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Archiwa Państwowe w tym Archiwum Państwowe w Kato-
wicach od 2019 roku prowadzą projekt Archiwa Rodzinne 
Niepodległej realizowany w ramach Programu Wieloletnie-
go Niepodległa. W Archiwach powstały punkty konsulta-
cyjne, w których archiwiści informują zainteresowanych 
o sposobach gromadzenia, przechowywania i zabezpie-
czania rodzinnych archiwaliów oraz weryfikacji ich wartości 
historycznej. Cyklicznie przeprowadzane są też warsztaty 
na terenie Archiwum, na których przekazuje się niezbęd-
ną wiedzę, jak stworzyć archiwum rodzinne i prowadzi 
się praktyczne zajęcia z konserwacji zachowawczej doku-
mentów. Jednym z działań w ramach tego projektu jest 
pozyskiwanie prywatnych kolekcji: dokumentów, listów, 
zdjęć, celem ich wieczystego zabezpieczenia, tak aby mo-
gły służyć przyszłym pokoleniom. W niniejszym wydaniu 
pokazujemy kolekcje przekazane ostatnio do katowickiego 
Archiwum, za które darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Wstęp
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Kolekcja małżeństwa Cisek  
z Piekar Śląskich
Kolekcja przekazana przez Irenę Cisek

Karol Cisek i Anna Franiel zawarli związek małżeński 
w 1938 roku w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka w Rzymie. Biskup katowicki, Stanisław Adamski, udzielił 
ślubu państwu Ciskom oraz państwu Nardellim, zamiesz-
kałym w Mysłowicach. Byli oni uczestnikami pielgrzymki 
na kanonizację błogosławionego Andrzeja Boboli w Rzy-
mie zorganizowanej z okazji obchodzenia Świąt Wielka-
nocnych w dniach 13-22 kwietnia 1938 roku. Wyruszyli 
pociągiem z Katowic w dniu 13 kwietnia do granicy pol-
skiej w Zebrzydowicach, skąd następnie dotarli do Wied-
nia. W Wielki Czwartek udali się do Padwy i do Rzymu. 
Wielki Piątek poświęcili na nabożeństwo w Bazylice św. 
Piotra oraz zwiedzali miasto. Karol Cisek był rozlokowany 
w schronisku „Marcello”, a Anna Franiel w „Ausiliatrice”. 
W Wielką Sobotę odbyła się msza przy grobie bł. A. Boboli, 
a także audiencja papieska. Wielkanoc i Wielkanocny Po-
niedziałek spędzili w Rzymie, a następnie we wtorek (19 
kwietnia) pociągiem podróżowali do Wenecji, skąd wrócili 
przez Wiedeń do Katowic.

Karty uczestnictwa w pielgrzymce „Wielkanoc w Rzymie” 

Zdjęcie ślubne [Fotograf: J. Holas, Katowice]

Zawiadomienie o ślubie
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1. Karta uczestnictwa w pielgrzymce „Wielkanoc 
w Rzymie” – okładka

2. Instrukcja dla uczestników pielgrzymki do Rzymu 
z biura podróży „Francopol” 

3. Gazeta „L’Osservatore Romano” z okazji kanonizacji bł. 
Andrzeja Boboli w Watykanie

4. Ulotka reklamowa hotelu „Continental” w Wenecji

5-6. Zdjęcia z wycieczki na Wezuwiusza pod Neapolem

7. Bilet wstępu na mszę kanonizacyjną w dniu 17 kwietnia 
1938 roku w Bazylice Watykańskiej

8. Bilet wstępu do Biblioteki Apostolskiej w Watykanie

9. Napis głosi: „Ojciec Święty raczył udzielić 
błogosławionego apostolskiego błogosławieństwa, 
dziękując za prezent powitalny”

