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1. PODSTAWY SUROWCOWE 

zagadnienie przemysłu leśnego należy rozpatrywać na tle i w ścis- 
łym powiązaniu z podstawami surowcowymi. Punkt wyjściowy dal- 
szych rozważań stanowi zatem powierzchnia leśna Ziem Odzyskanych 
oraz możliwości produkcyjne w zakresie surowca drzewnego. 

Tab. 1. Przybliżona powierzchnia leśna Ziem Odzyskanych 
  

  

  

  

                

Powierzchnia leśna w ha | 

O k r ę g —— 
| 6 = , . 

Produkujaca drewno o lesis Nieproduku Ogółem 
tości jąca drewna | 

Okręg Mazurski . . . . 400.630 18.3 95.145 455 775 

Pomorze Zachodnie z Zie- 
mią Lubuską . . . . 1.301.098 31.0 87,937 1.389.035 

Śląsk . . . . . . . . 960.964 27.8 63,006 1.023.970 

| Ziemie Odzyskane . . . 2.662.692 26.3 | 206.088 2.868.780 

      
1 

A zatem ogólna powierzchnia leśna. produkująca drewno obejmuje na 
Ziemiach Odzyskanych 2.660.000 ha, co stanowi 38,9% produktywnej 
powierzchni leśnej Polski. 

Podane poniżej cyfry traktować należy jako przybliżone. 
Pozyskiwanie drewna w ramach administracji niemieckiej zestar 

wiono na podstawie „Forststatistik des deutschen Reiches'"') 2 1945 г. 
  

') Wydawnictwo przeznaczone tylko do wewnętrznego uży.ku służoowc3? 
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W tomie tym. podano niki spisu lasó k | o 

1935/36. У P wy p w z roku gospodarczego 

Etat rębny w 1930/36 r., przerachowany na tereny Ziem Odzyska- 
nych obejmował: | 

Ukręg Mazurski 1.413.000 m3 grubizny 

  

Pomorze Zachodnie z Ziemią Lubuską 2.605.339 m' s 
Sląsk 2.069.256 m» 4 

Ziemie Odzyskane ogolem 6.587.625 m? grubizny 

W następnej tabeli zestawiono faktycznie dokonany w tym samym 
roku wyrąb drewna na terenach Ziem Odzyskanych. 

Tab. 2. Frzybliżony wyrąb drewna na terenach Ziem Odzyskanych 

w roku gospodarczym 1335/36. 

    

Grubizna 
opałowa 

Drewno pniako- 
we i drobnica 

Grubizna 

Okręg * użytkowa Ogółem 
      

  

w metrach sześciennych 

  

            
Okręg Mazurski . . . . 1.337.000 853.000 185.000 2.375.000 

Pomorze Zachodnie z Ziemią 
Lubuską . . . . . . 2.061.339 1.739.013 284.595 4.084.947 

y Slask 01.0. .„ . .| 2 865.073 895.847 270.645 4.031.565 

Ziemie Odzyskane ogółem 6.263.412 3,487.860 _ 740.240 | 10.491.512 

        
Udział drewna użytkowego liściastego przedstawiał się następująco : 

  

Okręg Mazurski 132.600 m: 

Pomorze Zachodnie z Ziemią Lubuską 205.119 та? 

Śląsk | 161.640 m» 

Ziemie Odzyskane ogółem: 499.559 m? 

A zatem ogólne pozyskanie drewna użytkowego wyniosło w roku 

gospodarczym 1935/36 na terenach Ziem Odzyskanych, w okrągłych 

cyfrach, 5.750.000 m3 = 92% drewna użytkowego iglastego i 500.000 

m* = 8% drewna użytkowego liściastego, razem 6.250.000 m. 

Porównując cyfry faktycznie wykonanego wyrębu z cyframi: pra- 

widłowego etatu rębnego dochodzimy do wniosku, ze przekroczenie eta- 

tu w grubiźnie użytkowej i opałowej wyniosło w 193536 okrągło 

3.165.000 m» czyli 48%. Przytoczone liczby były wynikiem stosowanej 

w Niemczech od 1930 r. metody pobierania zwiększonych etatów ręb- 

nych, celem pozyskania przejściowej samowystarczalności w zakresie 

drewna i ograniczenia do minimum importu drewna. 
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Polskie władze administracyjne ustaliły dla Ziem Odzyskanych etat 
rębny na rok gospodarczy 1945/46 w wysokości 5.900.000 m3 grubizny, 
czyli 060% masy grubizny pozyskiwanej przez administrację niemiecką. 
Na pokrycie tego etatu złożyć się miały w pierwszym rzędzie znaczne 
co do ilości remanenty poniemieckie, wobec czego zakres konkretnie 
dokonanych wyrębów uległ poważnemu ograniczeniu. W porównaniu 
z masa uzyskiwaną przez niemiecką administrację leśną, plan ustalony 
przez władze polskie oparty był na zasadach daleko posuniętej oszczęd- 
ności i ostrożności w gospodarowaniu przyjętymi zasobami leśnymi. 

