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Piotr Greiner

PLANY MIAST PRUSKIEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA
Z LAT 1810–1811/1815

Dzieje kartowania miast Górnego Śląska sięgają zaledwie pierwszej połowy XVII
wieku, do końca tego stulecia powstały plany jedynie dwóch miast – stolic księstw: Opola
i Opawy. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego miasta Górnego
Śląska – w przeciwieństwie do miast sąsiednich regionów, w tym pobliskich miast dolno-
śląskich (pomijając plany i weduty stołecznego Wrocławia i śląskiego „Rzymu” – Nysy) –
nie uzyskały większego uznania w tej materii władz miejskich, oficyn wydawniczych czy
nieudolnej skądinąd austriackiej administracji. Ale trzeba pamiętać, że miasta górnoślą-
skie trudno zaliczyć do największych czy słynących z jakiś wyjątkowych przyczyn, a i Górny
Śląsk nie stanowił przecież centrum Europy.

W pierwszej połowie XVIII wieku, do momentu wybuchu I wojny śląskiej, po raz
pierwszy zostały wykartowane zaledwie dwie następne stolice księstw górnośląskich: Cie-
szyn i Karniów, a także sporządzono pierwszy plan mniejszego miasta – Niemodlina. Do-
piero po 1742 roku zarówno w pruskiej, jak i austriackiej części podzielonego regionu
rozwinęła się produkcja kartograficzna ośrodków miejskich. Wywołał to trwający przez
wiele dekad XVIII wieku konflikt prusko-austriacki o Śląsk. Stąd większość planów miej-
skich została wykonana w tym okresie przez wojskowe służby miernicze dla celów mili-
tarnych i dlatego dominują w tej grupie głównie plany twierdz, na których zabudowa
miejska była traktowana marginalnie. Wyjątkiem są plany miast sporządzone na przeło-
mie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XVIII wieku w trakcie pierwszego pruskiego zdję-
cia topograficznego Śląska, też przeprowadzonego dla celów militarnych, kierowanego
przez kapitana Christiana Friedricha von Wrede1. Dopiero u schyłku tego stulecia poja-
wiła się ponownie produkcja planów „cywilnych” – zarówno tych o proweniencji urzędo-
wej, jak i powstałych na zamówienie prywatnych firm wydawniczych (co było novum, jeśli
chodzi o plany miast górnośląskich).

W XVIII wieku wyobrażenia kartograficzne otrzymały 23 miasta Górnego Śląska. Była
to niespełna połowa z wówczas istniejących na całym Górnym Śląsku miast, licząc wszyst-
kie, jakie legimityzowały się prawami miejskimi sięgającymi w większości swoimi korze-
niami średniowiecza i w niewielkiej części XVI–XVII wieku, w tym miasta wyrosłe na
specyficznych prawach miast górniczych, jak Tarnowskie Góry czy Miasteczko Śląskie.
W tym okresie relatywnie najwięcej miast wykartowano z obszaru dawnego księstwa opol-
sko-raciborskiego (skądinąd największego), w tym z części opolskiej plany otrzymały:
Biała, Gliwice, Głogówek, Korfantów, Koźle, Krapkowice, Niemodlin, Olesno, Opole,
Prudnik, Skorogoszcz oraz Strzelce Opolskie, a z części raciborskiej: Racibórz i Żory.

Szkice Archiwalno-Historyczne

nr 6 (2010)

1 P. Greiner: Dwie serie planów miast górnośląskich z połowy XVIII wieku. W: Ojczyzna Wielka i Mała. Księga
pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia PTH Oddział Cieszyn. Red. I. Panic. Cieszyn 1996, s. 94–98.
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Było to głównie zasługą pruskiego zdjęcia Śląska realizowanego pod kierownictwem von
Wrede. W pozostałych księstwach i wolnych państwach stanowych sporządzono nadal
tylko plany ich stolic, jak w przypadku Pszczyny, bądź – oprócz tego – wizerunki karto-
graficzne pojedynczych miast, jak w Państwie Bytomskim powstał plan Tarnowskich Gór.
Nadal nie podejmowano prób kreślenia planów większości średnich, a zwłaszcza ma-
łych miast. Należy dodać, że plany były sporządzane za pomocą różnych metod pomia-
rowych, w różnych pomniejszeniach i w różnych technikach odwzorowania przestrzeni
miejskich. Większa część z nich pozostała ponadto tylko w formie rękopiśmiennej,
w tym wszystkie sporządzane przez kartograficzne służby wojskowe zostały utajnione
na wiele dziesięcioleci przez władze wojskowe, a więc były „nieistniejące” dla władz ad-
ministracyjnych tych na szczeblu ogólnośląskim, nie mówiąc już o poziomie lokalnym
czy miejskim2.

Problem braku wielkoskalowych map miast dostrzegły cywilne władze pruskie po za-
kończeniu III wojny śląskiej (wojny siedmioletniej), kiedy szybki rozwój gospodarczy Gór-
nego Śląska generował gwałtowne zmiany w szeroko pojętej przestrzeni miejskiej,
zwłaszcza na obszarze węglonośnym i rozwijanego hutnictwa w przestrzennym trójkącie
Gliwice – Mysłowice – Tarnowskie Góry. Stąd kamera (Kriegs- und Domänenkammer) De-
partamentu (Departament) Wrocławskiego (w skład którego wchodził w okresie frydery-
cjańskim Górny Śląsk) zarządziła 9 lutego 1782 roku sporządzenie dla wszystkich miast
na podległym jej obszarze planów sytuacyjnych opartych na rzutach poziomych przygo-
towanych na podstawie przeprowadzonych dokładnych pomiarów geometrycznych. Roz-
porządzenie to w zasadzie pozostało martwe, bo tylko kilka miast królewskich na Dolnym
Śląsku zleciło wykonanie stosownych opracowań kartograficznych. Większość miast na
Górnym Śląsku było miastami prywatnymi3, a ich feudalni właściciele całkowicie zlekce-
ważyli rozporządzenie wrocławskich władz, które zadekretowały obciążenie kosztami spo-
rządzenia pomiarów i wykonania map same miasta. Władze wolnych miast królewskich,
małych i ubogich, na Górnym Śląsku tym bardziej zbojkotowały kolejny fiskalny nakaz
władz pruskich4.

Potrzebę sporządzenia aktualnych planów miast odczuwały również niezespolone,
używając współczesnego terminu, służby administracyjne coraz bardziej unifikującego się
pod względem prawno-administracyjnym pruskiego Górnego Śląska. Stąd administracja
górnicza, tj. utworzony w 1769 roku Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu (Oberbergamt
zu Breslau), zlecała wykonywanie we własnym zakresie pomiarów i sporządzanie map
ośrodków miejskich na zagospodarowywanym przemysłowo obszarze – przykładem może
być plan Tarnowskich Gór wykonany w 1797 roku przez Augusta Friedricha Holtzhau-
sena5. Również powołany w 1746 roku inspektor budów wodnych i nadrzecznych, nad-

PIOTR GREINER
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2 Patrz szerzej na ten temat P. Greiner: Plany i weduty miast Górnego Śląska do końca XVIII wieku. Cz. I:
Plany miast. Katowice 2000.

3 Śląsk w końcu XVIII wieku. T. I. Cz. II: Komentarz. Red. J. Janczak i T. Ładogórski. Oprac. J. Jan-
czak, B. Kaczmarski, J. Kościk, T. Ładogórski, H. Piasecki, J. Wosch. Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1976, s. 47 i nast.

4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/645 Akta miasta Bytomia (dalej: M. Byt.),
sygn. 4096; A. Wentzel: Geschichte der Stadt Sohrau in Ober-Schlesien. Sohrau 1888, s. 483.

5 Patrz szerzej P. Greiner: Kartografia górnicza na Śląsku od XVI do pierwszej połowy XIX wieku. Zarys his-
toryczny, katalog map, bibliografia. Wrocław 1997.



zorujący podjęte regulacje Odry, zlecał wykonywanie niejako „przy okazji” planów miast
nadodrzańskich6.

Powoli oczywiste było, że wszystkie te rozproszone lub tylko połowicznie zrealizo-
wane działania kartownia miast Górnego Śląska wymagały ujednolicenia. Stało się to
jednak możliwe dopiero w okresie przełomowych dla Królestwa Prus, w tym i pruskiego
Śląska, wydarzeń z początku XIX wieku, kiedy to po wielkiej klęsce fryderycjańskiego
państwa roku 1806 podjęto w nim szerokie reformy ustrojowe pod kierownictwem naj-
pierw Karla von und zum Stein, a później kanclerza Karla von Hardenberga, które ob-
jęły również sprawy związane z ustrojem miast. W dniu 19 listopada 1808 roku została
wydana z woli króla Fryderyka Wilhelma III „Ordynacja Miejska” (Städteordnung), re-
gulująca prawną pozycję miast w państwie oraz ich wewnętrzny ustrój. Znosiła ona, co
najważniejsze, rozróżnienie prawne na miasta królewskie i prywatne, a w tym obszarze
małe ośrodki miejskie, tak zwane osady targowe (Marktflecken), czyli miasta nieakcy-
zowe, utraciły w zdecydowanej większości prawa miejskie. Na Górnym Śląsku stało się
to udziałem 15 osad określanych również jako „miasteczka” (Städtschen), w tym m.in.
Bierunia Starego, Mysłowic i Woźnik7. Prawa miejskie utrzymało tylko 30 ośrodków
miejskich: Baborów, Biała, Bytom, Dobrodzień, Gliwice, Głogówek, Głubczyce, Go-
rzów, Hulczyn, Kietrz, Koźle, Krapkowice, Leśnica, Lubliniec, Mikołów, Niemodlin,
Olesno, Opole, Prudnik, Pszczyna, Pyskowice, Racibórz, Rybnik, Skorogoszcz, Strzelce
Opolskie, Tarnowskie Góry, Toszek, Ujazd, Wodzisław i Żory8. Nastąpiła również likwi-
dacja prawno-przestrzennego podziału na miasto i jego przedmieścia, której skutkiem
była przeprowadzana przy tej okazji akcja wyburzania anachronicznych pod względem
wojskowym murów miejskich. Regulacji uległy stosunki własnościowe w przestrzeni miej-
skiej i okołomiejskiej.

Te wręcz rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi o miasta, spowodowały zapotrzebowanie
na aktualne ujednolicone mapy wielkoskalowe, za pomocą których można byłoby prze-
prowadzić inwentaryzację istniejącego prawnego i urbanistycznego stanu rzeczy. A mapy
(w tym wielkoskalowe) w okresie oświeceniowego urzędowania nabierały coraz bardziej
cech niezbędnego urzędowego dokumentu, równorzędnego z aktami opisowymi. Ich
pełny prawno-publiczny wymiar przyniosły kolejne zmiany w stosunkach własnościowych
na pruskim Górnym Śląsku, w tym tych wywołanych reformami chłopskimi9.

Minister spraw wewnętrznych Królestwa Prus Friedrich F.A. hrabia von Dohna skie-
rował zarządzenie do władz prowincjonalnych, na podstawie którego Rejencja Wrocławska
(Königliche Breslaue Regierung) – Górny Śląsk nadal jeszcze nie był wyodrębniony admi-
nistracyjnie – skierowała 3 maja 1810 roku do środkowo- i wschodniośląskich władz miej-
skich pismo polecające wykonanie stosownych map. Nawiązując w nim do nieudanej akcji
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6 Z czasem znalazły się w zbiorze map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (Oderstrombauverwaltung) – patrz Ka-
talog map Zarządu Regulacji Rzeki Odry (XVIII XIX w.). Red. J. Janczak. Oprac. J. Domański, S. Kalfas-
Piotrowska, W. Wysocki. Warszawa–Łódź 1985.

7 Praw miejskich nie utrzymały wówczas: Bieruń Stary, Borysławice, Korfantów, Krzanowice, Miasteczko
Śląskie, Mysłowice, Nowa Cerekwia, Pilchowice, Prószków, Sławęcice, Sośnicowice, Strzeleczki, Sudice, Ści-
nawa Mała, Woźniki.

8 J.G. Knie, J.M.L. Melcher: Alfabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte
und anderen Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien... Breslau 1830, tab. III.

9 Patrz porównawczo Katalog planów miast i wsi wielkopolskich. Z. II. Oprac. K. Górska-Gołaska. War-
szawa 1968, s. 3–4.



kartowania miast z lat 1782–1785, nakazywano wykonanie przez przysięgłych geomet-
rów dwóch rodzajów map – jedna miała obejmować samo miasto, a druga również jego
najbliższe otocznie. Sprecyzowanie detali nastąpiło w zarządzeniu rejencyjnym datowa-
nym na 21 czerwca 1810 roku. Na władze miejskie nałożono kwestie związane ze zorga-
nizowaniem pomiarów, w tym wynajęcia przysięgłych geometrów, wskazując ubieganie
się o pomoc w tym zakresie do starostów (landratów). Wsparcie to pewnie w jakimś wy-
miarze funkcjonowało; sąsiadujące miasta porozumiewały się w tej sprawie również bez-
pośrednio, wzajemnie udzielając sobie pomocy w sprawie wynajdowania i zatrudniania
odpowiadających wymogom władz rejencyjnych geometrów. Przykład tego stanowi za-
chowana obfita korespondencja w tej sprawie między magistratami Bytomia i Tarnow-
skich Gór10. Wobec braku fachowców na miejscu niektóre miasta wynajmowały
przysięgłych geometrów spoza śląskiego grona. Władze Gorzowa i Olesna zleciły wyko-
nanie pomiarów i map królewskiemu geometrze Rejencji Południowopruskiej w Kaliszu
Jungnicklowi, a Hulczyn i Kietrz powierzyły to zadanie porucznikowi w służbie czynnej
wojsk inżynieryjnych Freiherrowi F.W. von Keudel.

Co ważniejsze, budżety miejskie obciążono kosztami wykonania pomiarów i sporzą-
dzenia map, przy czym miasta mogły się ubiegać o dofinansowanie przez władze rejencyjne.
W jakimiś wymiarze były to koszta niewielkie, ale dodane do innych podatkowych obciążeń
nakładanych na miasta w owym czasie przez fiskusa pruskiego były odbierane jako kolejne
drenowanie przez państwo dochodów samorządowych miast. Na przykład władze Żor za-
płaciły za pomiary 24 talary, a za wykonanie planów 54 talary i 17 srebrnych groszy, natomiast
miejskiego podatnika Gliwic obciążyło to kwotą 110 talarów łącznie za pomiary oraz wy-
konanie planów i dodatkowo 15 talarów za sporządzenie kopii planu w skali 1:7 40011.

Pomimo trudnych czasów okresu wojen napoleońskich, które przetaczały się również
przez Górny Śląsk, zarządzenia władz berlińskich i wrocławskich zostały wykonane i po
raz pierwszy w dziejach w tym samym czasie zostały sporządzone plany wszystkich miast
Górnego Śląska. Ta ostatnia teza jest bardzo prawdopodobna, bowiem na 30 miast wów-
czas prawnie istniejących zachowały się plany 28 miast – nie odnaleziono tylko planów Do-
brodzienia i Strzelec Opolskich, które mogły zaginąć. Dysponujemy więc obrazami
kartograficznymi 93% istniejących na początku drugiej dekady XIX wieku miast na Gór-
nym Śląsku. To wspaniały materiał źródłowy, który aż się prosi o szerokie badania po-
równawcze nad dziejami miast w tym regionie na początku XIX wieku – i nie tylko, dotąd
niedostrzeżony przez historyków różnych specjalności. Jeśli były wykorzystywane do ta-
kich badań, to wyłącznie w przestrzeni jednego miasta i to raczej w formie sprawozdaw-
czej12 lub źródłowo przez konserwatorów zabytków poszczególnych miast.
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10 AP Kat, M. Byt., sygn. 4096.
11 A. Wentzel: Geschichte der Stadt Sohrau..., s. 484.; P. Kriegs: Dreißig Jahre Stadtvermessungsamt Glei-

witz. „Gleiwitzer Jahrbuch“ 1928, s. 201.
12 R. Banduch, P. Greiner: Źródła kartograficzne do dziejów Bytomia do 1945 r. „Szkice z dziejów Byto-

mia. Magazyn Bytomski” 1984, T. VI; Tychże: Plany miasta Gliwic wykonane do 1945 roku. W: „Rocznik Mu-
zeum w Gliwicach”. T. II. Gliwice 1986; Tychże: Źródła kartograficzne do dziejów miast i wsi ziemi gliwickiej
z lat 1810–1907. W: „Rocznik Muzeum w Gliwicach”. T. III. Gliwice 1987; P. Greiner: Stadtpläne von Oppeln
(bis 1945). Plany miasta Opola (do 1945 roku. W: Oppeln/Opole. Stadtpläne, graphische Ansichten, Fotografien (bis
1945). Plany miasta, widoki graficzne, fotografie (do 1945 roku). Red. P. Mrass. Opole, Ratingen-Hösel 1995;
P. Greiner, K. Gwóźdź: Tarnowskie Góry na dawnych planach (do 1945 roku). Tarnowskie Góry 2005; P. Grei-
ner, M. Mączka: Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa (do 1945 roku). Mikołów 2007.