10. Zdjęcie przy Fontannie Katechumenów przy Piazza 
della Madonna dei Monti [Fotograf: P. Pietruszka, Piekary 
Śląskie]

11. Dyplom papieski Piusa XI z „odpustem zupełnym na 
godzinę śmierci”
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Listy z KL Auschwitz Jana Górskiego
Kolekcja przekazana przez Tomasza Turka

Jan Górski urodził się 2 listopada 1888 roku w Tarnow-
skich Górach. Został przywieziony do obozu w Auschwitz 
z transportem więźniów politycznych wśród 99 Polaków 
25 czerwca 1940 roku z obozu przejściowego w Sosnowcu. 
Otrzymał numer obozowy 1211. Zmarł lub zginął 18 sierp-
nia 1941 roku w wieku 53 lat. 
Listy pisał do żony Marii z domu Górskiej. Ostatni dato-
wany jest 20 lipca 1941 roku. Listy pisane na specjalnych 
formularzach, o treści obojętnej nie przedstawiającej re-
alnej sytuacji więźniów w KL Auschwitz. Jest w nich tro-
ska o najbliższych, pozdrowienia. Ostatnią wiadomością 
z Obozu w Auschwitz jest telegramem z 20 sierpnia 1941 
roku, w którym jego rodzina została poinformowana o jego 
śmierci spowodowanej „zapaleniem płuc”.

Zdjęcie z zasobu Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu
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Rodzina Guzy pochodzi z Węgier – według rodzinnej le-
gendy przodkowie przybyli na Śląsk przed około 300 laty. 
Joanna Kupny (1876-1951) i Andrzej Guzy (1871-1932) wzięli 
ślub w 1899 roku. Zamieszkali w Michałkowicach (obecnie 
część miasta Siemianowice Śląskie) na gospodarstwie rol-
nym przy ul. Kościelnej. Mieli 9 dzieci: Józefa, Martę, Anto-
ninę, Marię, Wilhelma, Teodora, Waleskę, Ludwika i Łucję.
Józef Guzy (1900-1955) ukończył szkołę podstawową i za-
czął uczęszczać do szkoły średniej. Ponieważ jego ojca 
Andrzeja wcielono do niemieckiego wojska (walczył przy 
granicy holenderskiej podczas I wojny światowej), prze-
rwał naukę, by pomagać matce w gospodarstwie. W 1939 
roku został powołany do wojska i po klęsce wrześniowej 
przedostał się na Węgry, skąd wrócił w 1940 roku. Zmarł 
po wypadku w 1955 roku.
Marta Guzy (1901-1986) wyszła za mąż za hutnika Jana 
Kotułę i zamieszkała w Katowicach-Dębie. Mieli córkę.
Antonina Guzy (1903-1992) zamieszkała z mężem Fran-
ciszkiem Majkrzykiem w Piekarach Śląskich, gdzie prowa-
dzili gospodarstwo rolne. Mieli córkę.
Maria Guzy (1904-1974) zamieszkała z mężem Stanisła-
wem Surowcem w Bobrownikach Śląskich. Oboje prowa-
dzili gospodarstwo rolne. Mieli 4 dzieci.
Wilhelm Guzy (1906-1948) ukończył szkołę rolniczą i był 
rządcą w folwarku w Boryni. W 1932 roku przyjechał na 
Śląsk i był rządcą w Siemianowicach. Później wraz z żoną 
Anną zamieszkał w Chomentowie-Socha (okolice Skary-
szewa i Sandomierza), gdzie dzierżawił majątek ziemski. 
Po wojnie, po wyrzuceniu go z majątku, przyjechał z ro-
dziną do Michałkowic i pracował jako kierownik zespołu 
majątków w Siemianowicach, Bańgowie, Michałkowicach 
i Maciejkowicach. Zamieszkał z rodziną w Siemianowi-
cach Śląskich w mieszkaniu służbowym. Miał 3 dzieci. Na-
stępnie kupił kamienicę w Chorzowie-Klimzowcu (obecnie 
dom przeszedł w obce ręce).