Ftat rębny, przewidziany przez Administrację Lasów Państwowych 
na rok gospodarczy 1946/47 wynosit 5.000.000 m*, w 1947/48 r 
2.000.000 m°. 

lereny leśne Ziem Odzyskanych odgrywają dla Polski bardzo waż- 
ną rolę, nie tylko jako podstawa surowcowa konieczna dla pokrycia na- 
szego wewnętrznego zapotrzebowania, któremu nie mogą sprostać zde- 
wastowane na skutek okupacji i działań wojennych lasy Dawnych Ziem 
Polskich, lecz także ze względu na znaczne ilości drewna tych gatunków, 
które w Polsce występują w niedoborze, a bez których nasze życie go- 
spodarcze nie może się w żadnym wypadku obyć. Na pierwszy plan wy- 
suwają się tu, poważne zgrupowania drzewostanów swierkowych w O- 
kręgu Mazurskim i w Sudetach, konieczne jako źródło surowca dla 
naszego przemysłu celulozowo-papierniczego. Zgrupowania te obejmują 
w Sudetach okrągło 200.000 ha drzewostanów świerkowych, a w parze 
z nimi idzie silnie rozbudowany przemysł papierniczy. 

Na uwagę zasługują również skupienia brzozy i olchy w Okręgu 
Mazurskim stanowiące podstawę dla przemysłu sklejkowego, który tam 
istniał i który obecnie znajduje się w stadium intenzywnie prowadzonej 
odbudowy. 

2. PRZEMYSŁ TARTACZNY 

Na Ziem.ach Odzyskanych objęliśmy silnie rozbudowany со do 
ilości zakładów przemysł drzewny, znajdujący się na skutek działań wo- 
jednych w stanie daleko posuniętego zniszczenia. Stopień zniszczenia, 
określony szacunkowo, przedstawiał się następująco: 

Sląsk : 30% 
Pomorze Zachodnie: 00% 
Ziemia Lubuska: 60% 

Okreg Mazurski: 80% 

Zniszczeniu uległy w pierwszym rzędzie duże i dobrze rozbudowane 
zakłady przemysłowe, ocalały zakłady drobne, o drugorzędnym zna- 
czeniu. 

_ W zakresie przemysłu drzewnego na pierwszy plan wysuwa się 
przemysł tartaczny. Cyfry charakteryzujące przemysł tartaczny w pro- 
wiacjach niemieckich, graniczących w 1939 r. z Państwem Polskim, 
przedstawiają się następująco: 
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Tab. 5. Charakterystyka przemysłu tartacznego na terenach 
graniczących z Polską w 1939 r.*). 

Е 

  

  

  

                

Prusy Prow. 
Branden- 

Dane według stanu z 1939 r. Wschod-| Pogra- burai Pomorze Śląsk 
urgia 

nie niczna ~ 

Liczba tartaków . . . . . . . 370 77 390 302 629 

Liczba pracowników  zatrudnio- 
nych w przemyśle tartacznym 7992 1340 9879 3232 7927 

Liczba pracowników przypadają- 
cych na jeden tartak . 21.6 17.4 15.1 10.1 12.6 

Zainstalowana moc KM . . . .| 29.489 5,436 26.403 15.915 31.009 

Liczba KM przypadających na J 
tartak . . . . >. . . . . . 79.7 70.6 67.7 92.7 49.3 

l tartak wypada na ogólną po- 
wierzchnię kraju. . . . . . | 10.000 ha | 10.000 ha | 10.000 ha| 10.000 ha; 6.000 ha 

_' . Analiza cyfr zestawionych w powyższej tabeli prowadzi do wniosku. 
ze przemysł tartaczny tych ziem był ilościowo przeinwestowany. Naj- 
silniejsze zgrupowanie tartaków występuje na Śląsku. 

Administracja Lasów Państwowych objęła w zakresie przemysłu 
tartacznego na Ziemiach Odzyskanych ok. 1.414 tarataków o 1416 tra- 
kach. Do 1. VII. 1947 r. uruchomiono 402 tartaki o 716 trakach. 

