALIZACJA   PO  WOJNIE 

Jednym  z  pierwszych  rozporządzeń  Rady  Komisarzy  Ludowych po  objęciu  władzy  przez
bolszewików w Rosji były dekrety o nacjonalizacji przemysłu, transportu i handlu. Aby rozwiązać
problemy gospodarcze kraju, wprowadzono komunizm wojenny.

Komunizm - totalitarna forma rządów. W kraju panuje dyktatura sekretarza partii komunistycznej i
podporządkowanej mu elity władzy (kierownictwa partii komunistycznej i służby bezpieczeństwa).
W terenie władzę sprawują lokalni sekretarze partii  podporządkowani Komitetowi Centralnemu.
Gospodarka  jest  planowa i  kierowana centralnie.  Wszystkie  dziedziny życia  są  objęte  planami,
kierowane, kontrolowane przez władzę.

Nacjonalizacja - likwidacja prywatnej własności środków produkcji i przejęcie ich na własność
przez państwo.

Większość  zakładów  zmilitaryzowano.  Produkcja  była  zabierana  z  fabryki  bez  jakiejkolwiek
zapłaty,  co  doprowadziło  do  zaniku handlu.  Na wieś  ruszyły  oddziały  siłą  zabierając  chłopom
żywność. Komunizm wojenny przyczynił się do zaostrzenia sytuacji wewnętrznej w Rosji. Pojawiły
się więc pomysły, aby przejść bezpośrednio od komunizmu wojennego do komunizmu.

W grudniu  1922 roku I  Zjazd Rad przyjął  deklarację o utworzeniu  Związku Socjalistycznych
Republik  Radzieckich (w  jego  skład  weszły  republiki:  Rosyjska,  Ukraińska,  Białoruska  i
Zakaukaska). 

Jedyną  (po  likwidacji  przeciwników  politycznych)  rządzącą  partią  została  Wszechzwiązkowa
Komunistyczna Partia (bolszewików), a jej ideologii podporządkowane zostały wszystkie dziedziny
życia.

Stalin,  który od kwietnia 1922 roku był I sekretarzem partii  bolszewickiej,  wobec długotrwałej
choroby Lenina zaczął różnymi środkami zdobywać coraz większą władzę w partii i w państwie. Po
śmierci Lenina (1924 r.) rozpoczęła się ostra walka o władzę.

Stalin odszedł  od  leninowskiej  Nowej  Ekonomicznej  Polityki  uznając,  że  spełniła  już  swoje
zadanie,  i  przystąpił  do szybkiej  kolektywizacji  wsi.  Zaczął  realizować idee  umocnienia potęgi
państwa radzieckiego. Uważał, że zagrożenie zewnętrzne państwa wymaga wielkiej centralizacji
władzy i  żelaznej  dyscypliny.W tej  sytuacji  rola Stalina ogromnie wzrosła,  a  ocena jego osoby
zaczęła  przybierać  formy  kultu. Jemu  zaczęto  przypisywać  wszystkie  sukcesy  w  budowie
socjalizmu,  uznawano  nieomylność  jego  decyzji  w  sprawach  gospodarki  państwowej,  metod
rządzenia, a nawet nauki. Uznany za ojca, wodza i nauczyciela narodu, bezwzględnie walczył z
najmniejszymi  przejawami  sprzeciwu,  tworząc  państwo policyjne  z  obozami  koncentracyjnymi.
Wiele milionów ludzi skazano na pobyt w obozach, tzw. łagrach.

W połowie  lat  trzydziestych Stalin  sformułował  teorię,  według której  wraz  z  umacnianiem się
komunizmu wzrasta walka klasowa i w związku z tym należy zaostrzyć represje w stosunku do
„wrogów ludu”. W wyniku tej teorii aparat bezpieczeństwa stał się głównym ośrodkiem władzy w
państwie.  Stalin  kazał  zlikwidować  wszystkich,  którzy  w  przyszłości  mogliby  stanowić
jakiekolwiek zagrożenie. W latach 1937-1938 przeprowadził wielką czystkę (aresztowano ok. 7 mln
osób, 2 mln poniosło śmierć). Bez sądów zapadały wyroki. Zsyłano ludzi do łagrów.(....) 

Te same  metody  zastosowano także w  Polsce  po  II  wojnie światowej  na  mocy  układu
jałtańskiego oraz w wyniku  okupacji  Polski  przez  ZSRR. Staranie się  ten temat w Polsce  post  -
okrągłostołowej pomijało,  ponieważ  nie  był na rękę     rządom, które  na tej  nacjonalizacji   oraz
na wywłaszczeniu  nadal  korzystały.
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Wywłaszczenie (także  ekspropriacja z  łac. expropriatio;  expropiare –  wywłaszać,  propius –
własny) – pozbawienie lub ograniczenie prawa rzeczowego (prawa własności, prawa użytkowania
wieczystego czy prawa rzeczowego ograniczonego, jak  służebność,  zastaw,  hipoteka) określonej
osoby  wyłącznie na cele publiczne. Stanowi najdalej idącą ingerencję w prawo rzeczowe, na którą
składają się trzy podstawowe elementy:

• odebranie prawa podmiotowego;
• działanie z mocy przymusu państwowego: 

• na  drodze  aktu  indywidualnego  (decyzja  administracyjna o  charakterze
konstytutywnym);

• na drodze aktu ogólnego (ustawa,  rozporządzenie z  mocą ustawy, rozporządzenie
wykonawcze);

• przejęcie własności   bez odszkodowania

Zgodnie z  bezprawną  czyli  okupacyjną  ustawą z 3 stycznia 1946 roku większość przedsiębiorstw
prywatnych została w Polsce znacjonalizowana. Odbyła się ona na następujących warunkach:Bez
odszkodowania  przeszły  na  własność  państwa  przedsiębiorstwa  należące  do  wroga  lub
kolaborantów, czyli:

• Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska,
• obywateli  Rzeszy  Niemieckiej  i  byłego  Wolnego  Miasta  Gdańska  z  wyjątkiem  osób

narodowości polskiej lub innej przez Niemców prześladowanej,
• niemieckich i gdańskich spółek z wyłączeniem spółek publicznych,
• spółek kontrolowanych przez obywateli niemieckich lub gdańskich albo przez administrację

niemiecką lub gdańską,
• osób, które zbiegły do nieprzyjaciela.

Za  odszkodowaniem  (teoretycznym  –  często  było  ono  znikome,  albo  wcale  niewypłacane)
znacjonalizowano:

• przedsiębiorstwa należące do szczególnie istotnych gałęzi przemysłu (górnictwo, hutnictwo,
elektrownie, włókiennictwo i wiele innych)

• wszystkie inne przedsiębiorstwa, które mogły zatrudnić więcej niż 50 osób na jedną zmianę
(przy  produkcji).  Wyłączone  z  tej  kategorii  zostały  przedsiębiorstwa  budowlane,  a  dla
przedsiębiorstw  produkujących  wyroby  niepowszechnego  użytku,  bądź  mało
zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym ustalono wyższe limity
(100, 150 a nawet 200 osób na jedną zmianę).

• Przedsiębiorstwa transportowe i telekomunikacyjne.
• Tylko przedsiębiorstwa, które istniały w chwili wejścia w życie ustawy.