Teodor Guzy (1907-1982) został rzeźnikiem. Zamieszkał 
z żoną Jadwigą w Bobrownikach Śląskich. Żona zmarła na 
nowotwór. Po śmierci brata Józefa wprowadził się z drugą 
żoną Heleną na gospodarstwo w Michałkowicach (na oj-
cowiznę). Mieli 4 dzieci.
Waleska Guzy (1910-1971) zamieszkała z mężem Janem 
Kimmelem w Chorzowie Starym. Razem z mężem prowa-
dziła gospodarstwo rolne. Mieli 3 dzieci.
Ludwik Guzy (1911-1942) był piekarzem. Bronił się przed 
pójściem do wojska, błagał matkę, aby „coś” zrobiła i za-
pobiegła jego poborowi, co było niemożliwe. Przeczuwał, 
że nie wróci po wojnie do domu. Zmarł w 1942 roku.
Łucja Guzy (1912-2004) wyszła za mąż za Feliksa Brodę 
i zamieszkała w Katowicach-Bogucicach na gospodar-
stwie. Mieli córkę. Z powodu choroby męża i niemożności 
utrzymania się z pracy na roli Łucja podjęła pracę w hucie 
„Baildon”, gdzie pracowała do emerytury.

Lata 40.: Najbardziej świętowało się odpusty i urodziny bab-
ki Joanny w Michałkowicach. Na te uroczystości zjeżdżały 
się całe rodziny. Dopóki babka miała zdrowe oczy dużo czy-
tała, a Jej drugą pasją był ogródek za domem. (wspomnie-
nie Antoniny Madeji z domu Kimmel)

1941: U nas zapowiada się wielki głód w miastach. Na razie 
jakoś się przeżyje. Do tej pory jeszcze nam niczego nie bra-
kuje. (…) W naszej okolicy wielki nieurodzaj jak na zboże tak 
i na kartofle. Jest niedobrze, ale i tak trzeba Bogu dziękować 
że jest się na miejscu z rodziną. Są ludzie, którzy mieli wielkie 
majątki a dzisiaj nie mają nawet dachu nad głową i są zdani 
na łaskę innych. Miejmy jednak nadzieję, że sprawiedliwość 
kiedyś weźmie miejsce. Do końca wojny już bliżej jak do po-
czątku. Tak strasznej wojny jak obecna, to jeszcze na pewno 
nie było. W Radomiu spotkałem dosyć dużo ludzi z Górnego 
Śląska. (list Wilhelma do siostry z Chomentowa-Sochy)

Kolekcja rodziny Guzy z Michałkowic (Siemianowice Śląskie)
Kolekcja przekazana przez Marię Szweda
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1. Małżonkowie Joanna (z domu Kupny) 
i Andrzej Guzy

2. Rodzice Andrzeja, Błażej i Ewa Guzy 
(siedzą) w otoczeniu dzieci

3. Joanna i Andrzej Guzy z dziećmi

4. Ślub Marty Guzy z Janem Kotułą

5-6. Andrzej Guzy jako żołnierz: II batalia 
szturmowa piechoty, batalion II Wessel nad 
Renem, niedaleko Winige przy Holandii 
(I wojna światowa)

7. Cztery pokolenia: Antonina (z d. Guzy) 
Majkrzyk, babcia Joanna Guzy, Janina Franiel 
(córka Antoniny) z córką Małgorzatą

8. Antonina Guzy z mężem Franciszkiem 
Majkrzykiem [Fotograf: E. Popelka, 
Siemianowice, G/S]

9. Józef Guzy z krewnymi w Michałkowicach 
na gospodarstwie

10. Marta Kotuła (z d. Guzy) z córką
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11 Rodzina Majkrzyk – I Komunia Święta 