Dane cyfrowe dotyczące przemysłu tartacznego na Ziemiach Ot. 
zyskanych przedstawiają się następująco: ~) 

UGgólna ilość tartaków 1414 
+, | 9 traków | 1410 

Tartaki i traki Lasów Państw. uruchomione we własnej 
administracji 253/444 

Tartaki i traki Lasów Państw. uruchomione w obcej admi- 
nistracji (dzierżawione) 109/161 

Tartaki i traki L.P. nieczynne 102/811 

Spotykane często poglądy, że na Ziemiach Odzyskanych przejęliś- 

My wysokowartościowe, nowoczesne zakłady przemysłu drzewnego, wy- 

posażone w pierwszorzędne obrabiarki, nie odpowiadają istotnemu stano- 
wl rzeczy. Tartaki te, to w ogromnej większości obiekty nie wielkie, zle 

rozplanowane o przestarzałych 1 zużytych obrabiarkach 1 niskowarto- 

Sciowych budynkach. W wielu wypadkach tartaki połączone są w jeden 

zespół z innymi zakładami przemysłowymi, jak stolarnie, fabryki wełry 

drzewnej, młyny i cegielnie. Dowodem niskiego poziomu technicznego 
NN m 

1) Prof. Dr K. Mantel: Holzmarktlehre „w Neudamer forstliches Lehrbuch” II 

tom str. 596, 1942 r. 
*) Dane cyfrowe wg. stanu z 1.VII.1947 r. 
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tartakow na Ziemiach Odzyskanych jest niski wymiar zainstalowanej 
mocy, która wynosi dla Śląska 50 KM na 1 tartak, dla Okręgu Mazur- 
skiego 80 KM na tartak, Pomorze i Ziemia Lubuska stoją w pośrodku. 

Przyjmijmy, że liczba tartaków czynnych na terenach Ziem Odzy- 
skanych w 1939 r. wynosiła 1.500, a liczba traków 1600 i przeciwstawmy 
te liczby stojącym do dyspozycji zasobom surowca. Wyrąb drewna 
użytkowego, zwiększony o 50% w stosunku do prawidłowego etatu, wy- 
nosił w 1930/36 r. okrągło 6.300.000 m» drewna użytkowego. Pozycja 
ta obejmuje całokształt produkcji drewna użytkowego, łącznie z papie- 
rówką i drewnem kopalnianym. Po odliczeniu sortymentów użytkowa- 
nych w stanie okrągłym pozostawało do przetarcia ok. 50% tj. 3.150.000 
m* drewna tartacznego, czyli na 1 tartak wypadało 2050 m», a na jeden 
trak 1970 m3 miejscowego surowca rocznie. Cyfry te zgadzają się z ma- 
teriałami niemieckimi, gdyż np. Lauterbach 1!) szacuje przeciętne prze- 
tarcie w 1982 r. na Śląsku na 2.000 m3 na 1 trak rocznie. Z zestawienia 
tych cyir wynika, że przemysł tartaczny Ziem Odzyskanych był ilościowo 
wybitnie przeinwestowany. Miejscowe zasoby surowca nie mogły w żad- 
nym wypadku wystarczyć na pokrycie jego potrzeb, a nawet w oparciu 
o znaczny import nie mógł on być w pełni wykorzystany. Ta nadmierna 
rozbudowa przemysłu drzewnego sięga czasów z przed 1914 r., kiedy to 
niemiecki przemysł drzewny opierał się na surowcu importowanym 
w dowolnych ilościach z Rosji. 

Liczba objętych przez Administrację Lasów Państwowych tarta- 
ków.na Ziemiach Odzyskanych wynosi 1414 o 1416 trakach. Ogólna 
ilość tartaków objętych przez Administrację Lasów Państwowych na 
terenie Państwa Polskiego wynosi 1983 o 2259 trakach. Udział zatem. 
Ziem Odzyskanych wynosi (1% ogólnego stanu tartaków i 62/4 ogól- 
nego stanu traków. 

Etat rębny ustalony dla Ziem Odzyskanych na rok gospodarczy 
1945/46 wynosił łącznie z poniemieckimi remanentami 5.900.000 m. 
Etat ten nie został w całym zakresie wykorzystany. Etat rębny, obej- 
mujący użytkowanie lasów państwowych i samorządowych, wynosił 
w roku gospodarczym 1946/47 — 5.000.000 m3, w 1947/48 r. 5.500.000 m° 
grubizny użytkowej i opałowej. Z pozycji tych przypada na lasy Ssamo- 
rządowe 500.000 m3. 