Z zachowanych map wielkoskalowych miast górnośląskich wykonanych na podstawie
zarządzeń Rejencji Wrocławskiej z maja i czerwca 1810 roku zdecydowana większość zna-
lazła się z czasem w archiwum kartograficznym (Plankammer)13 powołanej z dniem
1 stycznia 1816 roku Rejencji Opolskiej (Königliche Oppolnische Regierung). Rejencja ta
została ukształtowana przestrzenno-administracyjnie, z pewnymi nabytkami dolnoślą-
skimi, na obszarze historycznego Górnego Śląska14. Zasób tego kartograficznego archi-
wum ocalał w czasie II wojny światowej i przez długie lata znajdował się w zasobie
Archiwum Państwowego we Wrocławiu15. Obecnie jest przechowywany w Archiwum Pań-
stwowym w Opolu w zespole 45/1191 Rejencja Opolska. Kartografia, gdzie znajduje się
49 egzemplarzy z interesujących nas map. Trzy mapy: Lublińca, Olesna i Rybnika są prze-
chowywane w Zbiorze kartograficznym (12/181) Archiwum Państwowego w Katowicach.
W jaki sposób znalazły się w zasobie kartograficznym katowickiego Archiwum, trudno
dzisiaj stwierdzić. W każdym razie mają charakterystyczną numerację nadaną im w ar-
chiwum kartograficznym Rejencji Opolskiej: mapa Lublińca – nr 52, Olesna – nr 22
i Rybnika – nr 25. Pełny zapis sygnatury tego zbioru w archiwum rejencyjnym, który zos-
tał odnotowany tylko na mapach Raciborza (poz. kat. 38) i Toszka (poz. kat. 45), brzmiał
stosownie: na mapie Raciborza – Plankammer der Königlichen Regierung zu Oppeln IV
a A [bez numeru mapy], a na mapie Toszka – Plankammer der Königlichen Regierung zu
Oppeln IV a A 32. Należy przy tym zauważyć, że część map nie ma żadnych oznaczeń
kancelaryjnych, w tym mapy Koźla (poz. kat. 19), Lublińca (poz. kat. 23), Prudnika (poz.
kat. 34) oraz Raciborza (poz. kat. 38). Nie udało się wykonceptować, jaki system został
zastosowany w Plankammer Rejencji w układzie map miast górnośląskich – bowiem nie
są one ułożone ani według nazw (niemieckich) miast, ani podziałów administracyjnych na
powiaty, ani też chronologicznie według powstania map. Możliwe, że stosowano układ
według akcesji map do Plankammer, ale kwestia ta wymaga odrębnych badań, które nie
są w naszych rozważaniach najważniejsze.

Akcja pomiarów i sporządzania planów zgodnie z rozporządzeniami została przepro-
wadzona w 1810 i 1811 roku, w tym w 1810 roku zostały wykonane mapy 10 miast,
a w 1811 roku mapy 18 miast – to pewne statystyczne uproszczenie wynikające z obo-
wiązku wykonania dwóch typów map, które albo się nie zachowały lub zostały wykonane
w kolejnych latach. W 1812 roku zostały sporządzone mapy tylko dwóch miast – dodat-
kowa mapa Raciborza oraz mapy Gliwic, a w 1815 roku kolejne mapy Koźla i Opola. Mo-
żemy więc uznać, że przedsięwzięcie kartowania miast Górnego Śląska w zasadzie
przeprowadzono w latach 1810–1811, a później trwały tylko prace uzupełniające.
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13 W tym również zachowane do dzisiaj plany miast z obszarów w owym czasie niezaliczanych do Górnego
Śląska: Byczyny, Kluczborka, Wołczyna i Namysłowa. Brak natomiast planów miast biskupiego księstwa nyskiego.

14 P. Greiner: Pojęcie Górnego Śląska w aspekcie historyczno-przestrzennym. W: Katowice – moje miasto. Red.
A. Złoty. Pszczyna 2003, s. 17–21.

15 Katalog planów miast i osiedli śląskich z XVI–XIX wieku w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocła-
wiu. Oprac. J. Domański. Warszawa 1973.



Tabela 1
Datacja zachowanych map miast Górnego Śląska

Natężenie prac pomiarowych i wykonawczych nastąpiło w 1811 roku. Z nielicznych
zachowanych adnotacji na mapach wynika, że w 1811 roku pomiary były przeprowadzane
przez cały rok, nawet zimą i jesienią – w styczniu oraz na przełomie stycznia i lutego spo-
rządzono pomiary dla Głogówka, Lublińca, Toszka, w lutym dla Opola, a w listopadzie
dla Skorogoszczy. W ówczesnych warunkach terenowych, na ciągle zaniedbanym cywili-
zacyjnie Górnym Śląsku, świadczy to o znacznej determinacji realizatorów tego projektu.
Należy jeszcze zaznaczyć, że z zachowanych map aż 47 egzemplarzy to mapy oryginalne,
a tylko 5 to kopie, w tym: 1 kopia z 1811 roku mapy Lublińca, 1 kopia z 1835 roku mapy
Koźla i 1 kopia z 1835 roku mapy Prudnika oraz kopie obu zasadniczych map Gliwic
sporządzone w 1828 roku.

W akcji pomiarów i kartowania miast Górnego Śląska wzięło udział co najmniej 18
mierniczych16, wśród których jedenastu wykonało mapy 1 miasta, czterech – mapy 2 miast,
dwóch – mapy 3 miast: V. Jurziczek (Rybnika, Wodzisławia i Żor) i A. Plasqude (Głub-
czyc, Toszka i Ujazdu) oraz jeden mapy aż 4 miast – C.F. Scheuerwasser junior (Babo-
rowa, Białej, Opola i Prudnika). Na części map odnotowano ich określenia zawodowe –
najczęściej opisane jako Conducteur (geometra) lub Landmesser (mierniczy). Pojawił się też
geometra budów wodnych (Wasserbau Conducteur) – Grund, autor mapy Krapkowic,
i porucznik wojsk inżynieryjnych, wspominany już F.W. von Keudel. Niestety, wobec braku
badań nad dziejami pomiarów geodezyjnych i kartowania map wielkoskolawych, nie tylko
miast, na Górnym Śląsku w XVIII–XIX wieku niewiele możemy powiedzieć o autorach
przedstawianych map. Wiemy, że np. autor mapy Pszczyny G.B. Brettschneider był
w tym okresie czynny zawodowo w powiecie pszczyńskim i jest autorem m.in. kartogra-
ficznego opracowania z 1810 roku, na którym przedstawiono zagospodarowanie osuszo-
nego wielkiego stawu bieruńskiego17.
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Rok Liczba
zachowanych

map

Liczba
skartowanych

miast

Nazwy miasta i liczba zachowanych map

1810 18 10 Głubczyce – 2, Gorzów – 2, Hulczyn – 1, Nie-
modlin – 2, Olesno – 3, Racibórz – 1, Rybnik – 2,
Tarnowskie Góry – 1, Wodzisław – 1, Żory – 2

1811 28 18 Baborów – 2, Biała – 2, Bytom – 2, Głogówek – 2,
Kietrz – 2, Koźle – 1, Krapkowice – 2, Leśnica – 1,
Lubliniec – 2, Mikołów – 2, Opole – 1, Prudnik
– 1, Pszczyna – 1, Pyskowice – 1, Skorogoszcz – 1,
Toszek – 2, Ujazd – 2, Wodzisław – 1

1812 4 2 Gliwice – 2, Racibórz – 2

1815 2 2 Koźle – 1, Opole – 1

16 Obie mapy Koźla nie są sygnowane przez ich autora lub autorów.
17 AP Kat, Oddział w Pszczynie, zespół 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. XVIII 304; P. Grei -

ner, M. Mączka: Bieruń na dawnych mapach. W: Bieruń. Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek
i ks. J. Myszor. Bieruń 2007, s. 15–24.



Instrukcje i zarządzenia dotyczące sporządzania map starały się wprowadzić ujedno-
licenie ich konstrukcji. Udało się to niewątpliwie w przypadku zastosowanych pomniej-
szeń. Opracowane zostały dwa rodzaje map: plan samego miasta w pomniejszeniu
1:7 200 oraz jego pomniejszenie w skali dwukrotnie mniejszej 1:14 400, na którym od-
dawano również najbliższe otoczenie obszaru miejskiego.

Tabela 2
Wykaz zachowanych map z podziałem na skale

Dla 18 miast zachował się komplet obu rodzajów map o pomniejszeniach 1:7 200
i 1:14 400, dla 6 miast wyłącznie pomniejszenie 1:7 200 (Hulczyn, Leśnica, Prudnik
Pszczyna, Pyskowice, Skorogoszcz), a 2 miasta mają po trzy plany o różnych pomniej-
szeniach: Olesno – 1:2 880, 1:7 200, 1:14 400 i Racibórz – 1:1 440, 1:7 200, 1:14 400.
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Miasto Liczba planów Zastosowane pomniejszenia
Baborów 2 1:7 200, 1:14 400
Biała 2 1:7 200, 1:14 400
Bytom 2 1:7 200, 1:14 400
Gliwice 2 1:7 200, 1:14 400
Głogówek 2 1:7 200, 1:14 400
Głubczyce 2 1:7 200, 1:14 400
Gorzów 2 1:7 200, 1:14 400
Hulczyn 1 1:7 200
Kietrz 2 1:7 200, 1:14 400
Koźle 2 1:3 700, 1:7 200
Krapkowice 2 1:7 200
Leśnica 1 1:7 200
Lubliniec 2 1:7 200, 1:14 400
Mikołów 2 1:7 200, 1:14 400
Niemodlin 2 1:7 200, 1:14 400
Olesno 3 1:2 880, 1:7 200, 1:14 400
Opole 2 1:1 440, 1:14 400
Prudnik 1 1:7 200
Pszczyna 1 1:7 200
Pyskowice 1 1:7 200
Racibórz 3 1:1 440, 1:7 200, 1:14 400
Rybnik 2 1:7 200, 1:14 400
Skorogoszcz 1 1:7 200
Tarnowskie Góry 2 1:7 200, 1:21 600
Toszek 2 1:7 200, 1:14 400
Ujazd 2 1:7 200, 1:14 400
Wodzisław 2 1:7 200
Żory 2 1:7 200, 1:14 400



Ponadto inne pomniejszenia zastosowano w mapach 3 miast: Koźla – 1:3 700, 1:7 200,
Opola – 1:1 440, 1:1 4400 i Tarnowskich Gór – 1:7200, 1:21600. Niezależnie od tego dla
każdego miasta zachowała się mapa zasadnicza 1:7 200.

Mapy w skali 1:7 200 przedstawiają miasta najczęściej z zaznaczeniem podziałów ad-
ministracyjnych, ważniejszych budynków publicznych, ulic, mostów, rzek, podmiejskich
ogrodów, pól i łąk, ewentualnie też wodociągów, murów i bram miejskich. Treść tę podano
zwykle za pomocą umownych znaków, których objaśnienia znajdziemy w legendach i czę-
ściowo w objaśnieniach. Drugi rodzaj map w skali 1:14 400 obrazuje miasta wraz z oko-
licą. Sytuacje miast są tu często zaznaczone schematycznie lub zostały w dużym stopniu
zgeneralizowane. Występują natomiast sąsiadujące z miastem wsie i ich zabudowa, ce-
gielnie, młyny, folwarki, pola, łąki, lasy, rzeki, źródła, grodziska, prowadzące do miasta
trakty i inne drogi – w sumie całe pokrycie terenu.

Należy jeszcze przy tej okazji wspomnieć o zastosowanych miarach w trakcie pomia-
rów i ich graficznym oddaniu w postaci podziałek. Prawie wszystkie pomiary zostały prze-
prowadzone przy użyciu prętów (Ruthe) reńskich, poza czterema, gdzie zastosowano
sążnie (Lachter) reńskie i jednym z użyciem stóp (Fuss) reńskich. Na 44 mapach użyto po-
działek transwersalnych, a tylko na 8 liniowych.

W pozostałych elementach pomiarowo-kartograficznych istnieje już duża dowolność.
Przede wszystkim w orientacjach map, gdzie zastosowano obok – ciągle w tym czasie nie-
standardowej – orientacji północnej również północno-zachodnią (na mapach Baborowa,
Gliwic, Głubczyc i Żor), zachodnią (mapy Białej, Mikołowa i Opola), południowo-
wschodnią (mapy Bytomia i Gorzowa), północno-wschodnią (mapy Głogówka, Skoro-
goszczy, Tarnowskich Gór i Wodzisławia) oraz wschodnią (mapy Krapkowic i Raciborza).
Na dwóch mapach Olesna (poz. kat. 30 i 31) autor oddał deklinację magnetyczną.

Brak zupełnie standaryzacji zarówno jeśli chodzi o używane sygnatury kartograficzne,
jak i kolory itp. Większość map (47 egzemplarzy) jest zaopatrzona w legendy, ale tylko 9
w dodatkowe objaśnienia. Z ciągle jeszcze w owej epoce stosowanych na mapach ozdob-
nych elementów graficznych występuje często (na 23 mapach) mniej lub bardziej rozbu-
dowana róża wiatrów, a na 6 mapach dodatkowo winiety (na mapach Bytomia, Hulczyna,
Kietrza i Tarnowskich Gór – mapa w skali 1:21 600).

Zamierzona przez administrację pruską w 1810 roku akcja skartowania miast górno-
śląskich wreszcie w pełni się powiodła. Zasadniczo została utrzymana standaryzacja opra-
cowanych map wielkoskalowych istniejących wówczas (od strony prawnej) miast.
W efekcie zrządzeniem losu, mając w pamięci ogromne straty archiwaliów górnośląskich
w czasie II wojny światowej, współczesny historyk dysponuje porównawczym obrazem aż
28 z 30 istniejących na początku XIX wieku miast na historycznym Górnym Śląsku, któ-
rych kartograficzny obraz został sporządzony w podstawowych pomniejszeniach 1:7 200
i 1:14 400. Zarówno miast, które w następnych dekadach nie zostały objęte rewolucją
przemysłową i co za tym szło intensywną urbanizacją na niespotykaną skalę (te głównie
w zachodniej części regionu), jak i miast, które położone we wschodniej części Górnego
Śląska w wyniku tych procesów zmieniły swoje przestrzenne i urbanistyczne oblicze. Na-
leży podkreślić, że wszystkie 28 miast, których zdjęcia kartograficzne wykonane w tym
samym „momencie” historycznym zachowały się, posiadają podstawową mapę w skali
1:7 200.
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BABORÓW [Bauerwitz]
1.
Plan der Stadt Bauerwitz
Oryg. 1811 – Scheuerwasser jun., geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 45 cm x 26 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/1

2.
Plan von denen Umgebungen der Stad Bauer-
witz
Oryg. 1811 – Scheuerwasser jun., geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 55 cm x 49 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/2

BIAŁA [Zültz]
3.
Plan der Stadt Zültz
Oryg. 1811 – Scheuerwasser jun., geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 33,5 cm x 25,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/3

4.
Plan von denen Umgebungen der Stad Zültz
Oryg. 1811 – Scheuerwasser jun., geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 43 cm x 36 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/4

BYTOM [Beuthen]
5.
Situationsplan von der Stadt Beuthen und
deren Umgebungen
Oryg. 1811 – Schubarth [geometra]; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 42,5 cm x 28 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/7

6.
Situations-Plan der Stad Beuthen und deren
Environs in der Peripheri von 2½ Meile
Oryg. 1811 – Schubarth, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 73,5 cm x 44 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/8

GLIWICE [Gleiwitz]
7.
Situations-Plan der Stadt Gleiwitz mit ihren
Vorstädten
Kop. 1828 – Julius Augustini z oryg. 1812
– Promnitz, geometra; podz. transw., stopy
reńskie; [1:7 200]
r. 43 cm x 35,5 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/11

8.
Situations-Plan der Stad Gleiwitz mit ihren
Vorstädten und Umgebungen
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Katalog planów miast Górnego Śląska
z lat 1810–1811/1815*

* Skróty zastosowane w opisie map: AP Kat – Archiwum Państwowe w Katowicach; AP Opole – Archi-
wum Państwowe w Opolu; b.a. – brak autora; ca – circa [około]; cm – centymetr; inż. – inżynier; jbw – jedno-
barwna; kop. – kopia; oryg. – oryginał; podz. – podziałka; por. – porucznik; r. – ramka; Rej. Opol. Kart. – ze-
spół: 45/1191 Rejencja Opolska. Kartografia; rkps – rękopis; sygn. – sygnatura; transw. – transwersalna; wbw
– wielobarwna; Zb. kart. – Zbiór kartograficzny.