12 Maria Guzy z mężem Stanisławem Surowcem

13 Zdjęcie małżonków Surowców z druhnami [Fotograf: 
E. Popelka, Siemianowice, G/S]

14 Wilhelm Guzy z żoną Anną

15 Wilhelm Guzy z żoną Anną i dziećmi

16 Chomentów-Socha – zdjęcie rodzinne

17 Teodor Guzy z pierwszą żoną Jadwigą

18-19 Dzieci Wilhelma w majątku

20 Pożegnanie młodej mężatki, Waleski Kimmel, która jedzie  
do domu męża, do Chorzowa

21 Ślubne zdjęcie Łucji i Feliksa Brody

22 Od lewej: babcia Guzy Joanna, Kotuła Maria (Drożdż), Łucja 
Broda (z d. Guzy), na koniu Guzy Zdzisław, Surowiec Maria  
(z d. Guzy), Guzy Józef, a dziewczynką jest Donata Guzy

23 Pamiątkowe zdjęcie z Kalwarii w Piekarach Śląskich. Józef 
Guzy – drugi od prawej

24 Stompel Jadwiga i Marta Guzy

25 List Ludwika Guzy z wojska z koszar w Karlson z września 
1939 roku

26 Teodor i Helena Guzy z wnukami

27 Teodor i Helena Guzy z synami

28 Wilhelm Guzy

29 Michałkowice, ślub Waleski z Janem Kimmelem

30 Od lewej; Wichary Walentyna, Guzy Łucja, Kotuła Marta  
(z d. Guzy), Kotuła Maria (córka), Surowiec Maria (z d. Guzy)

31 Bobrowniki Śląskie – Guzy Teodor z żoną i Powolik Maria

32 Guzy Łucja na gospodarstwie w Michałkowicach

33 Uroczystość komunijna córki Waleski Kimmel

34 Na placu w Michałkowicach: z lewej w chustce Antonina 
Majkrzyk (z d. Guzy) i w chustce Maria Surowiec (z d. Guzy), 
z prawej Marta Kotuła (z d. Guzy) z córką Marysią

35 Ludwik Guzy (w środku) w piekarni 

36 Ślubne zdjęcie Waleski i Jana Kimmelów. Trzeci od lewej 
(stoi) Wilhelm Guzy jako drużba
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Roman Michalewski urodził się 7 lipca 1916 roku w Dźwi-
nogrodzie w województwie lwowskim. W 1930 roku ukoń-
czył szkołę podstawową. Następnie przez 4 lata praktyko-
wał w warsztacie kowalsko-ślusarskim swego ojca Wojcie-
cha. Później do 1937 roku zatrudniony był we lwowskim 
przedsiębiorstwie. Najstarszy brat Romana, Leopold, za-
ginął przed wojną w niewyjaśnionych okolicznościach. Po 
wyjściu do pracy nie wrócił do domu i o jego losach nigdy 
się więcej nie dowiedziano.
Wojciech Michalewski nie umiał mówić po ukraińsku, 
przez co nie był traktowany jako „swój” we wsi, w której 
mieszkało tylko kilka rodzin polskich. Był kowalem; przybył 
z Łańcuta i zamieszkał w Dźwinogrodzie, gdzie powtór-
nie się ożenił – z Matyldą Wojciechowską. Razem z mał-
żonkami mieszkała matka Matyldy, Antonina, która była 
znana z „cudnych haftów” i wesołej natury. Krewny Ma-
tyldy był powstańcem zesłanym na Sybir, skąd udało mu 
się uciec. W rodzinie często opowiadało się o powstaniu, 
o bitwach polsko-rosyjskich, o zesłańcach na Sybir. Starsze 
pokolenie śpiewało patriotyczne piosenki powstańcze. Mi-
chalewscy mieszkali w całej okolicy wokół Bóbrka, Starego 
Sioła i Dźwinogrodu. Małżonkowie Michalewscy byli przy-
kładem troski dziedziców wobec dzieci zubożałej szlachty: 
oboje mieli wyuczony zawód (kowal i hafciarka), a poza 
tym byli skojarzeni przez hrabiego Potockiego. Dodatkowo 
Wojciech Michalewski opiekował się ruinami fortyfikacji 
w dobrach Potockiego w Dźwinogrodzie (wcześniej oko-
lica należała do księcia Jaremy Wiśniowieckiego). Zgodnie 
z miejscową legendą, pod ruinami znajdowała się komna-
ta z rycerzami śpiącymi przy stole, którzy kiedyś powstaną 
do boju o wolną Polskę. Okolica słynęła również z browa-
ru, w którym wyrabiano piwo „Marcowe”.
W dniu 2 listopada 1937 roku Roman Michalewski został 
wcielony do 22 Pułku Ułanów w Brodach, którego do-
wódcą był płk. Płonka. W trakcie trwania służby przeszedł 
szkolenie w Szkole Podoficerskiej w Brodach i uzyskał 
świadectwo jej ukończenia w lipcu 1939 roku. Pełnił służ-