Za punkt wyjściowy dalszych rozważań przyjmuję pośredni etat 
rębny w wysokości 5.500.000 m3 grubizny. Cyfra ta rozpada się na na- 

stępujące sortymenty: 

Drewno opałowe 25% — 1.375.000 m’ 
Drewno uzytkowe tartaczne 359 /¢ — 1.925.000 m’ 
Inne sortymenty uzytkowe (budowlane, . 

kopalniaki, papierówka, słupy, pod- 
kłady) 400/09 — 2.200.000 m 

ee 

100% — 5.500.000 m’ 

1) Ernst"Giinther Lauterbach: „Die Schlesische Sageindustrie* w „Schlesien — 
Bodenschatze und Industrie' Breslau 1936 str. 512 \ 
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A zatem do przetarcia przypada 1.925.000 m3, okrągło 2.000.000 m 
drewna okrągłego rocznie. Wobec ogólnej ilości czynnych tartaków 342 
i traków 605 przeciętne roczne przetarcie wyniesie 5850 m» na 1 czyn- 
ny tartak i okrągło 5.500 m3 na 1 czynny trak, co przy 250 dniach robo- 
czych po 6 godzin pracy dawałoby w ciągu roku przeciętne przetarcie 
w wysokości 1,60 m3 drewna okrągłego na 1 trak i godzinę. Są to pozy- 
cje niskie, znajdujące swe usprawiedliwienie w złym stanie obrabiarek, 
braku materiałów technicznych i trudności pozyskania wykwalifikowa- 
nych robotników tartacznych. Momentem, który w znacznej mierze 
przyczynił się do uruchomienia nadmiernej ilości tartaków były również 
duże trudności transportowe. Celem ograniczenia transportu do mini. 
malnych rozmiarów uruchamiano niejednokrotnie tartaki, które nie mo- 
gą mieć innego znaczenia, jak znaczenie przejściowe. 

Dla porównania podaję, że przed 1 września 1939 r. 1 tartak Ad- 
ministracjj Lasów Państwowych  przecierał przeciętnie 40.000 m, 
a 1 trak 10.500 m3 drewna okrągłego rocznie. Z chwilą usunięcia począt- 
kowych trudności oraz usprawnienia tartaków, które musi prędzej, czy 
pozniej nastąpić, i z chwilą podwyższenia wydajności pracy, musimy 
powrócić do przedwojennej normy ok. 10.000 m3% drewna okrągłego na. 
1 trak, co będzie równoznaczne z likwidacją około 400 uruchomianych 
obecnie traków. 

W świetle powyższych rozważań nasuwa się samorzutnie wniosek, 
że przebudowa przemysłu tartacznego na Ziemiach Odzyskanych musi 
być prowadzona z dużą ostrożnością i rozwagą, w oparciu o następujące 
momenty: 

1) Racjonalne rozmieszczenie tartaków w odniesieniu do źródeł su- 

2) Postawienie tartaków przeznaczonych do dalszej produkcji na 
takim poziomie technicznym, by mogły one zapewnić racjonalne i ren- 
towne przetarcie drewna. 

3) Koncentracja części surowca w należycie rozbudowanych tar- 

takach rozmieszczonych nad szlakami spławnymi lub w dogodnych węz- 
łach komunikacyjnych. 

4) Likwidacja mniejszych, zniszczonych, przestarzałych i nieracjo- 

nalnie rozmieszczonych tartaków. - 

W oparciu o lokalne skupienia surowca świerkowego w Sudetach 

l w Okręgu Mazurskim należałoby w odpowiednich tartakach urucho- 

mić fabryki skrzyń. a . | 
Poza tartakami znajduje się w rękach Administracji Lasów Pan- 

Stwowych kilka fabryk wełny drzewnej, zgrupowanych głównie na 

Śląsku, jak np. fabryki w Rombinie k. Jeleniej Góry i w Krasiejowie, 

w Śląskiej Dyrekcji Lasów Państwowych. Produkcja tych fabryk pokryć 

Może nie tylko zapotrzebowanie lokalne, lecz może równiez przerzucić 
znaczną część swej produkcji na tereny sąsiednich Województw. 
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3. PRZETWORCZY PRZEMYSL DRZEWNY 

Nadbudowę przemysłu tartacznego stanowią zakłady przerabiajace 
surowiec lub tarcicę na gotowe fabrykaty. Zakłady tego typu określa 
się wspólną nazwą przetwórczego przemysłu drzewnego. Wchodzą tu 
w grę stolarnie mechaniczne dla produkcji stolarki budowlanej i meblo- 
wej, fabryki mebli seryjnych i artys tycznych, fabryki fryzów i klepki 
podłogowej, fabryki pojazdów i wozów, beczek, skrzyń, sprzętów do- 
mowych, instrumentów muzycznych, listew” i ram, sprzętu sportowego, 
galanterii drzewnej, artykułów szewskich itp. Mogą to być zakłady sa- 
modzielne lub też zakłady związane w jedną całość z tartakami, gdzie 
jedna lub druga dziedzina produkcji wysuwa się na pierwszy plan, de- 
cydując o istotnym charakterze wytwórni. Skala wielkości tych zakła- 
dów jest bardzo różnorodna, od wielkich zakładów, nastawionych na 
masową produkcję i zatrudniających setki robotników, przez zakłady 
typu średniego, do małych zakładów typu rękodzielniczego, zatrudniają- 
cych kilku pracowników. 