Kop. 1828 – Julius Augustini z oryg. 1812
– Promnitz, geometra; podz. transw., pręty
reńskie; [1:14 400]
r. 60,5 cm x 57 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/12

GŁOGÓWEK [Ober Glogau]
9.
Plan von der Stadt Ober Glogau und Vor-
städten nebst Abteilung der Bezirken, Stras-
sen, Gewässer und öffentliche Gebäude
Oryg. 1811 – Wentscher, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 44,5 cm x 38,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/19

10.
Plan von denen Umgebungen der Stad Ober-
Glogau
Oryg. 1811 – Wentscher, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 35,5 cm x 34,5 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/20

GŁUBCZYCE [Leobschütz]
11.
Plan der Stadt Leobschütz
Oryg. [ca 1810] – A. Plasqude; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7.200]
r. 22,5 cm x 19 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/22

12.
Plan von derer Environs um die Stad Leobs-
chütz, bis zur ½ Meile aufgenommen
Oryg. [ca 1810] – A. Plasqude; podz. li-
niowa, pręty reńskie; [1:14 400]
r. 54 cm x 44 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/23

GORZÓW ŚLĄSKI [Landsberg]
13.
Plan der von der Stadt Landsberg Rosenber-
ger Creises in Schlesien
Oryg. 1810 – Jungnickel, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 39 cm x 23,5 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/28

14.
Plan von denen Umgebungen bey Landsberg
in Schlesien
Oryg. 1810 – Jungnickel, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 40,5 cm x 28 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/29

HULCZYN [Hultschin, Hlučín]
15.
Plan der Stadt Hultschin
Oryg. 1811 – F.W. von Keudel, inż. por.;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 31 cm x 26 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/32

KIETRZ [Katscher]
16.
Plan der Stadt Katscher
Oryg. 1811 – F.W. von Keudel, inż. por.;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 25,5 cm x 20 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/38

17.
Situations-Plan von Katscher
Oryg. 1811 – F.W. von Keudel, inż. por.;
podz.transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 71,5 cm x 65 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/39

KOŹLE [Cosel]
18.
Plan der Stadt Cosel
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Oryg. 1811 – b.a.; podz. liniowa, pręty reń-
skie; [1:7 200]
r. 30,5 cm x 19 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/42

19.
Plan der Stadt Cosel
Oryg. [ca 1815] – b.a.; podz. transw., pręty
reńskie; [1:3 700]
r. 38,5 cm x 29,5 cm, rkps, jbw, papier na
płótnie
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/43

KRAPKOWICE [Krappitz]
20.
Plan der Mediat-Stadt Krappitz und denen
daran stossenden Vorstädten, Cämmerei-Dor-
ffe und Herrschaftlichen Gebäuden
Oryg. 1811 – Grund, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 46 cm x 29 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/45

21.
Charte von der Immediat-Stad Krappitz
Oryg. 1811 – Grund, [geometra]; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 53 cm x 39,5 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/46

LEŚNICA [Leschnitz]
22.
Plan von der Stadt Leschnitz nebst ihren
Umgebungen, Abteilung der Bezirke und
öffentlichen Gebäude
Oryg. 1811 – Wentscher, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 80 cm x 79 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/48

LUBLINIEC [Lublinitz]
23.
Plan von der Stadt Lublinitz nebst deren Vor-
städten und der Schloss-Gemeinde
Kop. 1811 – Degner z oryg. 1811 – Preuss;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 34 cm x 20 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/49

24.
Plan von den Umgebung der Stadt Lublinitz
Oryg. 1811 – Preuss; podz. liniowa, sążnie;
[1:14 400]
r. 69 cm x 54 cm, rkps, wbw, papier
AP Kat., Zb. kart., sygn. I 772

MIKOŁÓW [Nicolai]
25.
Zeichnung von der Stadt Nicolay
Oryg. 1811 – Viebig, [geometra]; podz. li-
niowa, pręty reńskie; [1:7 200]
r. 33 cm x 25 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/51

26.
Plan von denen Umgebungen der Stad Nicolay
Oryg. 1811 – Viebig, geometra; podz. li-
niowa, pręty reńskie; [1:14 400]
r. 54,5 cm x 54,5 cm, rkps, wbw, papier
róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/52

NIEMODLIN [Falkenberg]
27.
Situations-Plan der Stadt Falkenberg und der
dazu gehörigen neuen Etablissements
Oryg. [ca 1810] – Willimek; podz. transw.,
pręty reńskie; [1:7 200]
r. 42 cm x 27 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/55

28.
Situations-Plan der Stad Falkenberg und ihrer
Umgebungen
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Oryg. [ca 1810] – Willimek; podz. transw.,
pręty reńskie; [1:14 400]
r. 62 cm x 42 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/56

OLESNO [Rosenberg]
29.
Plan von der Stadt Rosenberg
Oryg. 1810 – Jungnickel, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:2 880]
r. 57 cm x 50 cm, rkps, wbw, papier
róża wiatrów
AP Kat, Zb. kart., sygn. I 770

30.
Plan von der Creis-Stadt Rosenberg
Oryg. 1810 – Jungnickel, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 39 cm x 29 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/61

31.
Plan von denen Umgebungen bey der Stad
Rosenberg
Oryg. 1810 – Jungnickel, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 53,5 cm x 41 cm, rkps, wbw, papier
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/62

OPOLE [Oppeln]
32.
Plan von der Stadt Oppeln innerhalb der
Stadt-Mauer
Oryg. 1815 – [C.F.] Scheurewasser, geo-
metra i inspektor budowlany; podz.
transw., pręty reńskie; [1:440]
r. 140 cm x 114 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/67

33.
Plan von den Umgebungen oder environiren-
den Terrain der Stadt Oppeln bis zu den nä-
chsten anliegenden Dörfern

Oryg. 1811 – [C.F.] Scheuerwasser, geo-
metra; podz. transw, pręty reńskie, [1:14
400]
r. 43 cm x 29,5 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/66

PRUDNIK [Neustadt]
34.
Plan von der Stadt Neustadt und deren Vor-
städte
Kop. 1835 – Traeger z oryg. 1811 – [C.F.]
Scheuerwasser jun., geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 43 cm x 35 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/81

PSZCZYNA [Pless]
35.
Plan von der Stadt Pless
Oryg. 1811 – G. Brettschneider, geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 25 cm x 25 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/87

PYSKOWICE [Peiskretscham]
36.
Zeichnung von der Stadt Peiskretscham, wo-
rauf die vier Bezirke nach verschiedenen Far-
ben bemerkt sind
Oryg. 1810 – Viebig, geometra; podz. li-
niowa, pręty reńskie; [1:7 200]
r. 41,5 cm x 26,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/88

RACIBÓRZ [Ratibor]
37.
Situations-Plan von den angrenzenden Or-
tschaften der Stadt Ratibor, welche über ¼ bis
½ Meile entfernt liegen
Oryg. 1810 – André Wihrheim, geometra;
podz. transw., pręty reńskie; [1: 14 400]
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r. 49 cm x 42 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/91

38.
Situations-Plan von der Stadt Ratibor
Oryg. 1812 – André Wihrheim, [geo-
metra]; podz. transw., pręty reńskie; [1:7
200]
r. 32 cm x 49 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/92

39.
Special-Charte von der Stadt Ratibor, sowiet
sie von ihrer Ringmauer begrentzt ist
Oryg. 1812 – André Wihrheim, geometra;
podz. transw., pręty reńskie, [1:1 440]
r. 61,5 cm x 47 cm, rkps, wbw, papier na
płótnie
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/93

RYBNIK
40.
Plan von jetziger Abteilung der Bezirke, Stras-
sen, Markplätze, und oeffentlichen Anlagen,
der im Ratiborer Kreisse Stadt Rybnik
Oryg. 1810 – J. Jurziczek, geometra; podz.
transw., sążnie reńskie; [1:7 200]
r. 53,5 cm x 33 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Kat, Zb. kart., sygn. I 771

41.
Plan von den nächsten Umgebungen der
Stadt Rybnik im Ratiborer Creise belegen
Oryg. 1810 – V. Jurziczek, geometra.;
podz. transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 60,5 cm x 39 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/99

SKOROGOSZCZ [Schurgast]
42.
Plan von der Stadt Schurgast

Oryg. 1811 – Riemer; podz. transw., pręty
reńskie; [1:7 200]
r. 47,5 cm x 29,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/100

TARNOWSKIE GÓRY [Tarnowitz]
43.
Plan der Berg-Stadt Tarnowitz im Zusam-
menhang mit der Blaschiene, der Lischze und
dem Carlshoff
Oryg. 1810 – Merker; podz. transw., pręty
reńskie; [1:7200]
r. 23 cm x 26 cm, rkps, wbw, papier
róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/103

44.
Plan von der Bergstadt Tarnowitz und deren
nächsten Umgebung
Oryg. [ca 1810] – Nixdorf; podz. transw.;
[1:21 600]
r. 36 cm x 29 cm, rkps, wbw, papier
róża wiatrów, ozdobna winieta
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/102

TOSZEK [Tost]
45.
Situations-Plan der Stadt Tost
Oryg. 1811 – A. Plasqude; podz. transw.,
pręty reńskie; [1:7 200]
r. 21 cm x 18,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/107

46.
Situations-Plan derer Environs um die Stad Tost
Oryg. 1811 – A. Plasqude; podz. liniowa,
pręty reńskie; [1:14 400]
r. 45 cm x 38,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/108

UJAZD [Ujest]
47.
Plan der Stadt Ujest
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Oryg. [ca 1811] – A. Plasqude; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r. 20 cm x 20 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/109

48.
Plan derer Environs um die Stadt Ujest bis
zum ½ Meile
Oryg. [ca 1811] – A. Plasqude; podz. li-
niowa, pręty reńskie; [1: 14 400]
r. 56 cm x 54,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/110

WODZISŁAW ŚLĄSKI [Loslau]
49.
Plan von den Eintheilungen in Bezirke und
öffentlichen Anlagen bei der im Plessnischen
Creise belegenen Stadt Loslau
Oryg. 1810 – V. Jurziczek, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7200]
r. 55,5 cm x 34,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/111

50.
Plan von den Umgebungen aller interessanter
Gegenstände um der im Plessnischen Creise
belegenen Stadt Loslau

Oryg. 1810 – V. Jurziczek [geometra];
podz. transw., pręty reńskie; [1:14 400]
r. 58,5 cm x 37,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, objaśnienia, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/112

ŻORY [Sohrau]
51.
Plan von den Eintheilungen in Bezirke und
öffentlichen nach dem Brande geschehenen
Anlagen bei der im Ratiborer Kreise belege-
nen Stadt Sohrau
Oryg. 1810 – V. Jurziczek, geometra; podz.
transw., pręty reńskie; [1:7 200]
r.50 cm x 30 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/120

52.
Plan von den Umgebungen aller interessan-
ten Gegenstände um der im Ratiborer Creise
belegenen Stadt Sohrau
Oryg. 1810 – V. Jurziczek, geometra; podz.
transw., sążnie reńskie; [1:14 400]
r. 64 cm x 44,5 cm, rkps, wbw, papier
legenda, róża wiatrów
AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/121
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Piotr Greiner

Stadtpläne des preußischen Oberschlesiens aus den Jahren 1810–1811/15

Zusammenfassung

Der Verfasser unterzog der Analyse die erste gelungene Probe, eine kartographisch standardi-
sierte Sammlung von Landkarten mit großem Maßstab (Plänen) von allen damals rechtlich beste-
henden Städten im preußischen Oberschlesien zu erstellen. Dadurch verfügt der gegenwärtige
Historiker trotz weitgehender Verluste oberschlesischer Archivalien während des 2. Weltkriegs über
das vergleichbare Bildmaterial von 28 aus den 30 am Anfang des 19. Jahrhunderts im preußischen
Oberschlesien bestehenden Städten. Es ist zu betonen, dass alle 28 Städte, deren zu demselben his-
torischen Zeitpunkt gebildete kartographische Abbildungen erhalten sind, eine Basis-Landkarte
im Maßstab 1:7200 innehaben.



Piotr Greiner

Plans of the towns in the Prussian Upper Silesia between 1810 and 1811/1815

Summary

The author analyzes the first successful attempt to create in the Prussian Upper Silesia a car-
tographically standardized set of large-scale city plans. In effect, despite the archival losses in the
Second World War, a modern scholar may access today a tool to compare 28 out of 30 towns exis-
ting in the beginning of the 19th century. It must be pointed out that all 28 cities, which were pho-
tographed cartographically in the same historical moment, have a basic map in the scale 1:7200.
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Przemysław Snoch

KANCELARIA MIASTA SOSNOWCA
W LATACH 1916–1939

W kręgu zainteresowań badaczy zajmujących się polską kancelarią w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego pozostają przede wszystkim urzędy administracji pań-
stwowej zarówno szczebla centralnego, jak i wojewódzkiego oraz powiatowego. Znacznie
mniej uwagi poświęcono biurowości organów samorządu terytorialnego, w tym magist-
ratów i zarządów miejskich1. Omówienie kilku zagadnień związanych z funkcjonowaniem
kancelarii miejskiej Sosnowca w pierwszej połowie XX wieku stanowi próbę uzupełnie-
nia dotychczasowej literatury. Dzięki w miarę kompletnemu zbiorowi wewnętrznych re-
gulaminów i normatywów biurowych z lat 1915–1939 możliwe jest prześledzenie nie tylko
zmian w organizacji kancelarii, ale również faktycznego obiegu korespondencji, a tym
samym poznanie procesów aktotwórczych mających wpływ na powstanie zespołu Akta
miasta Sosnowca2. Ważnymi problemami, które znalazły częściowe odzwierciedlenie w ak-
tach omawianego zespołu, są: stosunek lokalnych władz samorządowych do reformy biu-
rowości z 1931 roku i zakres zmian, jakie rzeczywiście spowodował.

Miasto Sosnowiec zostało utworzone w 1902 roku w wyniku połączenia grupy wsi
i osad fabrycznych położonych na terenie gmin Gzichów i Niwka3. Otrzymanie praw miej-
skich wiązało się z zorganizowaniem nowego ośrodka władz administracyjnych i nie-
zbędnej do jego funkcjonowania kancelarii. Czynności biurowe w Magistracie Miasta
Sosnowca wykonywał odpowiedzialny za prowadzenie registratury urzędnik, określany
jako archiwista oraz 4–5 kancelistów4. O samej kancelarii z najwcześniejszego okresu ist-
nienia Urzędu wiadomo jednak stosunkowo niewiele. W wytworzonej do 1914 roku do-
kumentacji zgromadzonej w zespole Akta miasta Sosnowca zachowały się jedynie dzienniki
podawcze i spisy (rejestry) poszytów prowadzone przez poszczególne komórki organiza-
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1 Omówienie najnowszego stanu badań oraz literatura przedmiotu są zawarte m.in. w publikacjach:
M. Dereszyńska-Romaniuk: Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu w latach 1919–1939.
Warszawa 1998; K. Kasperek: Procesy archiwizacji w Urzędzie Wojewódzkim Kieleckim (1919–1939).
„Archeion” 1981, T. 71, s. 123–132; S. Nawrocki: Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od śred-
niowiecza do końca XX wieku. Poznań 1998; H. Robótka: Kancelaria urzędów administracji państwowej
w II Rzeczypospolitej (Procesy aktotwórcze). Toruń 1993.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/776 Akta miasta Sosnowca (dalej:
M Sosnowiec), sygn. 1905–1908.

3 O genezie miasta Sosnowca zob. M.E. Nita: Narodziny miasta. W: Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta. Red.
J. Walczak. Sosnowiec 2002, s. 9–25; J. Żółkowski: Sosnowiec. Drogi i czynniki rozwoju miasta przemysło-
wego. Katowice 1960, s. 75 i nast.

4 Pamâtnaâ Kniga Petrkovskoj Gubernii na 1904 god. Piotrków 1904, s. 74. Zob. też AP Kat, M Sosnowiec,
sygn. 978.



cyjne5. Na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych cech pism można stwierdzić, że re-
jestracja korespondencji, łączenie pism w sprawy, układ akt w registraturze nie odbiegał
zasadniczo od modelu przyjętego w administracji rosyjskiej w Królestwie Polskim.

Wkroczenie w pierwszych dnia sierpnia 1914 roku wojsk niemieckich do Sosnowca
i późniejsza okupacja zachodniej części powiatu będzińskiego otworzyły nowy rozdział
w historii miasta. Przedłużające się działania wojenne, połączone z kontrybucjami i rek-
wizycjami, spowodowały załamanie gospodarcze i drastyczne pogorszenie sytuacji lud-
ności. Lata 1914–1918 przyniosły jednak także pozytywne zmiany. Oparta na
rozwiązaniach przyjętych w Cesarstwie Niemieckim Ordynacja miejska dla miast obszaru
Polski rosyjskiej podlegających niemieckiej administracji z 19 czerwca 1915 roku zapocząt-
kowała odrodzenie się samorządu terytorialnego w większych miastach Królestwa Pol-
skiego6. Na podstawie przepisów Ordynacji dokonano istotnych zmian w strukturze
wewnętrznej Magistratu Sosnowca. Powołano nową radę i zarząd miejski, określając kom-
petencje tych organów. Rozbudowano również sam Urząd, zwiększając liczbę wydziałów
z 3 do 8. Jednocześnie do potrzeb rozwijającej się administracji miasta dostosowano or-
ganizację biurowości7.

Od 1 stycznia 1916 roku wprowadzono kancelarię zdecentralizowaną. Każdy z wy-
działów miał prowadzić własny dziennik podawczy oznaczony literowym skrótem jego
nazwy. Dodatkową pomoc ewidencyjną stanowiły skorowidze alfabetyczne nazwisk wpi-
sanych do dziennika oraz terminarze. Były w nich odnotowywane sprawy wymagające
wznowienia w określonych odstępach czasu lub takie, których rozpatrzenie przekraczało
termin 14 dni. Zadekretowaną przez burmistrza i zarejestrowaną w wydziale korespon-
dencję czekającą na załatwienie przechowywano w odrębnych teczkach w kolejności
wpływu. Dla ważnych pism, wymagających szybkiego rozpatrzenia, przeznaczono teczkę
w kolorze czerwonym, a dla wszystkich innych niebieską. Dużą wagę przywiązywano do
sprawności działania kancelarii. Odpowiedzi na wpływy z adnotacją „pilne” miały być
przygotowane w dniu otrzymania. Czas załatwienia sprawy w normalnym trybie wynosił
dwa dni. Kontrola przestrzegania terminów spoczywała na kanceliście prowadzącym
dziennik podawczy. W przypadku braku odpowiedzi po upływie tygodnia urzędnik ten
został zobowiązany do pisemnego powiadomienia swego przełożonego. 1 i 15 każdego
miesiąca wykaz wszystkich niezałatwionych spraw należało przedłożyć pierwszemu bur-
mistrzowi. Dziennik był prowadzony w języku niemieckim. Do zadań dziennikarza nale-
żała również ekspedycja poczty, wykonywanie tłumaczeń i pomocnicze prace kancelaryjne,
takie jak szycie akt.

Pisma spraw ostatecznie zamkniętych łączono w poszyty, które wpisywano do wy-
działowych spisów akt. Na podstawie tych wpisów na obwolutach jednostek aktowych
nanoszono znaki kancelaryjne, składające się z literowego symbolu komórki organiza-
cyjnej tworzącej materiały i kolejnego numeru ze spisu łamanego przez rok kalenda-
rzowy.
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5 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 944–973. O kancelarii rosyjskiej zob. też A. Kopiczyńska: Akta władz ad-
ministracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867–1915. Warszawa 2004, s. 62–65; F. Sobalski: Dawne
archiwum miejskie Częstochowy. Częstochowa 2005, s. 29–30.