bę wojskową w stopniu szeregowca i funkcję rusznikarza. 
Często odwiedzał rodzinę w mundurze z galonami, szablą 
ułańską i ostrogami, wzbudzając żywe zainteresowanie.
Pod koniec sierpnia 1939 roku 22 Pułk zajął rubież obronną 
nad Wartą. Wraz z wybuchem II wojny światowej Roman 
Michalewski został uczestnikiem kampanii wrześniowej 
wraz z 3 plutonem pod dowództwem st. wachmistrza Wil-
ka. Po miesiącu walk (Sieradz-Zduńska Wola, Brzeziny pod 
Łodzią) i reorganizacjach jednostki (aż do utworzenia Kre-
sowej Brygady Kawalerii) oddział, w którym wówczas wal-
czył, poddał się i trafił do niewoli 1 października 1939 roku 
w rejonie Zamość-Hrubieszów. Michalewskiemu udało się 
zbiec i przedostać w rodzinne strony. Do 1944 roku był pra-
cownikiem lwowskich przedsiębiorstw. Następnie od maja 
1944 roku do 15 stycznia 1945 roku pracował przymuso-
wo w nazistowskim obozie pracy w Oświęcimiu. Z pobytu 
w obozie pracy wspominał, jak pomagał żydowskim robot-
nikom i więźniom, dostarczając im słoninę schowaną pod 
ubraniem. Pewnego razu zatrzymał go niemiecki patrol 
– na szczęście został tylko wylegitymowany, a nie zrewido-
wany. W przeciwnym wypadku zostałby rozstrzelany.
W obozie pracy zaprzyjaźnił się z innym pracownikiem, 
którego odwiedził w domu pod Oświęcimiem. Tam poznał 
swoją przyszłą żonę Walerię. W dniu 1 maja 1945 roku we 
wsi Hecznarowice (pow. Kęty koło Oświęcimia) poślubił 
Walerię Hoder. Pan Młody szedł do ślubu w pożyczonym 
garniturze, a na wiwat młodej parze strzelali radzieccy 
żołnierze. Po wojnie przyjechali razem do Bytomia, gdzie 
mieszkali przez pewien czas. Tutaj też Roman Michalew-
ski odnalazł swoją rodzinę wysiedloną ze Lwowa (w marcu 
1945 roku, tuż po Wielkanocy).
W niedługim czasie Państwo Michalewscy zamieszkali 
w Świętochłowicach w dzielnicy Zgoda. Po przyjeździe na 
Śląsk Roman miał sporo nowych znajomych i przyjaciół. 
Był znany w swej dzielnicy jako okoliczne pogotowie ślu-
sarskie, obuwnicze i wodno-gazowe. Imię Roman na tych 
terenach było mało popularne i zazwyczaj w większości 

