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Przed 110 laty rozpoczętobudowęzakładów
celulozowo-papierniczychw Malczycach
110 years ago, the construction of pulp andpaper plant
in Malczyce began
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Zakłady w Malczycach (niem. nazwa Maltsch) są znane w środowisku

taken over by the Polish authorities, it was decided to rebuild the straw

polskich papiernikówjakoproducent masycelulozowej słomowej, sznurka

pulpmill, whichoperateduntil theendof1978.Moreover,after thewar,the

itulei papierowych. Takiwłaśnieasortyment opuszczałmalczyckąwytwórnię

productionofpapertwineandpapercores was launchedinMalczyce. This

poIIwojnieświatowej. Zokazjiprzypadającejwbieżącymroku110.rocznicy

activity was continueduntil 2008.Thedeserted andruined buildings have

rozpoczęcia budowyfabryki warto przypomniećjej dzieje. Początki zakładu

survived tothis day.

związanebyłyzprodukcją masy celulozowej siarczynowej zdrewnaświer-
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kowegoorazpapieru. Wytwórnia masy słomowej powstała w Malczycach

Army,disassembly andtakingthemachines tothe USSR

dopierowlatach 30.XXstulecia. Wtamtymokresie malczyckiezakładybyły
jednymznajwiększych inajnowocześniejszych naŚląsku producentówmasy
celulozowejipapieru.W1945r.,pozajęciuMalczyc przezwojskaradzieckie,
urządzeniazostałyzdemontowanei większość znichwywiezionodoZSRR.
Pozostałe zdewastowanoi porzucono. Po przejęciu zrujnowanegozakładu
przezpolskie władze, zdecydowano o odbudowie celulozowni słomowej,
którapracowała dokońca 1978r. Ponadto, powojnie w Malczycach uruchomionoprodukcjesznurkapapierowegoi tulei papierowych. Działalność
tę kontynuowanodo 2008 r. Opustoszałe i zrujnowane budynkizachowały
się dodziś.
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TheplantinMalczyce (German:Maltsch) isknowninthePolishpapermakers

Wprowadzenie

Malczyce są niewielką miejscowością leżącą naNizinieŚląskiej
wpowiecie średzkim,40 kmnazachódodWrocławia i 30kmna
wschód od Legnicy. Wieś powstała przy ujściu do Odry lewobrzeż
nego dopływu Średzka Woda. U schyłku XIX w. wybudowano tu
cukrownię (z której miejscowość słynęła ponad100lat) oraz port
rzeczny. Kilkanaście lat po uruchomieniu cukrowni, w jej pobliżu
wzniesionokombinatcelulozowo-papierniczy.Tedwazakładyprzemysłowe współtworzyły krajobraz nadodrzańskiejmiejscowości
dopoczątkówXXI wieku.
Stan badań

communityasaproducerofstrawcellulose, twineandpapercores, because
suchproductsweremadeattheMalczycefactoryafterWorldWar II. Onthe
occasion ofthe 110th anniversary ofthe factory this year, it is worthrecalling its history. Thebeginningsof the plantwere related to the production
of spruce based sulphite cellulose and paper. The straw cellulose factory
was established in Malczyce only in the 1930s. Atthat time, the plant in
Malczyce was oneof thelargest andmostmodernproducersof cellulose
and paper in Silesia. In 1945, after Malczyce was occupied by the Soviet
army,the machines were dismantled andmost of themwere takento the
USSR. Therest weredevastated andabandoned.Aftertheruinedplantwas

W polskiej literaturze przedmiotumożnaznaleźć sporo informacji o zakładach w Malczycach, przy czym często podawano
danenieścisłe. Jednym zpierwszych autorów, który onich pisał,
był Jerzy Czupiał[12]. Informacjeofabryce pojawiły się wopracowaniu dotyczącym historii zakładówpapierniczych wKrapkowicach [20] oraz w redakcyjnym wywiadzie na łamach „PrzegląduPapierniczego” [24]. Notatkęo historii zakładuprzedstawił
w swym opracowaniu Janusz Gradecki [19]. Zainteresowanie
dziejami zakładów wykazał Zbigniew Pilch, red. historycznego
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