6 M. Ujdak-Mendel: Samorząd Sosnowca w latach 1918–1939. W: Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta. Red.
J. Walczak. Sosnowiec 2002, s. 75–76.

7 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1907 – pismo pierwszego burmistrza Sosnowca z 15 grudnia 1915 roku.



W omawianym normatywie sprecyzowano również zasady przechowywania odziedzi-
czonej dokumentacji rosyjskiej. Zgromadzone w registraturze akta miały zostać podzielone
pomiędzy aktualnie istniejące komórki organizacyjne. W praktyce za materiały przydatne do
bieżącego funkcjonowania Urzędu uznano tylko sprawy rozpoczęte po wybuchu I wojny
światowej. W spisie teczek oraz na samych jednostkach aktowych naniesiono nowe znaki
kancelaryjne8. Utworzono w ten sposób osiem grup rzeczowych, odpowiadających kompe-
tencjom nowych wydziałów. Pozostałe materiały sukcesywnie przekazywano do archiwum.

Przyjęty w 1916 roku model organizacji kancelarii obowiązywał później przez pierw-
sze lata po odzyskaniu przez Państwo Polskie niepodległości. Istniejący stan rzeczy zmie-
nił okólnik prezydenta miasta z 28 grudnia 1923 roku9. Na jego podstawie 1 stycznia
1924 roku powołano w Biurze Głównym komórkę pod nazwą Kancelaria Ogólna, w któ-
rej skoncentrowano wszelkie czynności związane z przyjmowaniem, rejestracją i ekspe-
dycją korespondencji. W miejsce tworzonych w komórkach rejestrów kancelaryjnych
wprowadzono wspólny dla wszystkich wydziałów dziennik korespondencji wchodzącej
i wychodzącej, podzielony na dziennik A przeznaczony dla spraw własnego zakresu dzia-
łania i dziennik B dla spraw poruczonego zakresu działania, wykonywanych na polecenia
władz państwowych. Dotychczasowe pomoce biurowe po ich zamknięciu 31 grudnia 1923
roku należało przekazać do powołanej kancelarii.

Normatyw ustalał nowe zasady rejestracji i obiegu pism. Wszelką korespondencję
wpływającą do Urzędu przekazywano do Kancelarii Ogólnej. Żadnej sprawie nie mógł
być nadany bieg urzędowy przed wniesieniem jej do dziennika, zapłaceniem stosownych
opłat miejskich i przedłożeniem do dekretacji prezydentowi lub jego zastępcy. Wyjątek sta-
nowiły podania o wyciąg z ksiąg ludności i Biura Adresowego, składane w Wydziale Poli-
cyjnym. Po otrzymaniu zarejestrowanych i zadekretowanych wpływów kierownicy,
sekretarze lub referenci poszczególnych wydziałów przygotowywali bruliony odpowiedzi,
które przedkładali do aprobaty prezydentowi, a następnie przekazywali kierownikowi
Kancelarii Ogólnej w celu sporządzenia czystopisu i ekspedycji odpowiedzi. Brulion wraz
z kopią maszynopisu wracał do właściwego wydziału i był tam włączany do akt sprawy.
Normatyw regulował także obieg wewnętrznej dokumentacji finansowej. Do pobierania
wszelkich kwot pieniężnych od instytucji państwowych i samorządowych został upraw-
niony Wydział Finansowo-Podatkowy. Oryginały asygnacji poszczególnych wydziałów wraz
z odpowiednimi rachunkami względnie upoważnieniami do wydatkowania środków bu-
dżetowych po przedłożeniu do podpisu prezydentowi lub wiceprezydentowi były kiero-
wane do Wydziału Finansowo-Podatkowego za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Ich
odpisy referenci wszywali do akt właściwych spraw.

Sprawne funkcjonowanie kancelarii scentralizowanej nawet dla niewielkiego Urzędu
napotkało trudności. Prowadzący dzienniki podawcze urzędnicy nie byli w stanie sku-
tecznie kontrolować terminowości rozpatrywania spraw. Wydziały nie informowały Kan-
celarii Głównej, które z zarejestrowanych pism zostały uznane za przesłane do wiadomości
i niewymagające wysłania odpowiedzi na zewnątrz. Rosła liczba spraw wykazywanych
w rejestrach jako niezakończone10. Za skuteczny sposób rozwiązania problemów uznano
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8 Tak właśnie postąpiono w Spisie akt z okresu wojennego. Zob. AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1/2680.
9 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1906.

10 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1906 – pisma prezydenta Sosnowca z 15 września 1927 roku i 2 kwietnia
1928 roku.



przywrócenie kancelarii zdecentralizowanej, czego efektem było wejście w życie 1 stycz-
nia 1929 roku Regulaminu dotyczącego przyjmowania korespondencji oraz prowadzenia dzien-
ników w Magistracie miasta Sosnowca11. Do znanego już modelu organizacji biur
wprowadzono jednak kilka istotnych modyfikacji. Normatyw utrzymywał wspólne dla ca-
łego Urzędu Biuro Podawcze, mające za zadanie przejmowanie wszelkiej koresponden-
cji nadchodzącej do Magistratu za pośrednictwem poczty, telegrafu, posłańców, woźnych
różnych instytucji lub firm oraz podań składanych osobiście przez interesantów. Wyjątkami
od tej zasady były prośby o wydania zaświadczeń i wyciągów z ksiąg ludności, dowodów
osobistych, adresów składane w Wydziale Policyjnym oraz zawiadomienia wymagane sta-
tutem o podatku od widowisk do Wydziału Finansowo-Policyjnego o urządzanych im-
prezach i widowiskach. Wpływy gromadzące się w Biurze Podawczym otwierał
delegowany urzędnik, przystawiając na pismach stempel, na którym nanosił datę wpływu,
adnotację o liczbie załączników lub ich braku oraz nazwę wydziału, do którego należało
sprawę przekazać. Na korespondencji miano także zaznaczać, czy dotyczy zadań własnych
czy zleconych. Pism poufnych, skierowanych do rąk własnych prezydenta, nie otwierano,
przekazując je adresatowi za pośrednictwem kierownika Biura Głównego.

Po pobraniu stosownych opłat kancelaryjnych podania były odnotowywane w rejest-
rze wpływów, a następnie przedkładane członkom Zarządu Miasta do zapoznania się, po
czym przekazywano je za pokwitowaniem do właściwej komórki organizacyjnej. Podania
wniesione bez stosownych opłat pozostawały w Biurze Głównym, które wzywało petenta
do ich uiszczenia. W razie niewpłacenia należnej kwoty w terminie 14 dni podanie było
zwracane nadawcy.

Kierownicy poszczególnych wydziałów byli zobowiązani niezwłocznie przejrzeć otrzy-
maną korespondencję, zadekretować ją i przekazać urzędnikowi prowadzącemu dziennik
podawczy. Regulamin wprowadził zmieniony wzór dziennika podawczego, ułatwiający
odszukiwanie i korzystanie z akt12. Nowy formularz zawierał następujące rubryki: po stro-
nie lewej (papiery wchodzące) – numer bieżący, datę wejścia, datę i numer korespon-
dencji, numer poprzedni sprawy, rodzaj sprawy, zakres działania własny lub powierzony,
od kogo, treść korespondencji; po stronie prawej (papiery wychodzące) – data pisma,
data wysłania, do kogo, oznaczenie odręcznego załatwienia, treść korespondencji, termin
zwrotu, przeniesiono pod numer, oznaczenie akt. Nowy numer bieżący w danym roku ka-
lendarzowym otrzymywało wyłącznie pierwsze pismo rozpoczynające sprawę. Poziome
rubryki przytoczonego formularza umożliwiały rejestrację kolejnych wpływów dotyczą-
cych danej sprawy pod jedną pozycją dziennika. Znak pisma pierwszego wpływu umiesz-
czano na dalszej korespondencji. Sprawie nadawano nową liczbę dziennika wyłącznie
w przypadku wyczerpania się wolnego miejsca przewidzianego na kolejne wpisy. W od-
powiednim miejscu formularza zaznaczano fakt przeniesienia sprawy i jej nowy numer.
Umieszczany na pismach symbol kancelaryjny tradycyjnie – obok numeru liczby dziennika
– zawierał skrót nazwy komórki organizacyjnej i rok kalendarzowy. Ustalono następujące
symbole literowe Wydziałów: BG. – Biuro Główne, Bd. – Budownictwa, M. – Miernictwa,
FP. – Finansowo-Podatkowy, Gsp. – Gospodarczy, St. – Statystyczny, Pl. – Policyjny, Szk.
– Szkolnictwa, OS. – Opieki Społecznej, Zd. – Miejski Urząd Zdrowia, InR. – Inspek-
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11 AP Kat, M. Sosnowiec, sygn. 1/1669.
12 AP Kat, M. Sosnowiec, sygn. 1/3122. Podobne rozwiązania zostały przyjęte także w innych urzędach.

Zob. K. Kasperek: Procesy..., s. 126; H. Robótka: Kancelaria..., s. 124.



torat Robót Ulenowskich, KW. – Kanalizacji i Wodociągów, USC – Urząd Stanu Cywil-
nego. Pomimo tych innowacji nie zaniechano prowadzenia dodatkowych pomocy kance-
laryjnych w postaci kontroli liczbowej oraz skorowidza alfabetycznego. Do kontroli
liczbowej codziennie wpisywano pisma urzędowe z oznaczeniem tylko liczb tych pism
oraz liczby dziennika wydziału, w skorowidzu – nazwiska i imiona osób, których sprawa
dotyczy, oraz liczbę dziennika wydziału. Rejestracji nie podlegały druki, gazety, reklamy,
raporty i sprawozdania statystyczne składane okresowo przed jednostki podległe, asyg-
nacje rozchodowe, o ile nie wpływały na tok rozpatrywania korespondencji.

Po zakończeniu czynności kancelaryjnych referenci przystępowali do merytorycznego
załatwienia spraw. Czystopisy odpowiedzi, po ich wcześniejszym podpisaniu, wydziały
przekazywały za pokwitowaniem ponownie do Biura Głównego, skąd były one wysyłane
do adresatów. Sprawy ostatecznie załatwione włączano do odpowiednich poszytów wed-
ług adnotacji kierownika wydziału. Nowe jednostki aktowe zakładano w miarę potrzeb
i prowadzono przez kilka lat. Kontynuowano zwyczaj sporządzania spisów dokumentacji
poszczególnych komórek organizacyjnych13. Regulamin precyzował jedynie elementy, jakie
powinien zawierać opis jednostki aktowej. Na okładce – prócz nazwy urzędu i wydziału
– oznaczano: przedmiot lub tytuł, którego dotyczą, tom, daty rozpoczęcia i zakończenia,
liczbę bieżącą, pod która figurują w rejestrze. Na języczku przymocowanym do okładki
odnotowywano: nazwę wydziału, liczbę rejestru akt i ewentualnie numer tomu. Poszyty
nieprzydatne do bieżącej działalności powinny być przekazywane do archiwum, po wcześ-
niejszym spaginowaniu znajdującej się w nich korespondencji i odnotowaniu na obwolu-
cie liczby kart. Akta wypożyczano na zewnątrz na postawie zgody kierownika wydziału,
za pisemnym pokwitowaniem. W miejsce wydanych poszytów wkładano zakładkę za-
stępczą ze sztywnego papieru, na której odnotowywano datę wypożyczenia i nazwisko
osoby otrzymującej dokumentację.

Nad wypełnieniem zapisów normatywu mieli czuwać urzędnicy prowadzący dzien-
niki podawcze i ich bezpośredni przełożeni. Prawo przeprowadzania doraźnych lub okre-
sowych kontroli biurowości całego Magistratu otrzymał kierownik Biura Głównego.

Wkrótce po opracowaniu omówionego Regulaminu miała miejsce przełomowa re-
forma w polskiej biurowości. W efekcie długoletnich prac zmierzających do unifikacji
i unowocześnienia kancelarii urzędów i instytucji została opublikowana Uchwała Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 roku w sprawie przepisów kancelaryjnych dla administ-
racji publicznej, wprowadzająca system bezdziennikowy, oparty na wykazie akt14. Trady-
cyjnie czynności biurowe zostały ograniczone do przyjmowania i rozdzielania
korespondencji wpływającej, wykonywania czystopisów i ekspedycji pism na zewnątrz.
Zadanie rejestracji korespondencji, zakładanie i prowadzenie teczek spraw przekazano re-
ferentom pracującym na stanowiskach merytorycznych. Ramowe przepisy z 1931 roku
systematycznie dostosowywano do potrzeb rządowej administracji terenowej oraz związ-
ków samorządowych szczebla gminnego i mniejszych miast15.

Zadania modernizacji i ujednolicenia biurowości na podległym sobie terenie podjął się
także wojewoda kielecki. Reskryptem z 20 listopada 1935 roku, skierowanym do prze-
wodniczących wydziałów samorządowych i prezydentów miast, polecił podjecie przygo-
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15 S. Podwiński, P. Typiak: Instrukcja kancelaryjna dla zarządów gminnych. Warszawa 1946, s. 14.



towań zmierzających do wprowadzenia w życie nowego systemu kancelaryjnego16.
W pierwszej kolejności samorządy miały dopasować własną strukturę wewnętrzną do ra-
mowych statutów organizacyjnych biur zarządów miejskich i wydziałów powiatowych. Za-
kładano, że kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych powinny opowiadać
grupom rzeczowym strukturalnego wykazu akt, będącego niezbędnym elementem no-
wego systemu. Do pisma wojewody zostały załączone cztery wzorcowe statuty, przezna-
czone odpowiednio dla miast małych, średnich i dużych oraz powiatowych związków
komunalnych. Zasadniczym kryterium podziału gmin miejskich była liczba mieszkańców,
mieszcząca się w przedziałach: 10–25 tys., 25–75 tys. i powyżej 75 tys. Przy czym do ostat-
niej grupy zostały zaliczone wyłącznie Kielce jako siedziba władz wojewódzkich. Sosno-
wiec znalazł się w grupie miast średniej wielkości, dla których przewidziano następujący
schemat organizacyjny:

I. Oddział Ogólno-Administracyjny z Kancelarią Główną i Biurem Ewidencji Ludności,
II. Oddział Finansowo-Gospodarczy z Rachubą i Kasą oraz Magazynem,

III. Oddział Opieki i Zdrowia,
IV. Oddział Techniczny.

W związku z nowym podziałem kompetencji zakładano, że zadania związane z przej-
mowaniem, rozdzielaniem korespondencji do właściwych komórek merytorycznych, wy-
syłaniem odpowiedzi na zewnątrz i prowadzeniem składnicy akt (archiwum) będą
wykonywane w Kancelarii Głównej, usytuowanej w ramach Oddziału Ogólno-
-Administracyjnego. Do czynności kancelarii oddziałowych miało należeć przejmowanie
korespondencji z Kancelarii Głównej, rejestrowanie pism w spisach spraw, przydzielanie
urzędnikom spraw do rozpatrzenia, sprawdzanie czystopisów załatwień brulionowych
oraz doręczanie Kancelarii Głównej odpowiedzi do wysyłki na zewnątrz. Kancelaria
Główna miała jednocześnie pełnić funkcję kancelarii oddziałowej dla Oddziału Ogólno-
Administracyjnego.

Prezydent Sosnowca ocenił nadesłane projekty zmian z dużą ostrożnością17. Podkre-
ślając, iż Zarząd Miejski odczuwa potrzebę reorganizacji biurowości wewnętrznej, wy-
mienił zarazem wiele czynników uniemożliwiających szybkie wprowadzenie zaleceń. Jego
zdaniem charakter miasta, stanowiącego znaczący ośrodek przemysłowy, determinuje spe-
cyficzne zadania władz lokalnych, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w znacznie bar-
dziej rozbudowanej strukturze wewnętrznej podległego mu Urzędu. W takiej sytuacji
bardziej odpowiednie byłoby powołanie następujących Wydziałów: Ogólnego, Finanso-
wego, Techniczno-Budowlanego, Społecznego i Administracyjnego. Powołując się na brak
dostatecznego czasu na przygotowanie gruntownego uzasadnienia własnej propozycji oraz
trudności w dokonaniu szybkiej redukcji istniejących stanowisk kierowniczych, prezydent
prosił o wydłużenie wskazanego wcześniej terminu wprowadzenia zmian. Prawdopo-
dobnie prolongata taka została udzielona.

Przez trzy kolejne lata Zarząd Miejski prowadził szeroko zakrojoną wymianę kores-
pondencji dotyczącej opracowania normatywów organizacyjnych. W sprawie nadesłania
własnych przepisów w tym zakresie zwrócono się m.in. do: Brześcia nad Bugiem, Tar-
nowa, Płocka, Łodzi, Wilna oraz Lublina18. Rezultaty tych konsultacji okazywały się różne.

PRZEMYSŁAW SNOCH

32

16 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1/100.
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Brześć przesłał zupełnie nieprzydatny regulamin biurowy z 1927 roku. Tarnów i Wilno
rozważały wprowadzenie systemu bezdziennikowego, a stosowne normatywy były do-
piero tworzone. Jedynie z Płocka nadesłano rzeczowy wykaz akt, a z Łodzi projekt sta-
tutu organizacyjnego. Nie zachowała się lub w ogóle nie nadeszła odpowiedź władz
Lublina, wskazanego przez Zarząd Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego jako
miasto wydzielone „posiadające instrukcje kancelaryjną z 1934 roku, opartą na systemie
kancelarii bezdziennikowej, której postanowienia w znacznym stopniu odpowiadają wy-
mogom racjonalnej organizacji pracy”19.