Nie  nacjonalizowano  przedsiębiorstw  należących  do  związków  samorządowych,
międzykomunalnych,  spółdzielni albo  związków spółdzielni.  Władza  ludowa zajęła  się  nimi  w
latach 70.  XX wieku, gdy musiały produkować na rzecz socjalistycznych gigantów. W wyniku
zabrakło drobnych produktów, np.  pasty do butów.  Inne dekrety objęły nacjonalizacją niektóre
majątki ziemskie oraz lasy powyżej 25 h. Właścicieli wypędzono. W Warszawie znacjonalizowano
również wszystkie  nieruchomości. Większości właścicieli nie wypłacono żadnych odszkodowań,
albo były one bardzo niskie. Prywatną własnością pozostały prywatne domy, czy mieszkania oraz
gospodarstwa  chłopskie.    W  czasie  okupacji  znaczna  część  polskiego  przemysłu  została
skonfiskowana przez Trzecią Rzeszę. Na terenach włączonych do Rzeszy miała miejsce:

• Konfiskata  przedsiębiorstw  przemysłowych,  handlowych  i  warsztatów
rzemieślniczych należących do Polaków
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• Konfiskata całej własności osób, które uciekły przed wojskami niemieckimi
• Faktyczne pozbawienie własności ludności żydowskiej (do której należało 50%

świadectw przemysłowych w przedwojennej Polsce)
• Konfiskata całego mienia byłego państwa polskiego
• Faktyczna  konfiskata  własności  kapitału  zagranicznego,  albo  wprowadzenie

niemieckiej kontroli nad nimi

• Wcielanie  przejętych  przedsiębiorstw  do  już  istniejących  koncernów
niemieckich

Na terenach Generalnego Gubernatorstwa:

• Teoretyczne  poszanowanie  polskiej  własności.  Faktycznie  przejmowanie
kontroli nad kluczowym przemysłem poprzez tymczasowy zarząd komisarzy, a
potem koncerny niemieckie

• Konfiskata całego mienia byłego państwa polskiego
• Z czasem przenoszenie kluczowych przedsiębiorstw w głąb Rzeszy, niszczenie

małych, by były surowce i siła robocza dla przemysłu obronnego
• Karne  konfiskaty  i  przyznawanie  przedsiębiorstw  Niemcom  w  nagrodę  za

zasługi na froncie

Z tych powodów pod koniec wojny praktycznie tylko kolaborujący Polacy zachowali  własność
swoich fabryk. 

Wojna spowodowała olbrzymie, często nieodwracalne zmiany w przemyśle polskim – zarówno w
jego  strukturze  jak  i  wartości.  Wiele  przedsiębiorstw  przestało  istnieć,  inne  zostały  połączone,
właściciele kolejnych byli nieznani. Ponadto w nowych granicach Polski znalazło się wiele fabryk
poniemieckich.

• Chęć umocnienia suwerenności gospodarczej i politycznej państwa

Jak powiedział deputowany do KRN Aleksander Zawadzki: “Mieliśmy Zagłębie i Śląsk, mogliśmy
mieć  dosyć  węgla,  stali  i  żelaza,  a  nie  mieliśmy  armat,  nie  mieliśmy  czołgów,  nie  mieliśmy
samolotów,  gdy  nadszedł  tragiczny  rok  1939.  Bo  ciężki  przemysł  Zagłębia,  Śląska  i  innych
ośrodków służył  interesom prywatnego,  rodzimego  i  zagranicznego  kapitału,  a  w  tym kapitale
wielki udział mieli Niemcy.” Większość zakładów przemysłowych zatrudniających powyżej 100
osób  na  jedną  zmianę  należała  do  kapitału  zagranicznego  (4,4%  przedsiębiorstw,  64,7%
pracowników). Na nacjonalizację tych przedsiębiorstw zgadzała się nawet opozycja, obawiając się
jedynie o zbytnie obciążenie wyniszczonego wojną państwa odszkodowaniami.

• Konieczność szybkiej i planowej odbudowy kraju

Referat  ministra  przemysłu  z  IX  sesji   komunistycznej   KRN:  “Można  prowadzić  organizm
państwowy w określonym kierunku, gdy ma się w ręku ster tego organizmu. A ster – to podstawowe
gałęzie gospodarki narodowej. Bez planu nie ma odbudowy.” Z tego też powodu ustalono limit
zatrudnienia na 50 osób na jednej zmianie – podwyższenie go do 100 powodowałoby pozostawienie
w  rękach  prywatnych  takich  gałęzi  przemysłu  jak  elektrotechniczny,  garbarski,  skórzany,
włókienniczy,  etc.,  przez  co  państwo  nie  mogłoby  zadbać  o  wszechstronną  odbudowę  kraju
(zakładano, że tylko państwo poradzi sobie z takim zadaniem).
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• Plany stworzenia 'nowego systemu ekonomiczno-społecznego – komunizmu 

Rezolucja z wiecu pracowników przemysłu Łodzi: “Upaństwowienie przemysłu jest po reformie
rolnej  dalszym podstawowym osiągnięciem demokracji  polskiej  na drodze do odbudowy Polski
Ludowej bez obszarników i kapitalistów.”

• Konieczność zabezpieczenia przed reprywatyzacją

Sprawozdanie KW PPR z terenu Zagłębia i Śląska: “Zlatują się dawni, przedwojenni kombinatorzy,
byli fabrykanci, obszarnicy, słowem tzw. rekiny przemysłowe, które tu szukają pola do działania i
pod różnymi maskami próbują wkręcać się do rozmaitych przedsiębiorstw, fabryk, kopalń, hut, by
prowadzić robotę dywersyjną”  Chciano szybko upaństwowić przemysł, zanim zdążą jego część
odzyskać  przedwojenni  właściciele,  aby  nie  zdążyli  dokonać  “sabotażu”,  czyli  np.  tak  go
zmodyfikować  by  nie  kwalifikował  się  do  nacjonalizacji.Ustawa  o  majątkach  opuszczonych  i
porzuconych z 6 maja 1945 regulowała stan dwóch rodzajów majątku:

• majątek  porzucony,  który  był  własnością  lub  w  posiadaniu  państwa
niemieckiego,  lub  osób,  które  zbiegły  do  nieprzyjaciela  bezpowrotnie
przechodził na rzecz skarbu państwa.

• majątek opuszczony, który z powodu wojny nie był w posiadaniu właściciela,
jego prawnych następców lub osób prawnie ich reprezentujących miał być na
wniosek  właściciela  jemu  przywrócony  “niezależnie  od  tego,  w  czyim
posiadaniu majątek ten się znajduje”.

Ten stan rzeczy dopuszczał przechodzenie zakładów przemysłowych w ręce prywatne,
choć faktycznie było to bardzo utrudnione.