Та grupa przemysłu była na terenach Ziem Odzyskanych silnie roz- 
winięta, największe zgrupowanie co do ilości zakładów i różnorodności 
produkcji wykazuje Śląsk. Według wykazu firm z 1936 r.‘) większych 
zakładów tego typu znajdowało się na Śląsku 260, po doliczeniu zakła- 
dów średnich liczba ta wzrasta do 338. Na drugim miejscu stał pod tym 
względem Okręg Mazurski, najsłabiej wyposażone było w tym. kierunku 
Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska. Bardzo poważna część wymie- 
nionych zakładów uległa w czasie działań wojennych całkowitemu lub 
częściowemu zniszczeniu. 

Zarząd i eksploatacja tych zakładów spoczywa w rękach kilku re- 
sorltów, a więc Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Leśnictwa i Mi- 
nisterstwa Odbudowy. 

Większe zakłady przetwórcze zatrudniające powyżej 50 robotników. 
zgrupowane są w Centralnym Zarządzie Przemysłu Drzewnego (Mini: 

sterstwo Przemysłu), który wykonuje administrację za pośrednictwem 
Okręgowych Zjednoczeń Przemysłu Drzewnego. Tereny Ziem Odzyska- 
nych objęte są zakresem działania Krakowsko-Śląskiego Zjednoczenia 
z siedzibą w Krakowie, Dolnośląskiego Zjednoczenia z siedzibą w Jele- 
niej Gorze, Zjednoczenia Zachodniego z siedzibą w Poznaniu, Z.jednocze- 
nia Pomorskiego z siedzibą w Sopocie i Zjednoczenia Mazurskiego z sie- 
dzibą w Olsztynie. Produkcją mebli giętych na terenie całego kraju kie- 
ruje Zjednoczenie Mebli Giętych z siedzibą w Krakowie. Centralny Zar 
rząd Przemysłu Drzewnego dysponuje na terenie Ziem Odzyskanych 45 
zakładami, które zatrudniają 7681 robotników. 

zakłady przemysłowe zgrupowane w ramach Centralnego Zarządu 
Przemysłu Drzewnego wymagają również przebudowy i przegrupowanie. 
Opracowane w tym kierunku projekty przewidują komasację szeregu 
zakładów, celem stworzenia większych i bardziej wszechstronnych objek” 
tów, oraz związaną z tym, likwidacją drugorzędnych zakładów. 

W ramach przetwórczego przemysłu drzewnego na dużą uwagę za 
sługują fabryki mebli. Najliczniej są one zgrupowane na Śląsku. Liczba 
  

1) Schlesien — Bodenschatze und Industrie, 1936 r. 
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ich wynosila w 1936r. 56 zakładów skupionych we Wrocławiu. Legnicy, 
Oleśnicy, Olawie, Olszynach i w Okręgu Jeleniej Góry. 

W ramach Ministerstwa Leśnictwa i. Ministerstwa Komunikacji 
| znajdują się poszczególne fabryki połączone z innymi zakładami obróbki 
drewna i.posiadające raczej znaczenie pomocnicze. Zasadniczy trzon 
produkcji znajduje się w rękach Centralnego Zarządu Przemysłu Drzew: 
nego. 

_ Zakłady i warsztaty przemysłu przetwórczego, zatrudniające po- 
niżej 50 robotników znajdują się również w resorcie Ministerstwa Prze- 
mysłu, które wykonuje administrację za pośrednictwem Departamentu 
Przemysłu Miejscowego oraz Wojewódzkich Dyrekcji Przemysłu Miej- 
scowego. Zakłady tego typu przechodzą na podstawie umów dzierżaw- 
nych w ręce fachowych spółdzielni, lub w ręce poszczególnych osób, gdy 
wchodzą w grę zakłady mniejsze. Drobne zakłady rękodzielnicze znajdu- 
Ją się w wielu wypadkach wprost w rękach osób prywatnych. 

4. PRZEMYSŁ SKLEJKOWY 

W zakresie przemysłu sklejkowego znajdowało się na terenach 
wchodzących w skład Ziem, Odzyskanych 6 fabryk, a mianowicie: Fa- 
bryka w Gdańsku, 2 fabryki w Elblągu, fabryka w Piszu, Morągu 
1 w Ełku. Przeciętny stopień zniszczenia tych fabryk wynosił 80%. Do- 
tychczas została uruchomiona fabryka sklejek w Ełku, znajdująca się 

w ramach Administracji Lasów Państwowych, oraz fabryka w Piszu, 
znajdująca się w ramach Centralnego Zarządu Przemysłu Drzewnego. 