Niezależnie od zbierania opinii i doświadczeń innych urzędów Zarząd Miejski w Sos-
nowcu zlecił opracowanie projektu własnego statutu organizacyjnego Zygmuntowi Paw-
lakowi, inspektorowi Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego, asygnując na ten
cel kwotę 300 złotych. 28 kwietnia 1937 roku gotowy tekst normatywu został przekazany
naczelnikom wydziałów w celu zebrania ewentualnych uwag. Jego założenia spotkały się
z krytyką zagrożonych likwidacją posad urzędników20. Zapewne opór kadry kierowniczej
spowodował, że projekt nie doczekał się zatwierdzenia. Jeszcze w styczniu 1939 roku
Urząd Wojewódzki Kielecki żądał od władz miejskich w Sosnowcu przesłania wraz z bu-
dżetem regulaminu biur i instrukcji kancelaryjnej, Zarząd Miejski zaś starał się o kolejne
wydłużenie terminu zakończenia sprawy21. Faktyczne i ostateczne zerwanie z systemem
dziennikowym i wprowadzenie zasad nowoczesnej biurowości nastąpiło dopiero po klęsce
wrześniowej w zupełnie innych okolicznościach historycznych.

Przemysław Snoch

Kanzlei der Stadt Sosnowitz in den Jahren 1916–1939

Zusammenfassung

Der Artikel stellt die Organisation und Funktionsweise der Kanzlei der Stadtbehörden von
Sosnowitz zur Zeit des 1. Weltkriegs und in den Jahren 1918–1939 dar. Auf Grundlage der kan-
zleiinternen Normen, die im Archivfond Akta miasta Sosnowca [Stadtakten von Sosnowitz] erhalten
sind, wurden Grundsätze zur Erfassung der Schriftstücke, zur Bezeichnung und zum Briefverkehr
sowie Grundsätze zur Verbindung der Schriftstücke nach Sachen und zur Verteilung der Akten im
Register des Magistrats und der Stadtverwaltung besprochen. Diese Studie beschäftigt sich eben-
falls mit der Frage des Verhältnisses von lokalen Selbstverwaltungsbehörden zur Büroreform in
Polen im Jahre 1931 sowie mit den Schwierigkeiten, auf welche die Umsetzung des auf Sachve-
rzeichnis der Akten gestützten Kanzleisystems ohne Eingangsbücher gestoßen hat.
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19 AP. Kat., M Sosnowiec, sygn. 1/100 – pismo Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialnego z 17 maja
1938 roku.

20 AP Kat., M Sosnowiec, sygn. 1/100.
21 AP Kat, M Sosnowiec, sygn. 1/100.



Przemysław Snoch

The registry of the city Sosnowiec in 1916–1939

Summary

The article describes organization and functioning of the registry of the city government in Sos-
nowiec during the First World War and in the years 1918-1939. Using internal ordinances in the
fond “City records of Sosnowiec” the author discusses the registry system employed by the muni-
cipality. He also mentions the attitude of the authorities toward a 1931 reform of record manage-
ment in Poland and difficulties concerning introduction of a non-journal registry system based on
a thematic file plan.
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Edward Długajczyk

AGENDY POLITYCZNO-ŚLEDCZE
POLICJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W LATACH 1922–1939

Przed podziałem Górnego Śląska

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły sporo prac naukowych dotyczących Policji Pań-
stwowej z okresu międzywojnia. Przedmiotem zainteresowania badawczego stał się rów-
nież wyodrębniony w ramach autonomicznego województwa śląskiego organ służby
bezpieczeństwa – Policja Województwa Śląskiego1. Do tych prac niniejszy artykuł dorzuca
cząstkę odnoszącą się do organizacji służby śledczej, zwłaszcza w jej aspekcie politycznym.

Przed zmianą suwerenności państwowej istniało na Górnym Śląsku pięć różnych służb
bezpieczeństwa: 1) policja komunalna, 2) policja państwowa w powiecie katowickim,
3) żandarmeria, 4) policja plebiscytowa, 5) straże gminne. Na Śląsku Cieszyńskim służbę
bezpieczeństwa pełniła żandarmeria krajowa, funkcjonująca w ramach resortu spraw woj-
skowych. Z organów tych władze polskie postanowiły utworzyć w ramach autonomicznego
województwa śląskiego jedną Policję Województwa Śląskiego, podległą wojewodzie2.

W powiatach pewne kompetencje policyjne przysługiwały landratom (starostom).
W miastach wydzielonych – Katowice, Królewska Huta, Bielsko – władzę administra-
cyjną sprawował dyrektor policji. Przymierzano się do zmiany okręgów urzędowych funk-
cjonujących dotychczas na Górnym Śląsku w ramach administracji ogólnej szczebla
podstawowego. „Chcemy przeprowadzić gruntowną reorganizację tych władz, zwłaszcza
w powiatach rolniczych – deklarował Paweł Kempka, naczelnik Wydziału Administracyj-
nego Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku. Dotąd na powiat przypadało 30 albo
więcej takich urzędników, którzy swój urząd sprawowali jedynie za zwrotem kosztów.
Przedstawiały ich sejmiki powiatowe do nominacji Naczelnemu Prezesowi [Rejencji].
Obecnie chcemy zaprowadzić organizację istniejącą od dawna w Poznańskiem, którą tam
dotychczas utrzymano. Podzielimy więc każdy powiat na 5–7 obwodów, na których czele
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1 Bibliografię podają J. Miki t in i G. Grześkowiak: Policja Województwa Śląskiego 1922–1939. [b.m.]
2008.

2 „Gazeta Robotnicza” nr 297 z 31 grudnia 1921 roku. – Z działalności Wydziału Administracyjnego Na-
czelnej Rady Ludowej. Rozmowa z panem adwokatem Kempką, naczelnikiem tego Wydziału. Zob. też B. Kayzer:
Instytucje policyjne na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu 1919–1922. W: Górny Śląsk czasu powstań
i plebiscytu. Sprawy mało znane i nieznane. Materiały VII ogólnopolskiego seminarium historyków powstań śląskich
i plebiscytu. Red. Z. Kapała. Bytom 1996; B. Kayzer: Urzędy policji wykonawczej pod zarządem Międzysojusz-
niczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku od sierpnia 1920 do lipca 1922 r. ŚKH „Sobótka” 2002,
nr 2, s. 155–173.



stać będą urzędnicy państwowi mianowani przez Wojewodę, a to nie na podstawie pro-
pozycji ze strony sejmiku powiatowego. Urzędnicy ci, zwani w Poznańskiem komisarzami
obwodowymi, nazywać się u nas będą wójtami. Będą oni płatnymi urzędnikami w całym
tego słowa znaczeniu, nie traktując, jak dotychczasowi »amtowi«, owego urzędu jako za-
jęcie poboczne”3.

Po zakończeniu działań zbrojnych III powstania prace organizacyjne w zakresie przy-
gotowania przyszłej administracji wojewódzkiej przejęła 30 lipca 1921 roku Naczelna
Rada Ludowa na Górnym Śląsku. Kierował nią jako prezes desygnowany na stanowisko
wojewody Józef Rymer. Agendy Wydziału Wywiadowczo-Informacyjnego Polskiego Ko-
misariatu Plebiscytowego i Oddziału Politycznego Naczelnej Władzy z czasu III powsta-
nia kontynuował Wydział Polityczny NRL, wkrótce przydzielony jako oddział Wydziałowi
Prezydialnemu. Nieporównywalnie szczuplejsze środki finansowe, jakimi w przeciwień-
stwie do Komisariatu Plebiscytowego rozporządzała NRL, sprawiły, że komórka poli-
tyczno-wywiadowcza nie była w stanie, ze szkodą dla sprawy polskiej, rozwinąć szerszej
działalności. Pismem z 26 września 1921 roku pełniący obowiązki szefa oddziału Teodor
Kulik prosił prezesa Rymera o wyasygnowanie 10 tys. marek niemieckich na cele spe-
cjalne. Twierdził, że nadarzyła się sposobność nabycia cennego materiału informacyjnego
o działalności militarnej przeciwnika i jego składach broni, brak pieniędzy uniemożliwia
opłacanie konfidentów i jakiejkolwiek penetracji obozu niemieckiego4. Pieniędzy, zdaje
się, nie dostał.

Stanisław Koncewski, delegat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, doglądający two-
rzonej administracji, zażądał zwinięcia Oddziału Politycznego i przerzucenia jego okro-
jonych agend na etat organizującej się już policji wojewódzkiej. Z końcem października
1921 roku Oddział Polityczny został postawiony w stan likwidacji. Z dniem 1 listopada
zamknięto w bytomskim hotelu „Lomnitz” także biuro paszportowe. W ostatnim okre-
sie istnienia w oddziale pracowało 25 osób, m.in. szef Teodor Kulik, sekretarz Stanisław
Brodniewicz, pomocnicy Leon Błaszak, Ildefons Urbanowicz, Emil Skowronek oraz wy-
wiadowcy Ignacy Wrona, Paweł Hadyk, Emanuel Skowronek, Paweł Gajda, Dominik
Pluta, Franciszek Ciesinger, Karol Miś, Franciszek Jurczyk, Henryk Klukowski, Karol Fe-
deliński, Kazimierz Szarzyński, Jan Zogłowek, Wincenty Gawlik, Hubert Miodek, Józef
Hudała, Jan Skiba i Fryderyk Wala5. W stosunku do komisariackiego WWI był to stan
znacznie już zredukowany, wielu przeszło potem do policji wojewódzkiej.

Organizowaniem przyszłej policji zajmował się nadal Wydział Administracyjny, obec-
nie w ramach Naczelnej Rady Ludowej, a w jego obrębie Sekcja (Oddział) Bezpieczeń-
stwa, kierowana przez podpułkownika. Stanisława Młodnickiego i w jego zastępstwie
majora Augusta Bańczyka. Młodnicki dzielił swój czas służbowy między dowodzenie żan-
darmerią cieszyńską i urzędowanie w ratuszu w podkatowickim Zawodziu. Większość
obowiązków spadła na Bańczyka, który usadowił się w szopienickim hotelu obok dworca
kolejowego. Występował w dwojakiej funkcji: jako zastępca kierownika Sekcji Bezpie-
czeństwa i dowódca pozostawionej w Szopienicach żandarmerii powstańczej.
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4 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym

Śląsku (dalej: NRL), sygn. 6.
5 E. Długajczyk: Wywiad polski na Górnym Śląsku 1919–1922. Katowice 2001, s. 290–291.



Z dniem 15 listopada 1921 roku Oddział Polityczny Wydziału Prezydialnego NRL
ostatecznie przestał istnieć. Jednocześnie Wydział Administracyjny otrzymał polecenie
powołania referatu wywiadowczego w ramach tworzącej się policji i przyjęcia do służby
w pierwszym rzędzie Górnoślązaków, „którzy pracowali już na tym polu w pokrewnych in-
stytucjach”6. 22 grudnia Wydział Administracyjny zawiadomił Rymera, że referat wywia-
dowczy jeszcze nie powstał, bo: „Zorganizowanie tego referatu polecił pan pułkownik
Młodnicki panu majorowi Bańczykowi, który atoli dotychczas w tej sprawie nic nie zro-
bił”. Ważniejszy niż opieszałość Bańczyka wydaje się inny powód, mianowicie brak pie-
niędzy na opłacenie personelu. Sprawa jednak nie cierpiała zwłoki z uwagi na „pogłoski
o ponownie ożywionej akcji orgeszów i różnych puczach mających wybuchnąć w bliskim
czasie ze strony Niemców”. W drugiej połowie stycznia 1922 roku powstała wreszcie
w ramach Wydziału Administracyjnego postulowana komórka. Używała pieczęci z nad-
rukiem „Referat Polityczny”, choć zgodnie z obowiązującą w NRL nomenklaturą po-
winna była nazywać się Oddziałem Politycznym. Oddziałem kierował A. Bańczyk i w jego
zastępstwie S. Brodniewicz.

Po zakończeniu powstania cześć funkcjonariuszy żandarmerii powstańczej wróciła do
służby w parytetycznej Policji Plebiscytowej, część w liczbie około tysiąca zgrupowano
w Szopienicach. Zgłaszali się także nowi kandydaci do przyszłej służby policyjnej. W Szo-
pienicach usadowiło się Naczelne Dowództwo Żandarmerii z majorem Bańczykiem i jego
zastępcą kapitanem Teodorem Lelkiem, tyle że z powstańczej pieczątki firmowej wycięło
wyraz „Naczelne”. Występowało odtąd zwyczajnie jako Dowództwo Żandarmerii. Nie
odesłano go na teren Rzeczypospolitej, aby tam rozformować jak wszystkie inne oddziały
powstańcze. Pozostawiono je na miejscu, licząc na to, że będzie potrzebne w momencie,
gdy Polska otrzyma przyznane jej terytorium.

Tymczasem wielkie mocarstwa zwlekały z podjęciem decyzji o przynależności pań-
stwowej Górnego Śląska, wobec czego NRL, na której barki spadło utrzymanie bez-
czynnej żandarmerii, rada byłaby się tego ciężaru pozbyć. Pod koniec sierpnia
wydelegowała Augusta Bańczyka i Jana Ludygę-Laskowskiego do pułkownika Kazimie-
rza Zenktellera, ostatniego komendanta powstania, obecnie dowódcy 23. Dywizji Pie-
choty w Ostrowie, aby nakłonić go do zaopiekowania się żandarmami7. Nic z tego nie
wyszło z tej prostej przyczyny, że utrzymanie policji (żandarmerii) spoczywało w gestii re-
sortu spraw wewnętrznych, a tam też na ten cel nie przewidziano pieniędzy. W liście skie-
rowanym do delegata MSW na Śląsku, Stanisława Koncewskiego, prezes NRL alarmował:
„Demoralizacja wśród żandarmerii plebiscytowej, zwolnionej przez Komisję Międzyso-
juszniczą, a obecnie przez nas opłacanej, coraz większe przybiera rozmiary. Pragnąłbym
czym prędzej zlikwidować całą tę sprawę. Proszę zatem usilnie o interwencję, aby po-
trzebne do tego sumy zostały mi w myśl ostatniej konferencji przekazane. Wtedy będę
w stanie zająć się energicznie zlikwidowaniem tej chwilowo dla nas największej bolączki”8.

„Likwidacja problemu” sprowadzała się do wypłacenia zaległych poborów, zatrzyma-
nia ludzi przydatnych do przyszłej służby i pozbycie się bezużytecznych. Roszczenia fi-
nansowe zgłaszali również funkcjonariusze Policji Plebiscytowej. Pozostając na żołdzie
Komisji Międzysojuszniczej, w istocie dość marnym, czuli się pokrzywdzeni w stosunku
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7 AP Kat, NRL, sygn. 83 – J. Rymer do płk. K. Zenktellera z 26 sierpnia 1921 roku.
8 AP Kat, NRL, sygn. 83 – J. Rymer do S. Koncewskiego z 27 września 1921 roku.



do byłej żandarmerii powstańczej. Liczyli, że NRL wyrówna im tę różnicę, że strona pol-
ska wróci do poprzedniej praktyki dopłat do żołdu. Podobnie zresztą niskie pobory swo-
ich funkcjonariuszy Policji Plebiscytowej rekompensowali Niemcy. Sytuacja w Szo-
pienicach pogorszyła się, gdy w połowie października Wydział Aprowizacyjny Głównego
Komitetu Pomocy Górnego Śląska odmówił dalszego zaopatrywania żandarmerii w żyw-
ność. W związku z tym tamtejsze Dowództwo Żandarmerii doniosło, że „nie posiada na
składzie żadnych prowiantów, tak iż 580 ludzi będących obecnie jeszcze na stanie [...]
zostało zupełnie bez kawałka chleba”9.

Pewną ulgę finansową przyniosło umieszczenie przyszłych policjantów na kursach fa-
chowych na terenie Polski10. Była to jednak ulga tylko doraźna, bo powracający do domów
kursanci pozostawali bez pracy, pukając do NRL o zasiłki. Ogólną dyrektywę dla majora
Bańczyka, w istocie dość bezradną, zawierało pismo NRL z 6 października:

„W ostatnich dniach zwróciło się 60 żandarmów, którzy ukończyli kursa żandarmów
w Cieszynie. Żandarmi ci częściowo nie znajdowali się pierwotnie w formacji podlegają-
cej Panu Majorowi. Zasadą naszą w stosunku do tych formacji Policji Plebiscytowej, które
znajdują się w Szopienicach, jest możliwie jak najszybsza likwidacja. Od tej zasady nie na-
leży odstępować i w dalszym ciągu te akcję likwidacyjną prowadzić. Przybywających
z kursu cieszyńskiego żandarmów należy jednakże mimo tej zasady przyjąć na etat i trak-
tować na równi z wszystkimi innymi żandarmami. Poleca się to z tego względu, by jed-
nostki te, które ukończyły kursa, nie uległy zupełnej demoralizacji. Gdyby decyzja
w sprawie Górnego Śląska zapadła w najbliższym czasie, to likwidacja całego problemu
przedstawi się dla nas bardzo łatwo. Jeśli natomiast nastąpi ponowna zwłoka w roz-
strzygnięciu, to musimy wszelkimi siłami postarać się o zlikwidowanie całej sprawy. Spod
likwidacji nie są, oczywiście, wyjęci również ci żandarmi, którzy ukończyli kursa w Polsce.
W każdym razie należy wobec tego stanu rzeczy przejąć ich w chwili powrotu na Górny
Śląsk na etat; z drugiej zaś strony przeprowadzić w dalszym ciągu ogólną likwidację”11.