Kolekcja Romana Michalewskiego ze Świętochłowic
Kolekcja przekazana przez Teresę Bodynek
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zwracano się do niego po śląsku: „Michoł” lub radzono 
innym w razie awarii domowych: „idź do Michoła, on ci to 
naprawi”. Tym sposobem nie pamiętano już jego prawdzi-
wego imienia. 
Roman Michalewski zatrudnił się w Zakładach Urządzeń 
Technicznych „Zgoda”, gdzie przepracował do 75 roku ży-
cia. W opinii kierownictwa z miejsca pracy we wniosku do 
nagrody jubileuszowej czytamy: „(…) z nałożonych obo-
wiązków wywiązuje się zawsze bez zastrzeżeń. Jest bar-
dzo sumienny i zdyscyplinowany, zawsze stanowi wzór dla 
młodego pokolenia”. Zmarł w 1997 roku i został pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym w Świętochłowicach.

Żurawiejka [żartobliwa piosenka o pułku] 22 Pułku:
Śmierdzą naftą, robią długi,
To jest Pułk „Dwudziesty drugi”.
Tańczą świetnie i namiętnie,
Panny ich całują chętnie.
Piją wino robią długi
To jest Pułk „Dwudziesty drugi”.
Lance do boju, szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń
Żuraw, żuraw, żurawia
Żurawiejka ty maja!

Zdjęcie w mundurze Paszport z tłumaczeniem
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1. Zdjęcie Szkoły Podoficerskiej z informacją (1939)

2. Ben Hur – książka z 1901 roku, czytana na głos 
wieczorami przez Matyldę Michalewską w kręgu 
rodziny

3. Świadectwo szkolne (1925)

4. Świadectwo szkolne (1930) 

5. Świadectwo Szkoły Podoficerskiej (1939)

6. Najstarszy brat Leopold z siostrą Klementyną

7. Dyplom 50 lat pracy (1989)

8. Przepustka do obozu pracy w Oświęcimiu (1944)

9. Książeczka wojskowa (1959)

10. Legitymacja Związku Zawodowego Pracowników 
Lotnictwa (1940)

11. Zdjęcie w Dzienniku Zachodnim z wychodzącym 
R. Michalewskim z przyzakładowej szkoły wieczorowej 
(ok. 1960)
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Kolekcja pochodzi ze zbiorów rodzinnych Pani Barba-
ry Gotkowskiej, będącej spuścizną po jej ojcu Alfredzie 
Ohlim. Był on weteranem wojny polsko-bolszewickiej (ran-
ny 17 sierpnia 1920 roku), działaczem Polskiej Partii Socja-
listycznej oraz urzędnikiem państwowym okresu między-
wojennego zasłużonym m.in. w wykryciu afery związanej 
z przestępstwami skarbowymi w bialskim przemyśle spiry-
tusowym końca lat 20. XX wieku. 
Alfred Ohli urodził się 18 maja 1903 roku w Białej. Uczęsz-
czał do gimnazjum realnego T.S.L w Białej, gdzie w la-
tach 1912-1915 przeszedł wojskowe przeszkolenie polowe. 
W sierpniu 1918 roku zapisał się do 4-letniej Akademii 
Handlowej w Krakowie, a 7 listopada 1918 roku wstąpił 
ochotniczo do Batalionu Legii Akademickiej w Krakowie. 
Brał udział przy rozbrajaniu armii austriackiej, pełnił wartę 
na dworcu kolejowym, przy ówczesnym dowództwie okrę-
gu oraz przy fortach w Krakowie-Płaszowie. Z końcem 1918 
roku został zwolniony z powodu „małoletniości”. Następ-
nie zbiegł z domu na Śląsk Cieszyński i wstąpił ochotni-
czo do 1 Kompanii ziemi bialskiej i brał udział w walkach 
z Czechami do 31 marca 1919 roku w miejscowościach 