Z  tych  przyczyn  komunistyczna   obsadzona  w  większości  sowieckimi  Żydami  Polska  Partia
Robotnicza ,   przemianowana    potem  na   Polską   Zjednoczoną   Partię   Robotniczą,(PZPR)
przeforsowała  w  KRN ustawę  nacjonalizacyjną.  Zarówno  opozycja  krajowa,  jak  i  londyńska
proponowała pewien stopień upaństwowienia, zwłaszcza mienia poniemieckiego, ale chciała albo
tylko wywłaszczenia niektórych przedsiębiorstw strategicznych (jak kopalnie i koleje – na wzór
nacjonalizacji angielskiej), albo tylko przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym (propozycja SL),
albo uspołecznienia przemysłu (część PPS).                                                                         Wikipedia

Oto tekst  propagandowy  wyjaśniający, że nacjonalizacja , czyli  ograbienie  ludzi w  Polsce
przez  żydokomunę  ,nie było  niczym  niewłaściwym:

Nacjonalizacja po II wojnie światowej

Po  II  wojnie  światowej  przejmowanie  mienia  prywatnego  na  drodze  nacjonalizacji  było
powszechnie  stosowaną  praktyką.  Stosowały  ją  również  państwa  wysoce  uprzemysłowione
przyjmujące wysoki standard ochrony własności prywatnej. We Francji znacjonalizowane zostały
zakłady  Renault,  Francuskie  Przedsiębiorstwo  Gazowe  i  Francuska  Grupa  Energetyczna;  w
Wielkiej Brytanii zakłady zajmujące się wydobyciem węgla oraz zakłady zajmujące się produkcją
oraz  przetwórstwem  żelaza  i  stali.  Znacjonalizowane  w  czasie  reżimu  faszystowskiego  we
Włoszech  zakłady  ENI  (przemysł  gazowo-petrochemiczny)  pozostały  własnością  państwową.
Niemal wszystkie kraje po II wojnie światowej znacjonalizowały koleje. W krajach późniejszego
bloku  wschodniego  –  Węgrzech,  Czechosłowacji,  Bułgarii,  Rumunii,  Jugosławii,  NRD oraz  w
Polsce  –  przejęcie  majątku  prywatnego  przeprowadzone  zostało  na  bardzo  szeroką  skalę
przekraczającą zakres nacjonalizacji przemysłu.
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Jak obowiązujące w tamtym czasie  normy prawa międzynarodowego zapatrywały się na wyżej
opisane działania? Zgodnie ze stanowiskiem większości badaczy prawa międzynarodowego, w tym
okresie państwa dysponowały całkowitą swobodą w zakresie przejmowania mienia należącego do
własnych obywateli. Rządy miały zatem prawo dokonać przejęcia majątku prywatnego, nawet jeśli
nie towarzyszyła temu rekompensata. Normę tę wywodzono z zasady suwerenności i autonomii
państw jako podmiotów prawa międzynarodowego. Warto zaznaczyć, że w ówczesnym systemie 
 nie ukształtowała się jeszcze międzynarodowa ochrona praw człowieka.

Odmienna była sytuacja osób posiadających inne obywatelstwo niż obywatelstwo państwa, które
dokonywało  przejęcia  majątku.  Uznawano,  że  takie  działanie  stanowi  pośrednie  naruszenie
interesów państwa, którego obywatel został pozbawiony majątku; nawet jeżeli fizycznie majątek
ten znajdowałby się na terytorium państwa przejmującego. Z przywołanej już zasady suwerenności
wywodzono zatem obowiązek, spoczywający na państwie przejmującym mienie obcych obywateli,
zapewnienia rekompensaty ich państwu. 

To  ostatnie  mogło,  choć  nie  miało  takiego  obowiązku,  przekazać  wspomnianą  rekompensatę
pozbawionemu mienia podmiotowi.

Ze względu na powyższe uwarunkowania rząd polski zawarł w latach 1948 – 1971  tzw.  Umowy
indemnizacyjne z  szeregiem  państw,  których  obywatele  zostali  dotknięci  skutkami  przejęcia
mienia  prywatnego.  Na  podstawie  tych  porozumień  określone  zostały  kwoty  przeznaczone  na
rekompensaty dla obywateli tych państw, których majątek stał się własnością państwa polskiego.
Nie  dotyczyłoto  Polaków  ale   wyłącznie   Żydów.Odpowiedzialność  za  ich  wypłatę  przejęły
państwa, z którymi Polska zawarła poniższe umowy. Zawarcie umów w pełni zwolniło Polskę od
odpowiedzialności  prawnomiędzynarodowej  z  tytułu  przejęcia  mienia  będącego  własnością
cudzoziemców.  Tryb  dochodzenia  odszkodowania  reguluje  wyłącznie  prawo  wewnętrzne
wspomnianych państw.
http://propertyrestitution.pl/Nacjonalizacja,po,II,wojnie,swiatowej,9.html

Pytania prosimy kierować na adres: contact@propertyrestitution.pl

Straty poniesione przez Polaków z powodu ratowania Żydów

Zgodnie z paragrafem 5 dekretu Führera z 12 października 1939 roku, gubernator Hans Frank 15
października 1941 roku wydał rozporządzenie,  które nakładało karę śmierci na Polaków, którzy
dawaliby schronienie Żydom, przewozili ich, dawali lub sprzedawali żywność, nie zgłosili miejsca
ukrywania się Żydów, dali im kromkę chleba lub szklankę wody, itp. 

Zazwyczaj wyrok wykonywano przez rozstrzelanie lub powieszenie. Inną formą kary było palenie
domów,  w  których  ukrywali  się  Żydzi,  wraz  z  całą  rodziną  gospodarzy,  dziećmi,  gośćmi  i
dobytkiem. Wśród karanych w ten sposób znaleźli się chłopi, robotnicy, księża ,  profesorowie i
lekarze.  W wypadku małżeństw polsko-żydowskich,  zabijano zarówno męża jak i  żonę,  a  ciała
palono gdziekolwiek lub na żydowskich cmentarzach.

Można tu wymienić na przykład przypadek (1) listonosza Semika, który znał niemiecki i w tym
języku bronił żydowskiego małżeństwa; (2) Polaka, który protestował przeciw masowej egzekucji
Żydów, do oglądania której został zmuszony; (3) innego Polaka, który podał wiadro wody Żydom
jadącym pociągiem do  obozu  zagłady;  (4)  Polaka,  który  próbował  przerzucić  przez  mur  getta
bochenek  chleba;  i  (5)  polskiego  policjanta,  Klisia,  który  pomagał  Żydom  uzyskać  fałszywe
dokumenty.
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Nie ma pełnych danych o liczbie Polaków zamordowanych przez Niemców za ukrywanie Żydów
lub  udzielanie  im  jakiejkolwiek  pomocy.  Istnieją  jednak  fragmentaryczne  raporty  dotyczące
poszczególnych przypadków, na  przykład ogłoszenie  dowódcy SS i  policji  Galicji  (28 stycznia
1944) podające nazwiska pięciu Polaków skazanych na śmierć za pomoc Żydom. Szeroko znany
był przypadek ogrodnika Ludomira Marczaka i jego rodziny, którzy zginęli na Pawiaku 7 marca
1944  roku,  za  ukrywanie  w  ziemiance  wykopanej  w  ogrodzie,  około  30  Żydów,  wśród  nich
Emanuela Ringelbluma, kronikarza Powstania w Getcie, który zginął wraz z innymi. Między 13
września  1942  a  25  maja  1944  na  kielecczyźnie  zastrzelono  lub  spalono  żywcem  za  pomoc
udzieloną Żydom około 200 chłopów.