Urzędnicy NRL, zniecierpliwieni przedłużającą się likwidacją Dowództwa Żandar-
merii, podejrzewali, że idzie o nadużycia i sabotowanie ich poleceń. Sprawiający pieczę
nad całością Paweł Kempka, naczelnik Wydziału Administracyjnego NRL, wymienił kwotę
185 430 marek niemieckich na potrzeby likwidacyjne: „Zaległości w tej sumie muszą być
wypłacone natychmiast, ponieważ żandarmi zatrudnieni dotychczas w tak zwanej komisji
likwidacyjnej Dowództwa Żandarmerii i przebywający w szpitalu w Nikiszu niecierpliwią
się i nie chcą się zwolnić, dopóki zaległości nie otrzymają. Sytuacja ta dla nas nieprzy-
jemna, wytworzona została przez nieścisłe wykonywanie likwidacji ze strony pana kapitana
Lelka. Na początku listopada pan pułkownik Młodnicki oświadczył mi ustnie, opierając
się na raporcie p. kapitana Lelka, że z dniem 10 listopada 1921 roku, stosownie do roz-
kazu z Warszawy, żandarmeria będzie zlikwidowana i że późniejsze zaległości i pretensje,
których wysokość wówczas jeszcze nie była zameldowana, żandarmeria ma jeszcze prze-
szło 240 000 mk i że do końca grudnia wszystko będzie ostatecznie zlikwidowane. Tym-
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9 AP Kat, NRL, sygn. 83 – mjr T. Lelek z Dowództwa Żandarmerii w Szopienicach do Wydziału Admi-
nistracyjnego NRL z 11 października 1921 roku.

10 B. Kayzer: Powstańcza Żandarmeria Górnego Śląska w roku 1921. W: Pamięć o powstaniach śląskich czy
i komu potrzebna? Red. Z. Kapała i W. Lesiuk. Bytom 2001, s. 252.

11 AP Kat, NRL, sygn. 83 – naczelnik Wydziału Prezydialnego NRL W. Dąbrowski do mjr. A. Bańczyka
w Szopieniach z 6 października 1921 roku.



czasem p. kapitan Lelek sumę tę (240 000) wydał, jak mi w sobotę ustnie oświadczył, na
zaległości z maja i czerwca, które przecież powinien był wypłacić Główny Komitet Po-
mocy w Mysłowicach (p. pułk. Zatrzewski). Nad likwidowaniem żandarmerii w listopa-
dzie i w grudniu pracował z p. kapitanem Lelkiem cały sztab (około 30 ludzi), oprócz
tego tzw. komisja likwidacyjna urządziła w Nikiszu szpital, w którym przebywało około 30
chłopa chorujących przeważnie na choroby płciowe. Na ten lazaret i na ten wielki aparat
likwidacyjny p. kapitan Lelek nie zażądał kredytu, bo właśnie owe 240 000 miały być na
ten cel zużyte, a obecnie nie ma czym płacić. Ludzie nie powinni cierpieć za błędy po-
pełnione przez p. kapitana Lelka i z tego powodu proszę o wyasygnowanie sumy po-
trzebnej w wysokości 185 430 marek. Kwota ta z pewnością nie będzie jeszcze ostateczna,
bo starczy tylko za czas od 10 listopada do 31 grudnia 1921 roku, a tymczasem za styczeń
znowu nazbierało się sporo zaległości. Stawiam jeszcze drugi wniosek: Proszę wyznaczyć
komisję celem dokładnego stwierdzenia pracy »komisji likwidacyjnej« z p. Lelkiem na
czele”12.

Policja i służba bezpieczeństwa, zwłaszcza w sferze politycznej, nie była na Śląsku,
podobnie zresztą jak w innych działach administracji, samowystarczalna pod względem
kadrowym. Na początku maja 1922 roku NRL alarmowała, że „nie dysponując odpo-
wiednią liczbą osób fachowo przygotowanych, znalazła się w sytuacji bardzo trudnej,
zwłaszcza iż zgodnie z postanowieniem Komisji Międzysojuszniczej ma już w najbliższym
czasie dopuścić swych urzędników do wszystkich instytucji policyjnych na Górnym Śląsku
i wykonywania koniecznej kontroli”. Liczyła na fachowców z innych dzielnic, zwłaszcza
z Krakowa i Warszawy. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami mieli się zgłosić możli-
wie jak najprędzej w celu objęcia służby: z Dyrekcji Policji w Krakowie radcowie dr Józef
Minasowicz i Stefan Dziewiński(?), nadkomisarz Władysław Bocheński, komisarze Lud-
wik Filar, Stanisław Stępniowski i Ludwik Marzec, koncepista Mieczysław Walaniecki
i nadkomisarz Policji Państwowej Karol Niewiadomski; z VI Okręgu Policji Państwowej
w Warszawie nadkomisarz Juliusz Ruszke, starszy przodownik Alojzy Rajwa, przodow-
nicy Lucjan Drzewiecki i Henryk Zdybiowski, starszy wywiadowca Marian Świtkowski
i wywiadowca Kazimierz Landau13.

Napływ kierowniczej kadry z innych dzielnic nie podobał się miejscowym funkcjo-
nariuszom. Protestowali przeciwko Stanisławowi Młodnickiemu, desygnowanemu na
stanowisko komendanta głównego14. Pojawiły się pogłoski o zatrudnieniu kogoś
z krakowskiej Dyrekcji Policji, rzekomo poprzednio wydalonego ze służby. Inna rzecz,
że nie wszyscy przybysze stanęli na wysokości zadania. Stanisław Brodniewicz, podsu-
mowując końcówkę swojej pracy w Oddziale Politycznym NRL, za jej największy suk-
ces uznał przechwycenie w maju 1922 roku w Szopienicach bojówki niemieckiej, zwanej
Räumungs- albo Mordkommission. Bojówka ta przyjechała samochodem z Wrocławia
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12 AP Kat, NRL, sygn. 83 – P. Kempka do J. Rymera z 17 stycznia 1922 roku.
13 AP Kat, NRL, sygn. 22.
14 AP Kat, NRL, sygn. 82 – rezolucja skierowana na ręce prezesa NRL, J. Rymera: „Zebrani dnia 6 listo-

pada br. [1921] oficerowie Górnoślązacy, reprezentanci Policji Górnego Śląska i Żandarmerii, zwracają się do
Naczelnej Rady Ludowej z prośbą, aby na komendanta przyszłej policji wojewódzkiej został naznaczony rodo-
wity Górnoślązak. Zaznaczamy równocześnie, że tak samo pomiędzy niższymi urzędnikami policji naznaczenie
nie-Górnoślązaka na stanowisko komendanta wywołałoby wielkie niezadowolenie. Wielkie zaufanie ma p. dr
Potyka, który na pewno nie odmówi zawezwaniu na to stanowisko”.



i Opola z zadaniem wykradzenia akt żandarmerii powstańczej i zlikwidowania majora
Bańczyka15.

Koszty utrzymania policji politycznej w województwie śląskim NRL obliczyła na 250
tys. marek niemieckich miesięcznie. „Przyznany Polsce teren Górnego Śląska – uzasad-
niała – jest terenem, na którym akcja szpiegowska obcych państw święci istne orgie. Akcja
ta dysponuje wielkimi środkami finansowymi, posługuje się dla swych celów całymi za-
stępami szpiegów [...]. W istniejących na terenie województwa górnośląskiego ośrodkach
przemysłowych szerzy się niezwykle silna propaganda antypaństwowa i jest ona niewąt-
pliwie silnie subwencjonowana przez niektóre obce mocarstwa. Zwalczanie tej propa-
gandy, ujawnianie nasyłanych tu emisariuszy i paraliżowanie roboty prowokatorskiej
wymaga również stosownej dotacji finansowej i bez niej nie da się w ogóle pomyśleć”16.

Pod kryptonimem IV-D (lipiec 1922 – wrzesień 1923)

W chwili tworzenia Policji Województwa Śląskiego istniał w pionie Policji Państwowej
na terenie kraju wyodrębniony dział służby śledczej do zwalczania przestępczości poli-
tycznej, oznaczony kryptonimem IV-D. Stosowna instrukcja stwierdzała: „Dział śledczy
IV-D, stanowiący jeden ze specjalnych działów Policji Państwowej, jest powołany, obok po-
licji mundurowej oraz kryminalnej, do ujawniania czynów karygodnych, skierowanych
przeciwko Państwu jako takiemu i przeciw wewnętrznemu porządkowi w Państwie oraz
zapobiegania tym czynom – w szczególności zaś do zapobiegania rozruchom wewnętrz-
nym, zagrażającym ustrojowi i bezpieczeństwu Państwa, ujawniania knowań antypań-
stwowych i nielegalnych objawów życia politycznego”17. Tu należało także zwalczanie
szpiegostwa. Wszystkie sprawy polityczne były traktowane jako ściśle tajne.

Sposobem zdobywania informacji miała być poufna inwigilacja indywidualna i zbio-
rowa. Inwigilacji indywidualnej podlegały osoby prowadzące działalność antypaństwową:
polityczną i szpiegowską. Inwigilacją zbiorową objęto nielegalne ugrupowania polityczne,
zwłaszcza ruch komunistyczny, tendencje wywrotowe ujawniające się w łonie legalnych
partii politycznych i związków zawodowych, środowiska mniejszości narodowościowych.
Władze zastrzegały przy tym, że tak pojęta obserwacja życia zbiorowego winna być wy-
konywana w granicach prawa. Zabroniono prowadzenia wywiadów funkcjonariuszom
państwowym innym niż policyjnym. Informacje należało zdobywać przez konfidentów18.

W Komendzie Głównej Policji Państwowej w Warszawie istniał Wydział IV-D (Cen-
trala IV-D), w komendach okręgowych – ekspozytury, w niektórych komendach powia-
towych – agentury. W Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskiego na wzór
warszawski powołano Wydział IV-D. W nomenklaturze katowickiej GKPWŚl był to wy-
jątek, ponieważ pozostałe komórki organizacyjne nazywały się oddziałami. We wszyst-
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15 AP Kat, zespół 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski (dalej: UWŚl), sygn. 628 – życiorys własny podkomisa-
rza S. Brodniewicza z 4 września 1924 roku.

16 AP Kat, NRL, sygn. 22 – NRL do MSW z 27 kwietnia 1922 roku.
17 AP Kat, zespół 12/38 Policja Województwa Śląskiego (dalej: Pol Woj Śl), sygn. 24 – tajna „Instrukcja

o sposobie prowadzenia służby śledczej w zakresie resortu Wydziału IV-D przez powiatowe komendy PP”, wy-
dana przez Komendę Główną Policji Państwowej w 1922 roku.

18 Tamże.



kich komendach powiatowych województwa śląskiego powstały agentury IV-D. Na Śląsku
brakowało więc ogniwa pośredniego w postaci ekspozytur IV-D, dlatego zaczęto Wydział
IV-D Głównej Komendy w Katowicach nazywać Ekspozyturą Wydziału IV-D, choć for-
malnie nie podlegał Warszawie, albo po prostu Ekspozyturą IV-D, a agentury w powia-
tach – agenturami Ekspozytury Wydziału IV-D lub agenturami IV-D.

Zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi punkt ciężkości miał być przesunięty
na pracę w powiatach. Cytowana „Instrukcja” ustalała: „Do prowadzenia służby śledczej
w zakresie resortu IV-D w powiatach powołani są powiatowi komendanci P[olicji] P[ań-
stwowej]. Oni to na skutek instrukcji i zaleceń miejscowych starostów i pod fachowym kie-
rownictwem okręgowej komendy PP [na Śląsku – Głównej Komendy Policji
Województwa Śląskiego – przyp. E.D.] prowadzą służbę tą przy pomocy podległych jaw-
nych organów służby bezpieczeństwa, jak komisariaty i posterunki PP, na których ciąży
obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem Państwa i w ich rejonie oraz przez agentury
IV-D, złożone ze specjalnie wyszkolonych do tej służby funkcjonariuszy PP służby śled-
czej”, innymi słowy – wywiadowców.

Jak z tego wynika, kierownik agentury IV-D był referentem komendy powiatowej po-
licji do spraw śledczych w zakresie wywiadu politycznego w myśl wskazówek otrzymywa-
nych od starosty i komendanta powiatowego.

Pierwszym kierownikiem Wydziału IV (Ekspozytury IV-D) w Głównej Komendzie
w Katowicach został oddelegowany z Warszawy nadkomisarz Ruszke, zastępcą komisarz
Jerzy Konnes. Ruszke wkrótce odszedł i obowiązki kierownika przejął Konnes. Ponieważ
miejscowe stosunki najlepiej znał jednak Stanisław Brodniewicz19, na niego spadły pod-
stawowe obowiązki organizacyjne. Pozostały personel: aspirant Władysław Presz, st. przo-
downicy Emil Ciemięga (pracował krótko w 1922), Leon Błaszak, Alojzy Rajwa,
Kazimierz Szarzyński, Ignacy Wrona, st. przodownik wyw. Emil Skowronek, przodow-
nicy Alojzy Kowol, Maksymilian Baetz (tylko we wrześniu 1922), Mieczysław Pieczyrak,
przodownik wyw. Jan Mitręga, przodownik wyw. Bolesław Stachowski, st. posterunkowi
Antoni Stern, Erwin Richter (od 1 lutego 1923), Bolesław Stachowski (od 4 listopada
1922), Władysław Wieczorek (15–30 września 1922), posterunkowy wyw. Piotr Chwila,
posterunkowi Antoni Lewan (przeniesiony 1 września 1922 z Powiatowej Komendy
w Tarnowskich Górach, krótko pracował), Jakub Pierchała, Henryk Woźniak, st. wywia-
dowca Sławomir Turboliński (do 28 lutego 1923), wywiadowcy Marian Świtkowski, Lu-
cjan Drzewiecki, Stanisław Brychczy (odszedł 30 kwietnia 1923 na własną prośbę).
Z innych przewinęli się: Józef Kocur, pracownik kontraktowy Jacenty Liszczyk, Teodor Pi-
nocy (od 17 lipca 1922, z dniem 15 sierpnia 1922 wrócił do Oddziału Śledczego Ko-
mendy Policji na miasto i powiat Katowice), stenotypistki Halina Nowicka, Helena
Szwamberg (od 1 listopada 1922), Natalia Januszkiewiczówna (od 1 maja 1923). Z licz-
nego zastępu konfidentów znany jest tylko Ratajczak.

Na początku dał się więc zauważyć duży ruch osobowy, pozbywano się ludzi nieprzy-
datnych, często z powodów dyscyplinarnych. Z przyczyn dyscyplinarnych zostali zwol-
nieni: 30 października 1922 roku Władysław Presz, 28 lutego 1923 roku Bolesław
Stachowski i Halina Nowicka. Jan Mitręga 26 listopada 1922 roku został ukarany trzy-
dniowym aresztem za pijaństwo i przesunięciem do agentury w Tarnowskich Górach. Wy-
wiadowcom Marianowi Świtkowskiemu i Lucjanowi Drzewieckiemu postawiono zarzut,
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19 Dekretem wojewody z 16 sierpnia 1922 roku mianowany podkomisarzem.



że – eskortując do prokuratora zatrzymanego w podejrzeniu szpiegostwa Jakuba Silber-
nika – przyjęli od niego w restauracji poczęstunek i umożliwili kontakt z osobami trzecimi.
Z tego powodu z dniem 3 sierpnia 1922 roku zawieszono ich w czynnościach z wnio-
skiem o odesłanie do miejsca poprzedniego zatrudnienia, okręgu VI Policji Państwowej20.

Rekrutowanie personelu agentur odbywało się na ogół w ten sposób, że kandydatów
przyjmowano wpierw do Ekspozytury IV-D w Katowicach i po kilkumiesięcznym prze-
szkoleniu, jeśli rokowali dobre nadzieje, wysyłano do powiatów. Obsadę personalną agen-
tur IV-D w ostatnim okresie ich istnienia (październik 1923 roku) stanowili:
– Agentura IV-D Cieszyn – przodownik wyw. Józef Macura i starszy posterunkowy wyw.

Jan Konderla;
– Agentura IV-D Katowice – starsi przodownicy wyw. Franciszek Ciesinger i Wincenty

Terakowski, przodownicy wyw. Emanuel Nocoń i Juliusz Pypłacz, starsi posterunkowi
wyw. Józef Kurek i Maksymilian Ottenburger;

– Agentura IV-D Królewska Huta – starsi przodownicy wyw. Emanuel Tomanek, przo-
downik wyw. Karol Grzeja, st. wywiadowca Alojzy Mrózek (15 maja 1923 roku prze-
niesiony do miejscowego Komisariatu II);

– Agentura IV-D Lubliniec – starszy przodownik wyw. Paweł Gajda, starsi posterunkowi
wyw. Karol Bogdoł i Jan Pukała;

– Agentura IV-D Pszczyna – starszy przodownik wyw. Karol Miś, przodownik wyw. Jan
Manzel, starszy posterunkowy wyw. Bernard Mróz, wywiadowca Leopold Kocima
(15 sierpień 1922 – 28 lutego 1923);

– Agentura IV-D Ruda (w 1924 roku zlikwidowana w związku ze zniesieniem powiatu
rudzkiego) – starszy przodownik wyw. Ryszard Lasek i starszy posterunkowy wyw. Fran-
ciszek Richter;

– Agentura IV-D Rybnik – przodownik wyw. Piotr Korzeniowski i posterunkowy wyw. Ig-
nacy Wieczorek (wszedł na miejsce st. posterunkowego Roberta Skrzypca, zwolnionego
ze służby 31 maja 1923 roku z powodu kradzieży);

– Agentura IV-D Tarnowskie Góry – starszy przodownik wyw. Paweł Hadyk, przodownik
wyw. Jan Mitręga i posterunkowy wyw. Jan Janus.