To duże zgrupowanie fabryk sklejek w Okręgu Mazurskim znajdu- 
Je swe uzasadnienie w stosunkowo poważnych ilościach znajdującego się 
na miejscu surowca brzozowego i olchowego oraz w możliwościach opar- 
Cla się na surowcu improtowanym ze wschodu i przez sąsiednie porty. 

Wobec silnie zarysowanego niedoboru sklejek na rynku wewi:1ętrz- 
hym, sprawa rychłego uruchomienia tych fabryk jest zagadnieniera 

_0 dużym znaczeniu. 
Poważną rolę w zakresie produkcji cennego półfabrykatu dla prze- 

Mysłu meblarskiego odgrywały fabryki oklein (fornierów) w Zgorzelcu, 
Rauszy i w Strąkowej na Dolnym Śląsku. Fabryki te były wyposazone 
w nowoczesne obrabiarki i urządzenia techniczne, ich produkcja stała 
llościowo i jakościowo na wysokim poziomie. Przejęte przez administra- 
cję polską fabryki oklein w Rauszy i Strąkowej są spalone i zniszczone 
W czasie działań wojennych. Ze względu na wysoki stopień zniszczenia 
oraz brak miejscowego surowca odbudowa tych fabryk jest wątpliwa. 
Produkcja oklein prześunie się raczej na teren Okręgu Mazurskiego. 

5. CHEMICZNY I MECHANICZNO - CHEMICZNY PRZEMYSŁ 
O DRZEWNY 

‚ Z dziedziny opartego na drewnie przemysłu chemicznego znajduje 
SIĘ w rękach Administracji Lasów Państwowych fabryka suchej desty- 

lacji drewna w Wossowskiej, przerabiająca rocznie 25.000 mp. drewna 
opałowego liściastego na octan wapnia, stanowiący półfabrykat dla pro- 

dukcji esencji octowej, na alkohol metylowy, smołę, oleje smołowe i wę- 

_Slel drzewny. 
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Fabryka w Wossowskiej jest przestarzała, wymaga znacznych in- 
westycji i poważnego remontu, mime jednak te braki jest ważnym czya-- 
nikiem produkcyjnym, który pozwala uchronić pewną część liściastego 
drewna opałowego przed spaleniem i zużytkować je w sposób bardziej 
racjonalny 1 celowy. | 

Duże znaczenie dla naszego przemysłu drzewnego i życia gospodar- 
czego posiada uruchomienie produkcji miękkich i twardych płyt włók- 
nistych produkowanych na drodze mechanicznego lub chemicznegc roz- 
włókniania papierówki i odpadów tartacznych. Płyty te mają duże za- 
stosowanie w budownictwie, w produkcji mebli i w innych dziedzinach 

produkcji przemysłowej, na skutek zaś niedoborów w produkcji skiejek 
roła ich jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. | 

Na terenie Ziem Odzyskanych znajdowały się w granicach Ślą: ka 

4 fabryki płyt włóknistych w Zgorzelcu, w Strzegomie k. Wrocławia, 

w Szprotawie i w Rakówku. Z fabryk tych ocalała tylko najmniej]: 

1 najsłabiej wyposażona fabryka w Rakówku k. Jeleniej Góry. Jej pro- 
dukcja wyniosła w 1946 r. 150.000 mż W sensie gospodarczym tabryka 

w Rakówku posiado podrzędne znaczenie, duża jest natomiast jej wars 

tość jako obiektu o charakterze doświadczalno-szkoleniowym. a1! 

W projektach Ministerstwa Lesnictwa przewidziano budowe 3 no- | 

wocżześnie wyposażonych fabryk w Bierawie w Okręgu Wrocławskim, 

w Rudczanach w Okręgu Olsztyńskim i w Czarnej Wodzie w Okręgu 
(Gdańskim (na terenie dawnych ziem polskich). W planach tych fabryka 

w Rakówku odgrywa poważną rolę jako ośrodek dla przygotowania 
i wykształcenia zespołu pracowników. 

Bardzo poważny odcinek produścji opartej na surowcu drzewnym | 

stanowi produkcja ścieru, celulozy, tektury i papieru. 

Przemysł celulozowo-papierniczy jest najsilniej rozwinięty na Sląs- 
ku i posiada tu daleko wstecz, bo aż po XV wiek, sięgające tradycje. 
Najstarsze dokumentarne dane historyczne, dotyczące produkcji pa 
pieru w Dusznikach na potrzeby kancelarii cesarskiej, pochodzą z 1562 Г. 