 Taki  sam los  spotkał  17 osób w Krakowskiem. Na nowosądeckim cmentarzu,  między 1939 a
sierpniem 1942, zastrzelono 300 do 500 Żydów i Polaków, tych ostatnich za ukrywanie Żydów. Ten
sam był powód egzekucji wykonanej na 40 Polakach w Lubelskiem, 47 w Rzeszowskiem i 19 w
Warszawskiem. W województwie lwowskim prawie tysiąc mieszkańców Lwowa ukarano śmiercią
w obozie w Bełżcu za udzielanie pomocy Żydom. W procesie Eichmanna przytoczono również
kilka indywidualnych przypadków (np. dra Józefa Barzmińskiego).
Raport naczelnika Kierownictwa Walki Cywilnej, Korbońskiego, ilustruje taki przypadek:
3 maja 1943. 22 marca w Mszanie Dolnej Volksdeutsch Gelb powiesił za nogi chłopa i torturował
go na śmierć za sprzedanie ziemniaków Żydowi.

Ale większość Polaków, którzy pomagali Żydom przeżyła wojnę i niemieckie prześladowania. 

Obecnie  pozostają  w  kontakcie  z  rodzinami  żydowskimi,  którym pomagali,  odwiedzają  ich  w
Izraelu, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a nawet osiedlają się w Izraelu na zaproszenie
rodzin  od  dawna  tam  mieszkających.  W  Alei  Sprawiedliwych  w  Jerozolimie,  na  większości
tabliczek upamiętniających tych, którzy ratowali Żydów, można dostrzec polskie nazwiska. Według
broszury zatytułowanej Las Sprawiedliwych, autorstwa Szymona Datnera, dyrektora Żydowskiego
Instytutu Historycznego w Warszawie, do kwietnia 1968 roku Instytut sporządził listę 343 Polaków
zamordowanych za pomaganie Żydom. Nazwisk następnych 101 ofiar Instytut nie mógł 
zidentyfikować.

Wśród mas Polaków, którzy starali się uratować jak największą liczbę Żydów, były też wyjątki inne
niż szantażyści i donosiciele,  których polskie Podziemie karało śmiercią. Oddziały partyzanckie
frakcji faszystowskiej Narodowych Sił Zbrojnych organizowało obławy na Żydów ukrywających
się w lasach. Byli oni również odpowiedzialni za zabicie w Warszawie dwóch oficerów Kwatery
Głównej AK pochodzenia żydowskiego: inż. Jerzego Makowieckiego i Ludwika Widerszala.
Z drugiej strony, niektórzy wysoko postawieni i zdeklarowani przedwojenni antysemici, tacy jak
przywódca skrajnej prawicy ONR, Jan Mosdorf; wydawca tygodnika  Prosto z mostu,  Stanisław
Piasecki; znany dziennikarz, Adolf Nowaczyński, całkowicie zmienili swoje poglądy. Mosdorf robił
wszystko, co w jego mocy, by pomóc Żydom w obozie oświęcimskim i zginął razem z Żydami.
Piasecki i Nowaczyński stali się orędownikami prześladowanych Żydów.

Adolf  Berman, czołowy przedstawiciel  Żydów, który przeżył  i  obecnie mieszka w Tel  Awiwie,
docenił rolę, jaka odegrali Polacy, pisząc:

Opis męczeństwa Żydów w Polsce często opiera się na cierpieniach,  jakich doświadczali Żydzi
prześladowani przez polskich szantażystów i donosicieli, przez "granatową" policję, faszystowskich
chuliganów i inne męty społeczne. Dużo mniej pisze się o tym, że tysiące Polaków narażało własne
życie, aby pomagać Żydom. Znacznie łatwiej jest dostrzec brudy i męty na powierzchni rzeki, a
trudniej jest dostrzec czysty nurt głębi. Ale istniał nurt…
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Nadejdzie czas, kiedy będziemy mieli wielka Złotą Księgę Polaków, którzy w ten straszny "czas
pogardy" podawali Żydom bratnią dłoń, ratowali  Żydów od śmierci i stali  się dla żydowskiego
ruchu oporu symbolem humanitaryzmu i braterstwa narodów.

Na początku rozdziału podano, że nie ma pełnego wykazu Polaków zabitych przez Niemców za
udzielanie  pomocy Żydom. Najwięcej zrobił  w tym kierunku Żydowski Instytut  Historyczny w
Warszawie, który podaje nazwiska 343 Polaków zamordowanych za udzielanie pomocy Żydom. Od
roku 1968 minęło 20 lat i nie dokonał się żaden postęp w tym kierunku. Istnieje powód, aby sądzić,
że w Instytucie pracowali Żydzi wrogo nastawieni do Polaków, którzy woleli rolę oskarżycieli niż
sędziów, stąd zaniedbanie w poszukiwaniu przypadków Żydów ocalonych przez Polaków. Jest też
możliwe, że po opublikowaniu fragmentarycznych danych z 1968 roku, pewne wpływowe koła
żydowskie wstrzymały dalszą działalność Instytutu w tym zakresie.

Zadania  tego  podjęły  się  jednak  dwie  organizacje:  Związek  Byłych  Więźniów  Politycznych,
głównie  więźniów  Oświęcimia,  którzy  liczbę  Polaków  zamordowanych  za  udzielanie  pomocy
Żydom  szacują  na  2  500;  i  Fundacja  Maksymiliana  Kolbego.  Wydana  przez  nią  publikacja
Męczennicy miłosierdzia podaje nazwiska 2 300 Polaków, na których wykonano wyrok za pomoc
Żydom. 
Autor opracowania, Wacław Zajączkowski, został uhonorowany odznaczeniem Yad Vashem, gdyż
kilkoro członków jego rodziny zostało zamordowanych za pomoc Żydom.

Jak karano za pomaganie Żydom w innych krajach? W Norwegii, która liczyła około 2 000 Żydów,
nie zanotowano ani jednego przypadku. W Danii, jeden człowiek o nazwisku Heiteren został zabity,
gdy pomagał Żydom dostać się na prom, którym mieli płynąć do Szwecji. Liczba Żydów w Danii
wynosiła 6 000.

W Holandii, w której zamieszkiwało 140 000 Żydów, osoby, które im pomagały, były wysyłane do
obozów koncentracyjnych, a ich majątek był konfiskowany. W Belgii, która była domem dla 90 000
Żydów, kilka tysięcy ukryło się wśród gojów, ale w tym kraju nie było aresztowań za taki czyn. We
Francji, liczącej 270 000 Żydów, Francuz pomagający Żydowi był internowany w obozie, a kilku
księży z diecezji lyońskiej zostało aresztowanych za ukrywanie żydowskich dzieci. We Włoszech
(kraju  sprzymierzonym  z  Niemcami),  gdzie  mieszkało  50  000  Żydów,  istniały  przepisy
antyżydowskie, lecz nie dopuszczały one ludobójstwa.

 Gdy  rząd  Mussoliniego  został  obalony  25  lipca  1943  roku  i  zastąpiony  rządem  marszałka
Badoglio, Niemcy natychmiast rozpoczęli działania przeciw Żydom zamieszkującym na terenach
przez nich kontrolowanych. Lecz wielu Żydów zdołało się ukryć, z tego 3 000 w Watykanie. Nie
było przypadku skazania na śmierć Włocha, który ukrywał Żyda.