Dla Bielska przewidziano ustrój identyczny jak dla Katowic. W obu miastach organem
administracji ogólnej miały być dyrekcje policji, w obydwóch powiatach (ziemskich) –
starostwa powiatowe; w powiecie katowickim starostwo jako kontynuacja pruskiego Lan-
dratsamtu, w powiecie bielskim – następca austriackiego Bezirkshauptmannschaftu.
W Bielsku kształtowanie policji wydłużyło się. W 1922 roku, jak we wszystkich innych po-
wiatach, powstała tam Powiatowa Komenda Policji. Ze względu jednak na ustrój miasta
z nowym, 1923, rokiem na bazie Komisariatu III wyrosła obok Powiatowej Komendy
także Komenda Policji na miasto Bielsko. Należy przypuszczać, że w obu komendach
utworzono agentury IV-D. Ich obsada personalna nie jest znana. Kierownikiem jednej
z nich był st. przodownik Adam Meresz, zwolniony z pracy z dniem 1 lipca 1923 roku „ze
względów fizycznych i intelektualnych”. Rozkaz z końca stycznia 1923 roku mówi o prze-
niesieniu st. wywiadowcy Gustawa Czarneckiego z Agentury IV-D w Bielsku do Ekspo-
zytury Śledczej przy Komendzie miasta w miejsce Jana Szoblika, który z wymienionej
Ekspozytury Śledczej przeszedł do Agentury IV-D21. Czarnecki został przyjęty do policji
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20 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 309.
21 AP Kat, Pol Woj. Śl, sygn. 309 – rozkaz GKPWŚl nr 72 z 30 stycznia 1923 roku.



z dniem 12 września 1922 roku z przydziałem do Ekspozytury IV-D w Katowicach. Ten
stan w Bielsku utrzymał się zaledwie pół roku. Z dniem 15 czerwca 1923 roku obie od-
rębnie istniejące komendy zespolono w jedną Powiatową i Miejską Komendę Policji. Jej
kierownictwo powierzono komisarzowi Łukaszkiewiczowi. Funkcjonariuszami Agentury
IV-D Powiatowej i Miejskiej Komendy zostali: przodownik Józef Stobik (3 kwietnia 1923
przyjęty do Ekspozytury IV-D w Katowicach, od 1 czerwca 1923 przeniesiony do Bielska),
st. posterunkowy Franciszek Lorenz (od 1 czerwca 1923 przeniesiony z Ekspozytury
IV-D w Katowicach do Agentury IV-D w Bielsku) i posterunkowy Leopold Szelong (wstą-
pił do policji 2 czerwca 1923). Rozporządzeniem Urzędu Wojewódzkiego z 13 lipca 1923
roku wymienioną Agenturę IV-D z jej obsadą personalną podporządkowano miejscowej
Dyrekcji Policji.

Przegląd personalny pionu IV-D wskazuje, że jego podstawowy trzon zdobył szlify
wywiadowcze jeszcze w okresie powstań i plebiscytu, w wywiadzie wojskowym Oddziału
II Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, ekspozytur dowództw okręgów generalnych
w Krakowie i Kielcach, górnośląskiej POW bądź miejscowych instytucji cywilnych: Wy-
dziale Wywiadowczo-Informacyjnym Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Oddziale
Politycznym Naczelnej Rady Ludowej. Z tych, którzy zaczynali przed 1922 rokiem i potem
dłużej zagrzali miejsce w policji politycznej, należałoby wymienić przede wszystkim Sta-
nisława Brodniewicza i Leona Błaszaka, a dalej już w porządku alfabetycznym Franciszka
Ciesingera, Pawła Gajdę, Józefa Kurka, Ryszarda Laska, Jana Mitręgę, Juliusza Pypłacza,
Wincentego Terakowskiego, Emanuela Tomanka, Michała Waliskę i Ignacego Wronę.
Niektórzy mieli za sobą służbę w Policji Plebiscytowej, Żandarmerii III powstania oraz
Żandarmerii Krajowej na Śląsku Cieszyńskim.

Oddział Informacyjny (1 października 1923 – 31 sierpnia 1924)
w ramach Województwa Śląskiego (Urzędu Wojewódzkiego)

Od początku istnienia policji trwały dyskusje na temat usytuowania agend politycz-
nych; czy mają należeć do policji, czy też wchodzić w skład administracji ogólnej. Głosy
śląskie na ten temat są odpryskami debaty ogólnopolskiej. W następstwie, gdy jedna
z tych koncepcji brała górę, dokonywano reorganizacji i przemieszczeń policji politycznej.
Śląsk dostosowywał się do zmian na terenie kraju. Istotę problemu ujmuje pismo Stani-
sław Krzyżanowskiego, skierowane 18 maja 1922 roku, a więc jeszcze przed zmianą su-
werenności państwowej, do Wydziału Prezydialnego NRL z żądaniem debaty plenarnej
na ten temat, jako że:

„Wedle art. 1 rozporządzenia o Policji Wojewódzkiej instytucja ta ma być jedynie or-
ganem wykonawczym władz wojewódzkich w zakresie ochrony bezpieczeństwa, spokoju
i porządku publicznego, działalność jej tedy nie powinna wkraczać w sferę działalności ad-
ministracji policyjnej – słusznym wydaje się tedy postulat ograniczenia zakresu jej działa-
nia do czynności organów wykonawczej policji mundurowej i nieporuczanie jej działów,
które pozostać powinny przy jednostkach administracyjnych.

Wydział Bezpieczeństwa [NRL] proponuje tedy przekazanie wszelkich agend policji
śledczej itp. kryminalnej i politycznej władzom administracyjnym, a mianowicie dyrek-
cjom policji, agenturom śledczym tychże względnie eksponowanym w niektórych miejs-
cowościach ajentom policyjnym. Śledzenie, zapobieganie przestępstw[!] oraz komu-
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nikowanie się z władzami sądowymi i prokuratorskimi w innych miejscowościach należa-
łoby poruczyć istniejącym tamże oddziałom i posterunkom policyjnym.

Tylko takie rozwiązanie sprawy stworzyć może należycie funkcjonujący aparat bez-
pieczeństwa i uchroni Skarb Państwa od niepotrzebnych, bo podwójnych wydatków na
utrzymanie niemal identycznych instytucji w ramach Policji Wojewódzkiej i projektowa-
nych jednostek administracyjnych”22.

W kwietniu 1923 roku nastąpiło w Polsce wyodrębnienie z policji pionu informacyjno-
politycznego i przekazanie go organom administracji ogólnej. Zakres tej służby zakre-
ślono jako: „1. Śledzenie wszelkich przejawów życia politycznego, społecznego,
narodowościowego i zawodowego, o ile one ze względu na swój charakter, tendencje lub
taktykę zagrażają całości, ustrojowi lub bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, i informowanie
o tym władz; 2. Tropienie szpiegostwa politycznego i wojskowego, tego ostatniego w ści-
słym kontakcie z powołanymi organami wojskowymi”23. Po zdelegalizowaniu w woje-
wództwie śląskim partii komunistycznej policja gorliwie tropiła komunistów.

W ramach Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a ści-
śle wchodzącego w jego skład Wydziału Bezpieczeństwa, powstał Oddział Informacyjny,
w terenie, w urzędach wojewódzkich – wojewódzkie oddziały informacyjne, a w powia-
tach pozostały agentury, z dopiskiem „informacyjne”, (te ostatnie w niezmienionej po-
staci przekazane starostom z komend powiatowych policji). W województwie śląskim
reorganizacja nieco się opóźniła. Dopiero z dniem 1 października 1923 roku. Ekspozy-
tura IV-D Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego zmieniła nazwę na (Woje-
wódzki) Oddział Informacyjny usytuowany w obrębie Wydziału Bezpieczeństwa
Publicznego Województwa Śląskiego (Urzędu Wojewódzkiego)24.

Zamierzona reorganizacja zbiegła się z zaostrzeniem sytuacji politycznej, wybuchem
w październiku 1923 roku strajku generalnego, kierowanego przez komunistów25. Komi-
sarzowi Konnesowi sytuacja wymknęła się spod kontroli, co zmusiło Warszawę do wysła-
nia na Śląsk energicznych fachowców w osobach inspektora Snarskiego oraz
nadkomisarzy Szeryńskiego i Mikulicza. Rozprawili się oni z przywódcami strajku, aresz-
tując ich i delegalizując Partię Komunistyczną. Jednocześnie przeprowadzili rewizję
w biurach Volksbundu, zajmując liczne podejrzane akta. Konnes został zawieszony
w czynnościach, następnie wydalony z policji z powodu ewidentnego zaniedbywania obo-
wiązków.
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22 AP Kat, NRL, sygn. 22 – S. Krzyżanowski do Wydziału Prezydialnego NRL z 18 maja 1922 roku W tym
samym piśmie autor wystąpił również przeciwko tworzeniu Oddziału Konnego w ramach Policji Województwa
Śląskiego. Uważał, że „oddziały podobne nie wykazały dotychczas nigdzie praktycznego zastosowania, a [...] na-
stręczyły tylko wiele kłopotów i wiele niepotrzebnych wydatków. Zarówno w miastach i w powiatach Górnego
Śląska nie ma odpowiedniego terenu do działalności konnych oddziałów, których ewentualne kreowanie uważa
Wydział Bezpieczeństwa za zgoła bezcelową a bardzo kosztowną paradę”. Policja konna mimo to powstała.

23 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24 – tajna instrukcja MSW z 26 kwietnia 1923 roku pt. „Organizacja służby
informacyjnej”; A. Pepłoński: Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej.
Szczytno 1991, s. 107; A. Mis iuk: Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania.
Warszawa 1996, s. 266.

24 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24 – okólnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Województwa Śląskiego
z 1 października 1923 roku.

25 J. Walczak: Komunistyczna Partia Polski na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem (1922–1938). Katowice
1989, s. 26.



Kierownikiem Oddziału Informacyjnego został tymczasowo nadkomisarz Józef Sze-
ryński. Od 25 stycznia 1924 roku jego obowiązki przejął nadkomisarz Stanisław Rycz-
kowski, późniejszy długoletni naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego UWŚl26.
Zastępcą był komisarz Marian Chomrański. Z Ekspozytury IV-D GKPWŚl przeszli do
pionu Oddziału Informacyjnego Urzędu Wojewódzkiego podkomisarz Stanisław Brod-
niewicz, starsi przodownicy wyw. Leon Błaszak, Alojzy Rajwa, Emil Skowronek, Ignacy
Wrona i Kazimierz Szarzyński, przodownicy wyw. Mieczysław Pieczyrak i Alojzy Kowol,
starsi posterunkowi wyw. Antoni Stern i Erwin Richter, posterunkowi wyw. Piotr Chwila
i Henryk Woźniak, posterunkowy Jakub Pierchała, kancelistka Irena Skorupska, steno-
typistki Helena Szwamberg i Natalia Januszkiewiczówna. Personel agentur IV-D prze-
mienił się automatycznie w funkcjonariuszy agentur informacyjnych27 w powiatach.
Agenturę Informacyjną na miasto Katowice i powiat katowicki objął wkrótce podkomi-
sarz Brodniewicz. Tu skoncentrował się nadzór nad najważniejszymi przejawami życia po-
litycznego, ruchów wywrotowych i szpiegostwa. W tym czasie ludzie Brodniewicza
aktywnie uczestniczyli w likwidacji afer szpiegowskich, zamknęli w Załężu drukarnię ko-
munistyczną Wilhelma Niewidoka.

Nie udało się ustalić struktury wewnętrznej Oddziału Informacyjnego. Agentury dzie-
liły się na trzy referaty, z których najważniejszy był Referat Wykonawczy. Okazało się jed-
nak, że model służby informacyjnej w ramach administracji ogólnej także nie zdał
egzaminu, pozbawił policję możliwości prowadzenia systematycznego wywiadu politycz-
nego. Policja przestała się orientować w ogólnej sytuacji politycznej na swoim terenie28.
Na brak współpracy między policją i agenturami informacyjnymi oraz bezczynność poli-
cji w śledzeniu przestępstw politycznych zwracał uwagę podinspektor Wróblewski, peł-
niący obowiązki głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego29.

Śląski Urząd Policji Politycznej
(1 września 1924 – 4 listopada 1927)

W 1924 roku, w wyniku kolejnej reorganizacji, powrócono do stanu poprzedniego,
przyjmując jedynie nowe nazewnictwo. Z dniem 1 września w Głównej Komendzie Poli-
cji Województwa Śląskiego powstał Śląski Urząd Policji Politycznej, zwany też Wydziałem
V. Dotychczasowy personel służby informacyjnej (Oddziału Informacyjnego Urzędu Wo-
jewódzkiego, agentur informacyjnych starostw i dyrekcji policji) wszedł automatycznie
w skład pionu Śląskiego Urzędu Policji Politycznej, którego naczelnik stał się zastępcą
głównego komendanta w sprawach swojego resortu. Nie zmienił się zakres działania.
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26 Obowiązki naczelników Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Wojewódzkiego, przemiano-
wanego w 1939 roku na Wydział Społeczno-Polityczny, pełnili kolejno: dr Stanisław Krzyżanowski (1 lipiec 1922
– 30 listopada 1923), Jan Krykiewicz (31 listopada 1923 – 1 kwietnia 1924), dr Józef Minasowicz (2 sierpnia
1924 – 25 marca 1928), Stanisław Ryczkowski (26 marca 1929 – do końca) – AP Kat, UWŚl, sygn. 878.

27 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 1 – rozkaz GKPWŚl nr 121 z 16 października 1923 roku. Zawiera wykaz funk-
cjonariuszy pionu IV-D, którzy w związku w przejściem na etat administracji ogólnej zostali wykreśleni z ewi-
dencji Policji Województwa Śląskiego.

28 A. Pepłoński: Policja Państwowa..., s. 109.
29 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 12 – rozkazy oficerskie Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego nr

11 z 28 maja 1924 roku. i nr 23 z 17 lipca 1924 roku.



Do zadań ŚlUPP należało m.in. zbieranie materiałów informacyjnych w zakresie bez-
pieczeństwa państwa z terenu województwa, tworzenie statystyki i ewidencji przestępstw
politycznych, rejestracja cudzoziemców, działaczy politycznych, społecznych i zawodo-
wych, prowadzenie pościgu i koordynowanie działań w zwalczaniu przestępczości po-
litycznej. ŚlUPP posiadał dwa działy: 1) Organizacyjno-Personalny i Inspekcji, 2) Ogól-
noinformacyjny. Dotychczasowe agentury informacyjne w terenie zostały przemianowane
na ekspozytury policji politycznej i po wydzieleniu ze starostw (dyrekcji policji) zorgani-
zowane na zasadzie odrębnych organów. W zakresie wykonywania służby bezpieczeństwa
ekspozytury wykonywały polecenia starostów (dyrektorów policji) w tym samym stopniu,
jak naczelnik Śląskiego Urzędu Policji Politycznej wykonywał polecenia wojewody. Sta-
rosta ekspozyturze, a wojewoda Śląskiemu Urzędowi Policji Politycznej udzielali fundu-
szu dyspozycyjnego na cele śledcze. Komendant powiatowy sprawował ogólny nadzór nad
ekspozyturą polityczną, bez prawa merytorycznego ingerowania w jej pracę. W sprawach
personalnych, uzupełnienia, wyszkolenia i zaopatrzenia kierownik ekspozytury politycz-
nej kontaktował się wprost ze ŚlUPP30.

W związku z reorganizacją wojewoda zobowiązał starostów i dyrektorów policji, aby
zarządzili wydzielenie akt dotychczasowych agentur informacyjnych i przekazali je eks-
pozyturom policji politycznej. „Celem wydzielenia aktów agentury informacyjnej – usta-
lał wojewoda – zechce Pan Starosta (Dyrektor Policji) zarządzić, aby kancelaria Starostwa,
z którą wspólnie prowadzona była kancelaria Agentury Informacyjnej, przekazała Eks-
pozyturze Policji Politycznej wszystkie akta dotyczące spraw personalnych, organiza-
cyjnych, inspekcyjnych, przestępców i przestępczości politycznej, inwigilacyjnych
i pościgowych. Poza tym przekazane zostaną sprawozdania miesięczne Agentury Infor-
macyjnej, oraz meldunki sytuacyjne, jak również te wszystkie akta, które nie zostały po-
łączone z aktami Starostwa (Dyrekcji Policji)”31.

Dwie istniejące dotychczas agentury informacyjne w Bielsku (przy Starostwie i Dy-
rekcji Policji) złączono i wobec projektu, zresztą niewykonanego, zlikwidowania Dyrek-
cji Policji umieszczono w budynku Starostwa. Zakres działania Ekspozytury obejmował
miasto i powiat bielski. Podległa służbowo staroście, jednocześnie była zobowiązana
o wszystkich swoich czynnościach dotyczących terenu Dyrekcji Policji zawiadamiać jej
dyrektora i przedkładać mu, na równi ze starostą, meldunki sytuacyjne i sprawozdania
miesięczne. Kierownikiem bielskiej Ekspozytury Policji Politycznej został aspirant Józef
Pająk.
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30 AP Kat, zespół 12/40 Dyrekcja Policji w Katowicach (dalej: Dyr Pol Kat) ), sygn. 26 – „Organizacja po-
licji politycznej”, „Przepisy wykonawcze do instrukcji o organizacji policji politycznej z sierpnia 1924 roku.

31 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24 – pismo wojewody do starostów (dyrektorów policji) z 14 sierpnia 1924 roku.



1. Stanisław Brodniewicz – komisarz, kie-
rownik EPP,

2. Sylwester Czosnowski – podkomisarz,
3. Antoni Zipser – urzędnik wewnętrzny,
4. Leon Błaszak – st. przodownik,
5. Paweł Toman – st. przodownik,
6. Franciszek Ciesinger – st. przodownik,
7. Alojzy Rajwa – st. przodownik,
8. Józef Olszowski – st. przodownik,
9. Franciszek Kost – przodownik,

10. Maksymilian Ottenburger – st. poste-
runkowy,

11. Wilhelm Makselon – st. posterunkowy,
12. Antoni Stern – st. posterunkowy,
13. Józef Piróg – st. posterunkowy,
14. Roman Jokiel – st. posterunkowy,
15. Piotr Chwila – posterunkowy,
16. Henryk Woźniak – posterunkowy,
17. Seweryn Przywara – posterunkowy33.