Goleszów, Skoczów, Bażanowice i Cieszyn. Po tym cza-
sie znowu zwolniony z wojska, powrócił na studia. Jednak 
9 lipca 1920 roku wstąpił ochotniczo w Krakowie do 2 puł-
ku piechoty Sybiraków i stamtąd poszedł na front. Wziął 
udział w obronie Warszawy pod Zawadami, Jańcem, No-
wym Miastem i Prusinowicami. We wsi Prusinowice znaj-
duje się pomnik 17 poległych żołnierzy w wojnie polsko-
bolszewickiej, gdzie co roku w rocznicę bitwy o Warszawę 
odbywa się plenerowa msza. Właśnie pod Prusinowicami 
17 sierpnia 1920 roku Alfred Ohli, trzykrotny ochotnik, 
w wieku niespełna 17 lat został ciężko ranny w prawą nogę. 
Po dwuletnim pobycie w szpitalach Warszawy, Krakowa 
i Bielska jako inwalida z 45% niepełnosprawnością został 
zwolniony z wojska.
Po zakończeniu II wojny światowej ówczesne władze od-
mówiły mu prawa do emerytury z uwagi na fakt iż został 
ranny w walce z sowietami. Emeryturę otrzymał dopiero 
po licznych interwencjach w okresie późniejszym.
Powyższe informacje pochodzą z bloga Pani Barbary Got-
kowskiej: http://barbarablog1.blogspot.com/2017/05/al-
fred-ohli-legionista-wojska-polskiego.html

Kolekcja Alfreda Ohli legionisty
Kolekcja przekazana przez Barbarę Gotkowską
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1. Przepustka ze Szpitala Okręgowego Nr V w Krakowie dla 
Alfreda Ohli

2. Zaświadczenie na XIV Ogólny Zjazd Legionistów Polskich 
w Krakowie (1937) wydane dla Alfreda Ohli

3. Karta uczestnictwa Alfreda Ohli w XIV Ogólnym Zjeździe 
Legionistów Polskich w Krakowie (1937)

4. Legitymacja Alfreda Ohli ucznia Akademii Handlowej 
w Krakowie

5. Wezwanie dla Eugenii Ohli, żony Alfreda do odebrania 
Kennkarty

6. Przepustka dla Eugenii Ohli wydana przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku

7. Karta meldunkowa (Meldekarte) Alfreda Ohli wydana przez 
Artbeitsamt w Krakowie

8. Karta pracy (Arbeitskarte) Alfreda Ohli wydana przez 
Arbeitsamt w Krakowie

9. Kennkarta Eugenii Ohli wydana przez starostę 
krakowskiego
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10. Legitymacja kierownika biura pośrednictwa pracy 
w Skoczowie

11. Zaświadczenie o zamieszkaniu w Krakowie

12. Zaświadczenie do celów ubezpieczeniowych

13. Zaświadczenie o zatrudnieniu (1945)

14. Legitymacja członkowska PPS (1945)

15. Zaproszenie na XVII Kongres PPS we Wrocławiu (1947)

16. Karta uczestnictwa w II Sprawozdawczym Zjeździe 
PPS w Katowicach

17. Zaświadczenie dla Alfreda Ohli szefa propagandy 
Powiatowego Komitetu PPS w Cieszynie

18. Zaświadczenie o rezygnacji ze stanowiska 
przewodniczącego Powiatowego Komitetu PPS 
w Cieszynie (1948)

19. Odpis skrócony aktu urodzenia

20. Legitymacja członka Zjednoczonego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie

21. Telegram z wiadomością o zgonie Alfreda Ohli

22. Leon Ohli (siedzi pierwszy z prawej) z synami 
Marianem (stoi) oraz Alfredem (siedzi poniżej) (ok.1920)

23. Jan Urbaniec przyjaciel Alfreda, na tle Pociągu 
Pancernego „Śmiały”

24. Na przepustce po wyjściu ze szpitala w Krakowie 
(1923)

25. Alfred (leży pierwszy z prawej) w szpitalu w Warszawie 
po ranach odniesionych w bitwie warszawskiej (1920)

26. Pogrzeb przyjaciela Alfreda, Mieczysława Bekera 
poległego w obronie Śląska Cieszyńskiego (1919)

27. Na motocyklu BSA w trakcie nauki w Akademii 
Handlowej w Krakowie (ok. 1920)

28-29. Na Zjeździe Legionistów Polskich (1937)