Jak widać, nie można porównywać sytuacji w Polsce, gdzie 2 500 Polaków zginęło za pomaganie
Żydom, a Europą Zachodnią, gdzie na wszystkie kraje razem wzięte (Danię, Norwegię, Holandię,
Francję i Włochy) miał miejsce jeden przypadek śmierci, Duńczyka, który pomagał Żydom wsiąść
na prom do Szwecji.

Ponadto, we Francji rząd Petaina-Lavala aktywnie pomagał w chwytaniu Żydów i wysyłaniu ich do
obozów zagłady, a robił to z własnej inicjatywy, zanim otrzymał rozkazy niemieckie. A mimo to
amerykańscy Żydzi oskarżają o antysemityzm Polaków, a nie Francuzów.
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                                               GRABIEŻ  CZYLI ARCHEOLOGIA  
                                      DOKONANA  PRZEZ  ARMIĘ  CZERWONĄ

"(...) Do 1944 roku przygotowano zestaw zasad regulujących przejmowanie i wysyłkę „trofeów".
Lista była pełna. Wszystkie dobra  zdobyte w walce lub porzucone przez wroga, łącznie z bronią,
zapasami  amunicji,  paliwa,  żywności,  butami,  bydłem,  taborem  kolejowym,  szynami,
samochodami,  bursztynem  i  skrzyniami  markowego   szampana,  uznawano  za  własność  Armii
Czerwonej  i  państwa  radzieckiego.  W późniejszym okresie  wojny  demontowano  całe  fabryki."
(Catherine Merridale , Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945.)

Uchwała wydana przez   GOKO ZSRR z 20 lutego 1945 roku zawierała  polecenie przekazania
administracji  polskiej  wszystkich  obiektów  przemysłowych  ze  sprzętem  i  zapasami,  wyraźnie
określała jakie urządzenia i maszyny podlegają wywozowi do ZSRR. Jednak te ustalenia nie były
respektowane przez stronę radziecką. Cóż, kiedy 26 marca 1945 roku "Rząd Lubelski"* zawierając
układ z władzami Armii Czerwonej, wyraził zgodę na wywóz z ziem przyłączonych dużej liczby
maszyn i urządzeń. Dotyczyło to również urządzeń z portów i stoczni. 
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       Jeszcze zanim Rosjanie wyparli Niemców z tych terenów, do Elbląga przybyli wysokiej rangi
specjaliści  do  spraw  gospodarczych,  z  upoważnieniem  GOKO  ZSRR,  w  osobach:  gen.
G.Iwanowski, mjr Jelisiejew oraz płk Jakowlew. Przygotowali oni kompleksowy demontaż miasta i
pobliskich  powiatów,  dysponowali  dodatkowo  kilkudziesięcioma  specjalistami,  głównie
inżynierami. 

(...) Oddziały trofiejne nie gardziły niczym, wywożono więc: maszyny i urządzenia fabryk, kable i
instalacje elektryczne wyrywane spod tynków, tory kolejowe, szpitale z wyposażeniem, pościelą i
bandażami,  armaturę  gazowo-sanitarną,  meble  itp.  Idące  na  wschód  transporty  tego  mienia,
ekspediowane  były  zarekwirowanymi  na  podobnych  zasadach  samochodami,  wagonami
kolejowymi, promami i barkami; w tym samym kierunku pędzono dziesiątkami kilometrów bydło i
konie.

       Przez wiele lat po wojnie podawano, że: "Działania wojenne, a głównie świadome zniszczenie
obiektów przemysłowych przez Niemców, spowodowały, że większość zakładów przemysłowych
miasta i powiatu uległa zniszczeniu". (B.Czerniawski, A.Sobociński, Rocznik Elbląski T.6, 1973,
s.199)   Dziś wiemy,  że większość strat  w wyposażeniu przemysłu powstała po wojnie.  Według
świadków żołnierze sowieccy mieli mówić między sobą, że "wszystko wywiozą, resztę spalą, a
Polakom zostanie  tylko  ziemia".    Tak więc  natychmiast  po zakończeniu  walk  przystąpiono do
zabezpieczania  i  wywożenia  ze  zdobytego Elbląga  wszelkiego majątku  ruchomego.  Szczególną
uwagę zwrócono na nowoczesne wyposażenia Zakładów Schichau’a. Utworzono specjalne obozy
pracy  dla  Niemców,  którzy  demontowali  sprzęt  i  wyposażenie  fabryk.
   
    Elbląg był  pierwszym z większych ośrodków miejskich zdobytych w Prusach Wschodnich, być
może  dlatego  tutaj  radziecka  eksploatacja  gospodarcza  przebiegała  na  wyjątkowo  dużą  skalę.
Władze  radzieckie  te  masowe  demontaże  usprawiedliwiały  "potrzebami  wojennymi",  a  zajęte
magazyny  żywnościowe  oraz  inne  mienie  były  "niezbędne"  dla  Armii  Czerwonej.       
     
   12  czerwca  1945  roku  w  Bydgoszczy  odbyła  się  odprawa  dla  wszystkich  komendantów
wojennych na "Ziemiach Odzyskanych",
 podczas której uzyskali oni wykładnię aktualnej polityki radzieckiej co do działalności na terenie
miejsca stacjonowania. Wyjaśniono im, że jedynym i prawowitym gospodarzem są władze polskie,
którym  powinni  okazywać  wszechstronną  pomoc  w  granicach  swoich  uprawnień.  Decyzje  te
stanowiły  ważną  podstawę  faktycznego  obejmowania  przez   polską   administrację,  części
przynajmniej poniemieckiego majątku.

       Morska Grupa Operacyjna pod przewodnictwem Stanisława Pacoszyńskiego, po przybyciu w
końcu marca 1945 r. do Elbląga, mimo kontaktu z wojskową komendą miasta, natrafiła na trudności
ze  strony  oddziałów  "trofiejnych",  które  obsadziły  wszystkie  ważniejsze  obiekty  gospodarcze
uniemożliwiając  do  nich  dostęp.  Demontaż  i  wywóz  urządzeń  trwał  pełną  parą.  
       
Po przybyciu MGO "wyzwoliciele" zaczęli obsadzać nie strzeżone dotąd zakłady przemysłowe. W
dniu  2  kwietnia  obsadzono  elbląską  elektrownię  i  zakłady  samochodowe.  3  kwietnia  MGO
sygnalizowała: " Wojska stale w dużych ilościach wywożą i magazynują na terenie koszar duże
ilości mebli, maszyn do pisania i szycia, pianin, obrabiarek itp. Zachodzi obawa, że napływająca
ludność  polska  napotka  na  trudności  mieszkaniowe  wobec  braku  mebli  ". 
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       Do chwili oficjalnego przekazania portu elbląskiego na jego terenie przebywały oddziały 137
Dywizji  Armii  Czerwonej  pod  dowództwem  płk  Chwarowa.  W raportach  MGO  (nr1,  nr2)  z
przełomu marca i  kwietnia 1945 roku stwierdzono:" Wstęp do portu i  stoczni  Schichaua dotąd
zabroniony.  Komendanci  portu  i  stoczni  nieuchwytni.  [...]  Port  w  stanie  nieuszkodzonym  (w
granicach  miasta).  Urządzenie  portowe  również  zdaje  się  być  nieuszkodzone.  Stocznia  za
wyjątkiem  biur  zdaje  się  być  w  dobrym  stanie.  na  pochylniach  stoją  jednostki  w  budowie.
Spostrzeżono wymontowywanie obrabiarek. Jednostek pływających [...] nie ma. […]

 Składy  portowe  wywożą  władze  sowieckie  samochodami  i  pociągami  ".  