W drugiej połowie XIX wieku zmienia się charakter produkcji papieru 

'na Śląsku, przechodząc stopniowo z form rękodzielniczych w formy 
fabryczne. Pod względem technicznym znaczna część zakładów była du- 
ża i gatunkowo wysokowartościowa. | | 

Cyfrową charakterystykę przemysłu celulozowo - papierniczego 
przedstawiono w tab. 4 i S-ej”). 

  

t') Tabelę opracowano na podstawie: Dr Hans Klosse: „Die Papier-Papper, 
Zelistoff — und Holzstoff-Erzeugung in Schlesien‘ w „Schlesien Bodenschatze UP 

Industrie‘, 1936 r., str. 710. | 
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Tab. 4. Udział produkcji śląskiej w produkcji niemieckiego przemysłu 
celulozowo - papierniczego 

| 1913 1926 1934 | 1935 | 
    

w procentach 

  

        
Papier . . . . ., 10.0 11.0 10.0 8.6 

Tektura . . | |, 9.3 15.3 9.9 . 12.0 

Celuloza . 77 11.7 10 I 10.5 

Scier. . 9.8 147, 9] 11.5     
iab. 5. Rozwój produkcji śląskiego przemysłu celulozowo-papierniczego 

wyrażony w procentach 

  

    

    

  

  
      

| В о К Papier | Tektura | Celuloza | Scier 
a 

1913 100 100 100 100 

1926 114.7 147.3 175.4 147.4 
a 

1934 131.0 159.7 181.3 107.3 

1935 148.2 198.0 199.0 140.0     
Z cyfr zestawionych w tab: 5-ej wynika, że śląski przemysł celulo- 

żowo-papierniczy był, bez względu na wahania gospodarcze, w stałym 
Iozwoju. Łączna produkcja papieru, tektury, celulozy i ścieru wynosiia 
w 1935 r. 490.000 t. licząc przeciętnie na 1 t. produktu 4,5 mp. surowca 
drzewnego zużyto na tę produkcję 2.205.000 mp. = 1.433.000 m: pa- 
pierówki. | 

W 19835 r. czynych było na Śląsku 86 zakładów, w tej liczbie 6 fab- 
yk celulozy siarczynowej, 1 fabryka celulozy sodowej w Krapkowicach 
(przerabiająca drewno sosnowe), 31 fabryk tektury, 25 fabryk papieru 
! 25 zakładów i młynów produkujących ścier drzewny. Stan zatrudnienia 
tych zakładów obejmował 11.500 robotników. 

zakłady te grupowały się głównie wzdłuż Sudetów (miejscowy su- 
Towiec si dostateczną ilość wody), na Śląsku Dolnym i Opolskim, oraz 
nad Odrą. Produkcja tych zakładów obejmowała wszelkie rodzaje ce- 
lulozy, tektury i papieru. + 
. . Eksport obejmował ok. 14% śląskiej produkcji papieru i tektury 
1 Ok. 250/6 produkcji celulozy, jego rcczna wartość obracała się w era- 
hnicach '10 do 15 milionów marek. 

Zapotrzebowanie surowca drzewnego dla przemysłu celulozowo- 
papierniczego przekraczało miejscowe możliwości produkcyjne i musiało 
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szukać pokrycia w surowcu dowożonym z innych terenów Rzeszy i 1m-. 
portowanym z zagranicy. W tych warunkach miejscowy surowiec osią- 
gał dzięki krótkim przewozom wysokie ceny 'na pniu, co znalazło swój 
odpowiednik w nastawieniu gospodarstwa leśnego w pierwszym rzędzie 
na produkcję papierówki dla miejscowych fabryk i drewna kopalniane- 
go dla sąsiednich kopalń. 

Przemysł papierniczy Śląska uległ poważnym zniszczeniom, które 
można szacować na 80% stanu przedwojennego. Zniszczeniu uległy 
w pierwszym rzędzie fabryki celulozy oraz duże i dobrze wyposażone 
zakłady, ocalały drugorzędne i przestarzałe obiekty. Znaczna część za- 
kładów została już uruchomiona, jak np. fabryki tektury w Bystrzycy. 
Młynowie, Kolonowskiej i w Zaganiu, fabryka papieru w Głuchołazach, 
fabryka papieru rotacyjnego w Rudawie i inne. Częściowo uruchomiona 
została labryka celulozy sodowej w Krapkowicach. Prace nad urucho- 
mieniem dalszych zakładów są w toku. 

Produkcję maszyn dla.przemysłu papierniczego prowadziła fabryka 
w Cieplicach. Na terenie Pomorza Zachodniego pracowały fabryki celu- 
lozy w Wałczu i w Businku. Uległy one zniszczeniu w czasie działań wo- 
jennych. 