30. Na Zjeździe Legii Inwalidów Wojennych RP im. gen. 
Sowińskiego w Warszawie (1932)

31. Na dworcu w Krakowie (1936)
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Kolekcja rodziny Przybyłów  
burmistrza Bielska
Kolekcja przekazana przez Małgorzatę Grądziel

Wiktor Przybyła
Zanim w 1933 roku pojawił się w Bielsku jako członek za-
rządu komisarycznego miasta, był radnym Katowic. Potem 
został drugim polskim burmistrzem (po Józefie Kobieli) 
w Bielsku do 1939 roku. Jak czytamy w „Monografii Biel-
ska-Białej” pod redakcją Idziego Panica, poprzez podjęcie 
robót publicznych na wielką skalę starał się ograniczyć sza-
lejące bezrobocie. Jednym z obiektów w mieście, które są 
związane z burmistrzem Wiktorem Przybyłą, jest oddana 
w 1932 roku zapora wodna w Wapienicy. W tym okresie 
otwarto też kąpielisko miejskie na Górnym Przedmieściu 
i lotnisko sportowe w Aleksandrowicach, z którym radni 
wiązali duże nadzieje. Uważali, że lotnisko będzie służyć 
pasażerskim samolotom latającym między Warszawą 
a stolicami południowej Europy. Późniejsze zdjęcia z prze-
kazanej kolekcji każą przypuszczać, że w 1939 roku bur-
mistrz i jego rodzina wyemigrowali poza granice Polski. 
Jest patronem jednej z bielsko-bialskich ulic.

Rodzina Przybyłów (1960) Rodzina Przybyłów (prawdopodobnie) (1958)

Zapora Wapienica, od lewej stoją: Zofia Przybyła, żona burmistrza, 
koleżanka Zosi, Weronika Gorzelniak, siedzą: Jaś Przybyła, Wiktor 
Przybyła
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1. Weronika Gorzelniak z Jasiem i Zosią Przybyła 
(1935)

2. Jan Przybyła, Zofia Przybyła i Weronika 
Gorzelniak (1935)

3. Weronika Gorzelniak w stroju kąpielowym

4. Zdjęcie ślubne Helena i Stanisław Podgórski 
(1946)

5. Weronika Gorzelniak i Zosia Przybyła 
w Zakopanem (ok. 1938)

6. Weronika Gorzelniak

7. Czesław Bugała, mąż Weroniki

8. Stanisław Podgórski, kuzyn Czesława

9. Cygński Las. Od lewej Zosia Przybyła, Weronika 
Gorzelniak, Jaś Przybyła (ok. 1936)
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10. Zofia Przybyła, Weronika Gorzelniak i jej siostra Jadwiga Gorzelniak 
(ok.1935-1936)

11. Zosia Przybyła i Weronika Gorzelniak

12. Jadwiga Gorzelniak, siostra Weroniki, lata 30. XX w.

13. Weronika Gorzelniak z sankami zimą w Cygańskim Lesie, lata 30. XX w.

14. Zosia Przybyła i Weronika Gorzelniak, siedzą w lesie

15. Weronika Gorzelniak przed Zamkiem Sułkowskich

16. Weronika Gorzelniak wraz z narzeczonym Czesławem Bugałą i siostrą 
Marią Maciejewską z d. Gorzelniak (1936)

17. Weronika Gorzelniak na moście nad rzeką Białą, ul. 11 listopada
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