       Do końca kwietnia MGO zabezpieczyła 53 obiekty przemysłowe, co stanowiło ponad połowę
majątku  przemysłowego  Elbląga.  Ocaliła  przed  dewastacją  i  wywiezieniem m.in.:  elektrownię,
gazownię,  wodociągi,  spichlerze,  browar  i  kilka  pomniejszych  fabryk  (tytoniu,  wyrobów
blaszanych, farb i lakierów, papy dachowej). W kwietniu powołano 17- osobową straż portową ,
której dowódcą został  por. Antoni Hellmann. Straż wystawiała posterunki w mieście pod obiektami
użyteczności publicznej i zakładami przemysłowymi.

       19 maja  1945 r.  Armia  Czerwona przekazała  Elbląg  administracji  polskiej.  Przekazano też
połowę zdobycznej żywności,  a cały majątek poza radzieckimi magazynami stał  się własnością
władz polskich. Administracja polska przejęła pod swoją jurysdykcją ludność polską i niemiecką
przebywającą  w  Elblągu  i  powiecie.  Jednak  urzędnicy  podkreślali  w  licznych  raportach,  że
przekazanie władzy w maju 1945 r. było fikcyjne. 

Na  przykład  kpt.  Władysław  Szedrowicz  alarmował,  prosząc  o  interwencję  w  dowództwie:
" a. Armia Czerwona wywozi dosłownie wszystkie zakłady przemysłu maszynowego ( Schichau -
stocznia i fabryka lokomotyw, Bussing MAG (sic!) - fabryka samochodów, Komnick - warsztaty
samochodowe, Rosanovsky - fabryka maszyn, i   szereg mniejszych). Zachodzi obawa, że Elbląg
zostanie pozbawiony zupełnie obrabiarek do metali. Władze sowieckie twierdzą, że zostawią część
maszyn  -  lecz  nie  dopuszczają  na  teren  fabryk   i  nie  pozwalają  ustalić,  jakie  maszyny  nam
pozostawią. Wobec oddziałów wywożących komendant jest bezsilny.
 b. Przemysł mleczarski Elbląga bazował [...] na 2 dużych fabrykach : Schroetera i >>Tilsator<< -
obie mają być wywiezione.

c. Z tutejszej dużej elektrowni [ największa w Prusach] >>Ostpreussenwerke<< - 50 000 kWA -
jeden  z  agregatów ma być wywieziony.  Ponieważ  uprzednio  była  dyspozycja  wywozu całości,
istnieje obawa, czy nie zdekompletowano innych agregatów. Na teren elektrowni [Rosjanie] nie
chcą dopuścić mimo lokalnych interwencji. "

Fragmenty wspomnień Antoniny Piech 
"Byłam nie tylko świadkiem"Autorem relacji jest
Arkadiusz 
Jachimowicz

(...) Potem zawieziono nas do Elbląga, ale niestety tylko na kilka godzin. Nie zdążyłyśmy nacieszyć
się końcem tułaczki - kazano nam wejść na niemieckie ciężarówki, które na długo stały się dla nas
domem,  i  zawieziono  do  uprzątania  terenu  pofrontowego. Pod  eskortą  żołnierza  znosiliśmy do
ciężarówek ogromne bogactwo pozostawione przez armię niemiecką - koce, mundury, buty, mapy,
tysiące  i  tysiące.  Ciężarówki  bez  przerwy krążyły  wywożąc to  do  Rosji.  Nie  było  już  broni  i
amunicji - zapewne zabrało to wojsko.(...)Później dostaliśmy pracę przy demontażu wyposażenia w
fabryce Schichau'a. 
                                                                      28.



Wprowadzono nas przez bramę przy biurowcu. Pierwsza hala zrobiła na nas straszne wrażenie - na
betonie była ogromna kałuża krwi, a na ścianie zaschnięta krew i mózg. Ktoś tu został rozstrzelany.
Fabryka nie była wcale zniszczona wskutek działań wojennych, jak to przez wiele lat głoszono, i
nieprawdą jest, że Niemcy wywieźli część maszyn. 

Wszystkie maszyny, całe wyposażenie, co tylko się dało - łącznie z wybijaniem szyn stalowych ze
ścian - wywieźli Rosjanie. Praca przy tym była ciężka, wszystko robiono ręcznie. Ładowano w
skrzynie, na ciężarówki i wieziono na dworzec, skąd odjeżdżały pociągiem na wschódMnie po raz
kolejny poszczęściło się. 

W związku z tym, że znałam język rosyjski, przeznaczono mnie do malowania farbą na skrzyniach
słowa "ostorożno". Pewnego dnia byłam świadkiem rozmowy dwóch żołnierzy sowieckich, którzy
obiecywali,  że "wszystko wywiozą, resztę spalą, a Polakom zostanie tylko ziemia". To było dla
mnie wstrząsające. Potem przyszła  kolej  na rzeźnię miejską,  stąd także wywoziliśmy wszystkie
maszyny  i  urządzenia.  Kazano  mi  wybijać  młotem  belkę  ze  ściany,  było  to  ponad  siły,  więc
zostałam  za  zadanie  jeżdżenie  taczką  po  całym  terenie  i  zbieranie  złomu  żelaznego.
       Rzeźnia była uszkodzona przez pocisk tylko w jednym miejscu. Potem poszliśmy na fabrykę
serów przy ul. Grunwaldzkiej, tam już wywieziono wszystko. Następnie ładowaliśmy zgromadzone
na  dworcu  mienie  do  wagonów.  Na  wielkiej  przestrzeni  zgromadzone  były  meble,  sprzęt  itp.
Częściowo zostało to wywiezione, ale reszta pogniła na deszczu: fotele, kanapy, krzesła, fortepiany.
    
   Stare  Miasto  tylko  częściowo  było  zniszczone  przez  wojnę.  Sowieci  po  zajęciu  Elbląga
wiwatowali, pili - spalili Starówkę, żeby Polakom nic nie zostawić. To samo z kościołem św. Anny
-  został  spalony  przez  nich. Przekazywanie  przez  Armię  Czerwoną  obiektów przemysłowych  i
składów zaczęło się dopiero 23 maja 1945 r. Cztery tygodnie po oficjalnym przekazaniu miasta
prezydent  Wacław  Wysocki  podawał:  "Do  tego  czasu  [  19  maja  1945  r.]  wstęp  do  zakładów
przemysłowych  był  bardzo  utrudniony,  ale  teraz  nie  lepiej.[...]  W wyniku  działań  wojennych
stosunkowo  mało  ucierpiała  stocznia  i  fabryka  maszyn  Schichaua  oraz  fabryka  lokomotyw
Schichaua.  Bardziej  zniszczono  fabrykę  cygar  Bayera,  w  ok.  70%  oraz  fabrykę  samochodów
Bussing, ale nie możemy nawet ocenić jak, bo nie wpuszczają.[...] 