Dalszą gałąż przemysłu opartego na drewnie stanowi przemysł za- 
pałczany, zapoczątkowany na Śląsku w. 1845 r. Przed wojną liczył on 
4 czynne fabryki, w tej liczbie 2 duże zakłady w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Zakłady te nastawione są na przeróbkę drewna świerkowego, co wobec 
skąpych zasobów drewna osikowego jest momentem w dużej mierze ko- 
rzystnym. 

Dalsza fabryka zapałek znajduje się w Olsztynie. 
Na uwagę zasługuje fabryka w Ptuszy k. Szczecinka, produkująca 

terpentynę i kalalonię drogą ekstrahowania żywicy z karpiny sosnowej. 
Struzke poekstrakcyjną przerabiano na półfabrykat dla produkcji płyt 
włóknistych, tektury i papierów pakowych. Fabryka ta powstała 
w 1958 r. Początkowo miała ona służyć celom doświadczalnym, związa* 
nym z wyprobowaniem nowych metod produkcji. Po wykonaniu zadal! 
doświadczalnych przeszła ona na normalną produkcję. W 1941 r. prze- 
rabiała ona miesięcznie 2.500 mp karpiny, produkując 50 do 60 t prze- 
tworów żywicznych i ok. 500 t masy włóknistej, którą przerabiała w da!- 
szym ciągu fabryka celulozy w Tarnówce. Fabryka w Ptuszy, zniszczona 
w czasie wojny, została ponownie uruchomiona. 

Wreszcie wspomnieć należy o nasycalniach podkładów kolejowych 
i słupów teletechnicznych. Na Ziemiach Odzyskanych czynne były przed 
wojną następujące nasycalnie: SE 

а m 
Na Śląsku 4 zakłady w Pludrach, Kolonowskiej, Olawie 1 Lubaniu. 

Na Pomorzu Zachodnim Kostrzyń nad Odrą i Stargard koło Szcze” 
cina. W Okręgu Mazurskim Korszyn koło Olsztyna. 

Z powyższych f-miu zakładów 5 uległo zniszczeniu w czasie wojny: 
Czynne są nasycalnie w Pludrach, o sprawności 500 m* dziennie i w Ko” 
lonowskiej, o sprawności 250 m3 dziennie, co przedstawia łączną zdol- 
ność nasycania ok. 7.500 podktadow koléjowych na dobe. | 

} 
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SUMMARY 

The wood factories, taken over by the Polish Government in the Western 
Recovered Territories of the Republic of Poland number 1414 saw-mills, with the 
capacity of 1416 saws, and 48 other factories of wood production industry, such 
as mechanical joineries factories producing furniture etc. 

The productive capacity of this industry was left largely unsatisfied by the 
amount of raw material at disposal, From the technical point of view, it included 
to a great extent obsolate equipment, and badly planned factory buildings. Silesia 
shows the strongest concentration of, and the largest variety in, the factories con- 
nected with the timber industry. | 

A very large percentage of saw-milling and wood cutting installations had 
undergone destruction during the war. In connection with this, these factories 
demand reconstruction, and also reconversion and replacement with a view to the | 

present situation of the raw material reserves, and a higher technical stand ard. 
Until now 342 saw-mills, disposing with 605 saws, have gone into use in the Polish 
Recovered Territories. The annual yield of sawlogs gives 2000000 m'. Hence there 
15 an average of 5850 m3 of 'wood per saw-mill. The annual production yields 
1,65 m* per 1 sawing kour, These avarages shaw that these saw-mills are now 
obsolete. _ | , 

. In 1939 the annual average production of a single saw of the Folish State 
Forests was 10500 m With a view to the coming reconversion, we must reach 
this level again; therefore 200 saw-mills would suffice for the required annual 
Production. The rest ought to be liquidated. | | 

Mechanical joineries and. furniture factories, should likewise be remodelled 
and regroupped according to the following lines: 4 

1) Liquidation of factories with obsolete equipment, | 

> Construction of larger factory imstallations, equipped with more recent 

Greater epecialiost Е фе ective production 3) Greater specialisation o eir respecti Mo | 

a Rationalisstion of the industry, basing on the exploitation of semi-raw 

material and on the normalisation of the production. 

In connection with the production of plywood, 2 factories were put into use in 

the Western Recovered Territories, | — 
The paper and celulose industry was mainly centred iin Silesia, where 86 

factories were situated. 
During the course of the war 80% of that industry was destroyed. Up to the 

present moment, several of the ruined factories have been put back into production, 

while in the stage of reahabilitation. © | 
The це of othe wood industry in the Western Recovered Terri- 

lories is gradually progressing, according to a carefuly prepared plan. 
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