Fabryka  Komnicka  została  całkowicie  wywieziona,  stoją  tylko  puste  hale  fabryczne.  Fabryka
wyrobów blaszanych została zdewastowana przez wywiezienie większości maszyn. Wiemy, że ze
wszystkich  zakładów  Schichaua  wywożą  teraz  maszyny.  Jeżeli  nie  uda  się  ich  ocalić  przed
wywozem, to przemysłu w Elblągu nie będzie.[...] Przemysł mleczarski to dwie firmy: "Schroeter" i
"Tilsator" [...] Wg naszych poufnych informacji mają być wywiezione do ZSRR, co załatwi nasze
rolnictwo,[...]  Dramat  dotyczy też  akcji  wywożenia  budynków mieszkalnych.  Od dwóch-trzech
tygodni  trwa  rozmontowywanie  domów mieszkalnych,  demontują  sprzęty  łazienkowe,  stolarkę,
ogrzewanie  i  wszystko  co  się  da."   5  czerwca  1945  r.  Armia  Czerwona  przekazała  władzom
polskim w  osobie  Prezydenta  Miasta  Elbląga,  Fabrykę  Wód  Owocowych  .  Jednak   dopiero  4
sierpnia  inż.  Mieczysław  Filipowicz  podpisał  protokół  zdawczo-odbiorczy  byłych  zakładów
Schichau'a, największych w Prusach Wschodnich, zajmujących 40 hal o powierzchni 85 tys. m2.
Na jednej kartce papieru zapisano: "wyposażenie technologiczne - nie ma, zapasy materiałowe - nie
ma, zapasy wyrobów gotowych - nie ma."

       1 sierpnia 1945 roku Zjednoczenie Przemysłu Piwowarsko - Słodowniczego w Bydgoszczy
przejęło od Armii Czerwonej Browar Elbląski ("Brauerei English Brunnen" /„Browar Angielskie
Źródło”/ ), który w wyniku działań wojennych i ACz zniszczony był w ok.40%. Spalone były dwie
główne hale produkcyjne - słodowania oraz warzelnia wraz z biurami - zniszczone były także dachy
nad maszynownią, chłodnią oraz transformatory. 
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Pozostałe  maszyny  i  urządzenia  częściowo  rozebrano.  13  sierpnia  1945  r.  powołano  do  życia
Państwowy  Browar  nr  1  w  Elblągu.  Stopniowo  rozpoczęto  produkcje  piwa,  słodu,  urządzeń
browarniczych i wód gazowanych. W 1946 r. do browaru dołączono rozlewnię piwa w Braniewie, a
w 1947 słodownię w Malborku. W 1947 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
30.01.1947  r.,  Browar  Elbląski  oficjalnie  zatwierdzono  jako  własność  Państwa.
       
       Zarządzeniem Ministra  Ziem Odzyskanych Władysława Gomułki,  z  dnia  17 stycznia  1949
roku, utworzono w Elblągu Rejonowy Urząd Likwidacyjny, który zajmował się przejmowaniem i
zagospodarowaniem pozostawionego i opuszczonego mienia poniemieckiego. W mieście pojawiła
się grupa oficjalnych szabrowników, którzy przybywali tutaj z Gdańska i Warszawy wyposażeni  w
urzędowe  pisma,  skórzane  teczki  i  zaplecze  do  demontażu  maszyn.
   
    Ogromny wpływ na powojenny rozwój Elbląga - obok wywozu pozostałego mienia i urządzeń
przemysłowych - miały zniszczenia zabudowy. Najbardziej wartościowa część śródmieścia, gdzie
znajdowała się dzielnica handlowa i najbogatsze domy, została zniszczona w 95%. Pozostała, mniej
wartościowa część w ok.35%. Najmniej ucierpiały przedmieścia zniszczone w 15-20%. Z 35 tys.
budynków  około  10  tys.  uległo  całkowitemu  zniszczeniu,  szczególnie  na  Starym  Mieście  -
częściowo spalonym przez żołnierzy sowieckich już po zdobyciu Elbląga. Około 5 tys. nadawało
się do użytku po niewielkich remontach. Trudno jest ustalić jaka część ze strat budowlanych była
wynikiem walk, a jaka efektem działań władz radzieckich oraz polskich szabrowników. W ocenie
władz miejskich w 1945 roku nie było w Elblągu obiektów całych. Stan uszkodzeń był następujący:
100% z całkowitym brakiem oszklenia; 90% z uszkodzonymi dachami; 70% - z uszkodzeniami do
30%; pozostałe z uszkodzeniami  ponad 30%. Mimo tych zniszczeń większość budynków Starego i
Nowego Miasta nadawała się do odbudowy.

Za pozwoleniem   prezydenta Elbląga Jerzego Skarżyńskiego (przedstawiciel tzw."warszawiaków)
rozebrano wiele domów, które nadawały się do remontu i mogły być odbudowane. W ten sposób
rozbierano całe  ulice,  a  cegła wędrowała na odbudowę Warszawy.  Kiedy prezydent  Skarżyński
zadecydował o zburzeniu szkieletu niedopalonej wieży kościoła Św. Mikołaja, wg relacji Romana
Sulimy-Gillowa, nawet sam komendant wojenny Armii Czerwonej ppłk Nowikow miał powiedzieć:
"Zburzycie to,  prezydencie ale wtedy,  kiedy już Nowikowa nie będzie w Elblągu. Bo wieża ta i
kościół to zabytki, których nie pozwolę zniszczyć. Nie pozwala mi na to sumienie architekta. Po
moim wyjeździe zrobicie, co będziecie chcieli, ale to obciąży już wasze sumienie".

Jak  twierdzą  -  po  latach  -  ówcześni  partyjni  przeciwnicy  prezydenta  Skarżyńskiego  i  byli
członkowie MGO, wydawał on zezwolenia na wywóz z Elbląga mebli,  dywanów, obrazów itp.
       O skali grabieży niech świadczy fakt, że na 60 zakładów, które już latem 1945 roku oceniano
jako  zrujnowane,  około  40  nie  było  zrujnowanych  w  wyniku  samych  walk,  ale  padło  łupem
radzieckich organów "trofiejnych" lub rodzimych szabrowników.

Komendant  straży  przy  dawnym  "Schichau  -  Werke"  Stanisław  Wójcicki  wspominał:  

(...) Od Rosjan przejeliśmy elektrownię, stocznię rzeczną i rybacką. Obecny ABB Zamech, czyli
dawniej  "Schichau  -  Werke",  znajdował  się  pod  nadzorem  Rosjan.  Przez  kilka  miesięcy  nie
mieliśmy prawa wejść na teren zakładu. Dla Rosjan znajdujące się tam maszyny i urządzenia były
"trofiejne". Demontowali wszystko, co tylko się dało i wywozili na Wschód. To natomiast, czego
nie dało się wymontować, niszczono. 
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W innej  z  potężnych  hal  gromadzono  meble.  Ładowano  je  później  na  barki  i  wywożono  do
Królewca. O wszystkim decydował wojenny komendant miasta. Któregoś dnia wyrzucono nas z
zajętych domów. Na Osiedlu Marynarzy Rosjanie trzymali przez kilka tygodni kapo z obozu w
Stutthofie.

(...) Drugie wydarzenie wiązało się z obroną agregatów zakładowej elektrowni. Mieliśmy "cynk",
że Rosjanie, stacjonujący wciąż po drugiej stronie rzeki, mają zamiar powrócić do przekazanego
nam już  zakładu  i  zabrać  urządzenia.  Wtedy  nie  mieliśmy już  czego  tu  szukać.  Zakład  byłby
martwy przez wiele kolejnych miesięcy. Ustawiłem wartowników wokół hal. Mieliśmy sporo broni
maszynowej.  Zbliżała  się  północ,  kiedy podpłynęli  w naszą stronę.  Zajazgotały  nasze karabiny
maszynowe. Wycofali się…

Ze  wspomnień  Tomasza  Wojtasika  kierownika  ZPB  w  powiecie  elbląskim:
(...)  Mając  już  doświadczenie,  pierwsze  kroki  skierowałem  do  starostwa...  a  starostą  był  Ob.
Radominski. Po krótkiej rozmowie o warunkach panujących w powiecie elbląskim, udałem się do
Wydziału Przemysłowego... przy ul.Królewieckiej, w budynku zajmowanym obecnie przez Milicję
Obywatelską tu,  prawdopodobnie jak w poprzednich powiatach,  poza informacją o istniejących
zakładach, nie otrzymałem żadnej  konkretnej pomocy w postaci  asysty pracowników wydziału.
Korzystając  z  doświadczenia  z  poprzednich  lustracji,  udałem  się  do  komendy  Milicji
Obywatelskiej...  Zastałem zastępcę  komendanta  Ob.  Neugebauera,  który  po  wysłuchaniu  mojej
relacji  przydzielił  mi  do  pomocy  dwóch  swoich  współpracowników  w  osobach  Marcelego
Borkiewicza,  późniejszego  pracownika  mojego  biura,  oraz  Mirosława  Bilińskiego.

Z informacji... wynikało, że na terenie miasta znajdowały się następujące zakłady przemysłowych 
materiałów budowlanych:
- Fabryka Kamieni Młyńskich i Cegieł Piaskowych przy dzisiejszej ul.Grażyny. Ponieważ obiekt 
zajmowały wojska radzieckie, musiałem zrezygnować z lustracji. 
- Stolarnia przy ul.Jaszczurczego, już uruchomiona przez władze miejskie, której dyrektorem był 
Wiktor Piątkowski. Tu również odstąpiłem od przeprowadzenia lustracji, o czym zawiadomiłem 
delegaturę
 w Gdańsku- Fabryka Papy przy ul.Żeromskiego, znajdująca się w bardzo dobrym stanie. Poza 
częściowym uszkodzeniem hali maszyn... posiada spore zapasy smoły, papieru w rolkach i węgla.
.. Poza zapasami materiałów potrzebnych do produkcji, teren fabryki okazał się wielkim 
magazynem wszelkiego rodzaju sprzętu, maszyn i urządzeń ściągniętych z różnych pokrewnych 
zakładów... Działając w porozumieniu z Urzędem Likwidacyjnym, starostwem i Miejską Radą 
Narodową, wszystkie te maszyny i urządzenia udało się zabezpieczyć przed dalszym wywożeniem 
z Elbląga do Gdańska.

(...) Wkrótce potem przystąpiłem do lustracji zakładów ceramicznych usytuowanych nad Zalewem
Wiślanym,  wzdłuż  torów  kolejowych  biegnących  z  Elbląga  do  Tolkmicka...  Były  to  zakłady:
Cegielnia Bogdaniec , dwie cegielnie w Nadbrzeżu, 3 spalone [ przez wojsko radzieckie] cegielnie
między Nadbrzeżem a Suchaczem, 2 cegielnie w Suchaczu, cegielnia w Pęklewie, 2 cegielnie w
Kadynach, zakład majoliki (Majolike Werks Cadinen) oraz cegielnie w Dębicy i Dąbrowie.

 Szczególną moją uwagę zwróciły zakłady posiadające pokaźne zapasy cegieł: w Suchaczu, 
Pęklewie, Kadynach i Dębicy, przy czym Dębica posiadała około 1 mln. szt. wypalonej dachówki. 
Natomiast do uruchomienia, ze względu na dobry stan, najbardziej nadawały się cegielnie: Suchacz 
2, Nadbrzeże i Kadyny.
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(...)  zakończyłem  pierwszy  etap  swojej  pracy  na  terenie  zupełnie  mi  nieznanym  i  prawie
bezludnym, gdyż poza grupami ludności niemieckiej,  głównie kobiet, starców i dzieci, nie było
nikogo.  

(...) rozpocząłem starania o przejęcie zakładów przemysłu ceramicznego pod zarząd Ministerstwa
Przemysłu. Fabryka Papy była zajęta przez Zrzeszenie Przedsiębiorców Budowlanych w Gdańsku,
cegielnia  Suchacz  1  należała  do  spółdzielni  w  Nowym  Kościele  (  obecnie  Pogrodzie),  której
prezesem był płk Nieczuja-Ostrowski. Spory jakie wynikły z przekazania tych dwóch zakładów pod
mój zarząd,  zostały definitywnie rostrzygnięte przez decyzję Ministerstwa Przemysłu z dnia 12
kwietnia 1945 roku... Załatwienie tej sprawy kosztowało sporo zabiegów i starań. Dużej pomocy i
zrozumienia  udzielili  naczelnik  Urzędu  Likwidacyjnego  Pawłowski  i  starosta  Radomiński.

(...) przyjąłem do pracy dwóch dozorców.Jednego obsadziłem w Dębicy... drugiego w Dąbrowie...
Dozorcy nie zdali egzaminu; zamiast pilnować powierzonego ich opiece mienia, byli informatorami
dla szabrowników.(...) poczyniłem starania o ściągnięcie kadry ceramików... Z ogłoszenia w prasie
zgłosił  się  jako pierwszy Stanisław Kłoskowicz,  ceramik z  kilkunastoletnią  praktyką...  któremu
powierzyłem cegielnię, Suchacz 2 i nadzór nad pobliskim Pęklewem. Drugim był Józef Czarnecki,
również  doświadczony  ceramik,  któremu  ze  względu  na  wiek  przydzieliłem  do  pomocy
S.Dąbrowskiego i powierzyłem cegielnię Nadbrzeże. 

Trzecim z kolei  był  Jan Zblewski,  również  ceramik,  który  objął  cegielnię  Suchacz  1.  Wkrótce
zgłosił  się  Czesław  Depka,  skierowany  przez  Ministerstwo  Przemysłu  w  Warszawie.  Jemu
powierzyłem  nadzór  i  opiekę  nad  dwiema  cegielniami  i  zakładem  majoliki  w  Kadynach.Do
Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Gdańskiego w Sopocie, Elbląg 16 lipca 1945 r.:W odpowiedzi
na  pismo Wojewódzkiego  Urzędu  Ziemskiego  z  dn.  4  b.m.  (...)  w sprawie  zapasów nawozów
sztucznych  w  majątkach  państwowych,  Powiatowy  Urząd  Ziemski  w  Elblągu  komunikuje,  że
wszystkie majątki Ziemskie ponad 100 ha w Powiecie Elbląskim są zajęte przez Armię Radziecką i,
że  Urząd Ziemski  nie  ma możliwości  zbadania,  czy są tam jakie  zapasy nawozów sztucznych.
[podpisano] Komisarz Ziemski Z. Tarkowski.

                      Dane ze strony  :  http://historia-wyzynaelblaska.pl
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