1. Stanisław Ryczkowski – podinspektor,
kierownik ŚlUPP,

2. Marian Chomrański – nadkomisarz,
3. Wiktor Buliński – komisarz,
4. Franciszek Szewieczek – podkomisarz,
5. Paweł Duława – aspirant,
6. Emil Skowronek – aspirant,

7. Jan Wieliczka – urzędnik,
8. Zygmunt Kiszka – urzędnik,
9. Józef Polnik – przodownik,

10. Jan Kurkiewicz – przodownik,
11. Jan Jabłonka – st. posterunkowy,
12. Rafał Trębaczowski – st. posterunkowy,
13. Jan Kołodziej – posterunkowy.
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Wykaz funkcjonariuszy policji politycznej
(Śląskiego Urzędu Policji Politycznej i ekspozytur policji politycznej)

według stanu z września 1925 roku32

Śląski Urząd Policji Politycznej w Katowicach

32 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 309.
33 Wykaz z marca 1925 roku zawierał 23 nazwiska: S. Brodniewicz, S. Czosnowski, Jan Michałek – urzęd-

nik wewnętrzny A. Zipser, Irena Skompska – urzędnik wewnętrzny, Anna Kucówna– stenotypistka, L. Błaszak,
Ryszard Lasek – st. przodownik, J. Olszowski, F. Ciesinger, Emanuel Nocoń – przodownik, Mieczysław Pie-
czyrak – przodownik, Alojzy Kubik – posterunkowy, Józef Kurek – st. wywiadowca, M. Ottenburger, A. Stern,
J. Piróg, P. Chwila, H. Woźniak, Alojzy Kowol – przodownik, A. Rajwa, W. Makselon.

34 W marcu 1925 roku: P. Zientek, st. wywiadowca Emanuel Tomanek – zastępca kierownika EPP,
B. Szczerbicki, K. Grzeja, P. Sitko, W. Nowak, F. Mamok.

Ekspozytura Policji Politycznej w Katowicach

Ekspozytura Policji Politycznej w Królewskiej Hucie

1. Paweł Zientek – podkomisarz, kierow-
nik EPP,

2. Bronisław Szczerbinki – st. posterun-
kowy,

3. Karol Grzeja – st. posterunkowy,
4. Rajmund Włodarczyk – st. posterunkowy,

5. Eugeniusz Makselon – st. posterunkowy,
6. Piotr Sitko – st. posterunkowy,
7. Franciszek Mamok – posterunkowy,
8. Wincenty Nowak – posterunkowy,
9. Franciszek Bartosik – posterunkowy34.



1. Józef Boroński – aspirant, kierownik
EPP,

2. Ignacy Wrona – st. przodownik, za-
stępca kierownika EPP,

3. Karol Saternus – przodownik,
4. Ryszard Krawiec – przodownik,

5. Franciszek Janeczko – przodownik,
6. Leon Woźnica – st. posterunkowy,
7. Teofil Orszulik – st. posterunkowy,
8. Filip Kołodziejczyk – st. posterunkowy,
9. Józef Konka – posterunkowy,

10. Stanisław Ucher – posterunkowy.
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Ekspozytura Policji Politycznej w Bielsku

1. Józef Pająk – podkomisarz, kierownik
EPP,

2. Józef Stobik – przodownik,
3. Józef Bagier – przodownik,
4. Antoni Szczęść – st. posterunkowy,

5. Franciszek Lorenz – st. posterunkowy,
6. Jan Niedziela – st. posterunkowy,
7. Antoni Mynarski – st. posterunkowy,
8. Leopold Szelong – st. posterunkowy.

Ekspozytura Policji Politycznej w Cieszynie

1. Józef Macura – przodownik, kierownik
EPP,

2. Alojzy Gleic – st. posterunkowy,

3. Jan Konderla – st. posterunkowy,
4. Jerzy Śliwka – posterunkowy,
5. Stanisław Grabowski – posterunkowy.

Ekspozytura Policji Politycznej w Lublińcu

1. Jan Sikora – aspirant, kierownik EPP,
2. Paweł Gajda – st. przodownik,
3. Józef Röhrich – przodownik,
4. Jan Pukała – st. posterunkowy,

5. Karol Bogdoł – st. posterunkowy,
6. Karol Grycman – posterunkowy,
7. Józef Śliwiński – posterunkowy.

Ekspozytura Policji Politycznej w Pszczynie

1. Piotr Szymońda – przodownik, kierow-
nik EPP,

2. Emanuel Nocoń – przodownik,

3. Bernard Mróz – st. posterunkowy,
4. Wilhelm Śmietana – posterunkowy,
5. Jan Kukla – próbny posterunkowy.

Ekspozytura Policji Politycznej w Rybniku

1. Rudolf Szturc podkomisarz, kierownik
EPP,

2.Wincenty Śmieja – przodownik,
3. Franciszek Żymła – st. posterunkowy,
4. Ignacy Wieczorek – posterunkowy,

5. Józef Podkowa – posterunkowy,
6. Henryk Myrcik – posterunkowy,
7. Jan Henzel – posterunkowy,
8. Józef Magiera – posterunkowy35.

Ekspozytura Policji Politycznej w Świętochłowicach

35 W marcu 1925 roku nie ma J. Magiery, jest natomiast st. przodownik Kazimierz Szarzyński.



Ogółem, nie licząc urzędników cywilnych, pracowało w tym czasie w policji politycz-
nej w województwie śląskim 87 osób.

Już w okresie poprzednim przepisy wymagały, aby referat wykonawczy agentury miał
swoją siedzibę w „lokalnych urzędach policyjnych (komisariatach, posterunkach), a tam,
gdzie są ekspozytury śledcze – w tychże ekspozyturach”37. Zasady tej nie udało się wszę-
dzie zrealizować. Zarówno agentury IV-D, jak i po nich nastałe agentury informacyjne
i ekspozytury policji politycznej gnieździły się w jednym wydzielonym pokoiku powiato-
wej komendy policji lub starostwa.

W Bielsku istniały dwie agentury informacyjne: przy Starostwie i Dyrekcji Policji.
Pierwsza zajmowała pokój nr 11 na drugim piętrze Starostwa, druga na pierwszym pięt-
rze gmachu Dyrekcji Policji, w biurze paszportowym, które – według zapewnienia kie-
rownika – „jest ścianą podzielone i nie ma do takowego z obcych nikt przystępu”.
Późniejsze źródło podaje adres Ekspozytury Policji Politycznej – siedziba Dyrekcji Poli-
cji, Rynek 10.

W Cieszynie wszystkie trzy referaty agentury ulokowano w lokalu po starej szkole real-
nej przy ulicy Szerokiej, „a to dlatego, że miejscowy urząd policyjny (komisariat) dyspo-
nuje zaledwie dwoma pokojami, w których umieszczenie Referatu I Agentury
Informacyjnej jest prawie wykluczone”. Agentura nie miała własnego telefonu. W poło-
wie listopada jej następczyni, Ekspozytura Policji Politycznej, przeniosła się na pokoju nr
9 w Starostwie, przy ulicy Niemieckiej 1.

Agentura Informacyjna na miasto i powiat Katowice mieściła się przy ulicy Zielonej 28,
w budynku Głównej Komendy Policji i Dyrekcji Policji, gdzie zajmowała pokoje 95, 104
i 105, a potem, już jako Ekspozytura Policji Politycznej – pokoje 85 (kierownik), 86 (Re-
ferat I) i 90 (Referaty II, III, kancelaria, kartoteka). Kierownik EPP, S. Brodniewicz,
mieszkał przy ulicy Lompy 2, nie miał prywatnego telefonu.

Ekspozytura Informacyjna i potem EPP w Królewskiej Hucie znajdowały się w bu-
dynku Dyrekcji Policji przy ulicy Gimnazjalnej 25. W Lublińcu – w Starostwie, przy
ulicy Paderewskiego, w pokoju nr 2. Starostwo dzieliło swoją siedzibę z Powiatową
Komendą Policji. Podobnie rzecz miała się w Tarnowskich Górach, gdzie przy ulicy
Hugona 2 ulokowały się Starostwo i Powiatowa Komenda Policji. W Pszczynie i Ru-
dzie agendy policji politycznej mieściły się w lokalach powiatowych komend policji; w
Pszczynie przy ulicy Parkowej 3 (w budynku masztalerni książęcej), w Rudzie zostały
zwinięte w 1924 roku wraz z likwidacją powiatu rudzkiego. Rybnik podał, że zajmuje
jeden pokój w Starostwie przy alei 3 Maja 31, a przesłuchiwania odbywają się komi-
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Ekspozytura Policji Politycznej w Tarnowskich Górach

1. Paweł Cadyk – st. przodownik, kierow-
nik EPP,

2. Teodor Feliks – st. przodownik,
3. Roman Dziembaja – st. przodownik,

4. Jan Janus – posterunkowy,
5. Józef Marciniak – posterunkowy,
6. Piotr Owczarek – posterunkowy36.

36 W marcu 1925 roku: P. Hadyk, T. Feliks, J. Janus, posterunkowy Jerzy Zakrzewski.
37 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24 – przepisy wykonawcze z 27 lipca 1923 roku do okólnika MSW z dnia

26 kwietnia 1923 roku („Organizacja służby informacyjnej”).



sariacie, Świętochłowice natomiast wymieniły siedzibę urzędu gminnego przy ulicy
Vogta 1938.

Służba śledcza (kryminalna)

Wzorując się na Policji Państwowej, od początku istnienia wykształciła się w Policji
Województwa Śląskiego obok policji mundurowej (ogólnej) służba śledcza, która podą-
żała zrazu dwoma niezależnymi od siebie torami: służby śledczej politycznej i służby śled-
czej kryminalnej. Ich zespolenie nastąpiło dopiero w 1928 roku.

Początki służby śledczej kryminalnej w ramach Policji Województwa Śląskiego rysują
się niewyraźnie. Tabela dyslokacyjna z 1922 roku nie wykazuje komórki śledczej. Wia-
domo tylko, że z dniem 20 lipca 1922 roku powstał tam Oddział Inwigilacyjny z zadaniem
koordynowania spraw inwigilacyjnych na terenie województwa i wydawania gazety inwi-
gilacyjnej. Na pewno istniały oddziały śledcze w Katowicach, Królewskiej Hucie i Pszczy-
nie. Oddział Śledczy w Katowicach funkcjonował jako komórka organizacyjna Komendy
Policji na Miasto i Powiat Katowice. Pod względem terytorialnym dzielił się na sześć re-
jonów z siedzibami w Katowicach (dwa), Hucie Laurze, Bogucicach i Mysłowicach. Roz-
kaz z dnia 2 października 1922 roku ustalał: „Z wszystkich komisariatów przynależnych
do Powiatowej Komendy Policji Województwa Śląskiego [...] wszyscy funkcjonariusze
policji śledczej będą należeć od dnia dzisiejszego służbowo i gospodarczo do policji śled-
czej w Katowicach”39. Wkrótce potem, z uwagi na obszerny zakres czynności i liczną ob-
sadę personalną, Oddział Śledczy został wyodrębniony z Komendy Policji na Miasto
i Powiat Katowice i potraktowany jako „samodzielna jednostka administracyjna z obo-
wiązkami i prawami powiatowej względnie miejskiej komendy policji”40. Oddziałowi Śled-
czemu w Katowicach pod względem gospodarczym został przydzielony Oddział
w Królewskiej Hucie, służbowo nadal podporządkowany Komendzie miasta Królewskiej
Huty41. Mówi się odtąd także o oddziałach śledczych lub ekspozyturach śledczych w in-
nych powiatach, jednak podporządkowanych komendantom powiatowym.

Rozporządzeniem wojewody z 28 marca 1923 roku oddziały (lub ekspozytury) śled-
cze w Katowicach, Królewskiej Hucie i Bielsku wyłączono spod kompetencji GKPWŚl
i wcielono do właściwych terytorialnie dyrekcji policji, a więc do urzędów administracji
ogólnej42. Godzi się przypomnieć, że wkrótce identycznie postąpiono z policją polityczną.
Odtąd czynności służbowe policji mundurowej w obrębie dyrekcji policji w Królewskiej
Hucie i Bielsku oraz samych Katowicach ograniczyły się do „prewencyjnej służby śledczej
bezpieczeństwa”. Odtąd też w powiecie katowickim funkcjonariusze służby śledczej, przy-
dzieleni do poszczególnych komisariatów, podlegali pod względem personalnym, dyscy-
plinarnym i wyszkolenia dyrektorowi policji, zaś pod względem służby bezpieczeństwa
i dozoru właściwym kierownikom komisariatów. Znaczyło to, że za bezpieczeństwo od-
powiadał kierownik komisariatu przed dyrektorem policji, czyli że został on przełożonym
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38 Wszystkie dane na podstawie AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24.
39 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 1 – rozkaz GKPWŚl nr 34 z 2 października 1922 roku.
40 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1 – rozkaz dzienny GKPWŚl nr 51 z 20 listopada 1922 roku.
41 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1 – rozkaz dzienny GKPWŚl nr 5 grudnia 1922 roku
42 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1 – rozkaz dzienny GKPWŚl nr 50 z 16 kwietnia 1923 roku.



tak policji mundurowej, jak i śledczej, jednak bez prawa dyscypliny nad funkcjonariu-
szami śledczymi43. Istniał Oddział Śledczy Województwa Śląskiego (Urzędu Wojewódz-
kiego).

Nastąpiły zmiany przynależności służbowej personelu. Ze stanu Policji Województwa
Śląskiego przeszło na etat Dyrekcji Policji w Katowicach 109 funkcjonariuszy służby śled-
czej, łącznie z podkomisarzami Sylwestrem Czosnowskim, Karolem Roemiszem, Henry-
kiem Jonderką, Reinholdem Ledwochem, Stanisławem Polewczyńskim i aspirantem
Emilem Ciemięgą. Dyrekcja Policji w Królewskiej Hucie przejęła 33 osoby, w tym aspi-
rantów Maksymiliana Budzińskiego, Wiktora Reinerta i Oswalda Emericha. Dyrekcję Po-
licji w Bielsku zasiliło czterech funkcjonariuszy niższych stopni44.

Oddzielenie służby śledczej od reszty policji na terenie Katowic, Królewskiej Huty
i Bielska trwało zaledwie kilka miesięcy. Od 15 listopada 1923 roku wymienieni funkcjo-
nariusze wrócili do Policji Wojewódzkiej45.

Spośród reform komendanta Leona Wróblewskiego przeprowadzonych w celu upo-
dobnienia Policji Śląskiej do Policji Państwowej należy wymienić reorganizację systemu
śledczego. W związku z tym w kwietniu 1924 roku w GKPWŚl powstał Urząd Śledczy
(oznaczony jako Wydział IV), z zadaniem koordynowania pracy służby śledczej w pod-
ległych jednostkach i prowadzenia dochodzeń w sprawach wyjątkowego znaczenia. Do
Urzędu Śledczego włączono dział inwigilacyjno-rozpoznawczy. Istniejące przy niektórych
komendach powiatowych (miejskich) i komisariatach oddziały śledcze i ekspozytury ujed-
nolicono pod postacią ekspozytur śledczych. Stosowny rozkaz ustalał: „Ekspozytury śled-
cze stanowią [...] odrębne jednostki administracyjne, podporządkowane wprost
powiatowemu komendantowi, który za tok czynności tych ekspozytur jest odpowiedzialny.
Przydzieleni zaś wywiadowcy do komisariatów wchodzą w całkowity skład funkcjonariu-
szy odnośnego komisariatu i są bezwzględnie służbowo i administracyjnie podporządko-
wani kierownikowi komisariatu. Należy ich zatem wcielić do pojedynczych sekcji,
w których na równi mają być szkoleni i odchodzić do służby”46.

Naczelnikiem Urzędu Śledczego został komisarz Antoni Barnert, jego zastępcą pod-
komisarz Jan Bujok. W skład personelu tego urzędu, liczącego 20 osób, wszedł także
podkomisarz Sylwester Czosnowski. Najliczniejszą obsadę miały ekspozytury śledcze przy
Komendzie na Miasto i Powiat Katowice oraz Komendzie Miasta Królewskiej Huty (po
30 osób). Obowiązki kierownika pierwszej z nich pełnił podkomisarz Henryk Jonderko,
drugiej – podkomisarz Reinhold Ledwoch. Po kilka osób zatrudniały ekspozytury w My-
słowicach (kierownik podkomisarz Stanisław Polewczyński), Pszczynie (aspirant Emil
Hain), Rudzie (st. przodownik wywiadowca Jan Liberski), Rybniku (podkomisarz Antoni
Włodarczyk), Tarnowskich Górach (aspirant Maksymilian Budziński), Bielsko (aspirant
Józef Herlig) i Cieszynie (aspirant Rudolf Pogacz)47. Etat na 1926 rok przewidywał za-
trudnienie w Urzędzie Śledczym i ekspozyturach 8 oficerów i 162 podoficerów48.
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43 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1.
44 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1.
45 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn 1 – rozkaz GKPWŚl nr 142 z 7 grudnia 1923 roku.
46 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 2 – rozkaz GKPWŚl nr 59 z 16 kwietnia 1924 roku.
47 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 2.
48 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 14 – okólnik GKPWŚl nr 122 z 8 lipca 1925 roku.



Z ustawowego podporządkowania policji wojewodzie i starostom powiatowym (dy-
rektorom policji) stale wypływała jej służebna posługa wobec wymienionych organów.
Sformowana w sierpniu 1924 roku w ramach Ekspozytury Śledczej w Katowicach Brygada
Sanitarno-Obyczajowa została postawiona do dyspozycji Dyrekcji Policji w Katowicach
jako jej organ wykonawczy do nadzoru nad prostytucją49. Przekazanie do policji mundu-
rowej (ogólnej) wielu spraw kryminalnych nie uwolniło ekspozytur od załatwiania dro-
biazgów. Ekspozytury miały się wprawdzie ograniczyć tylko do „przestępstw i zbrodni
większej wagi, jak morderstw, zabójstw, włamań, podpaleń, wielkich kradzieży i oszustw
na wielką skalę”50, co z uwagi na nieprecyzyjność sformułowań prowadziło do sporów
kompetencyjnych. Z tego powodu w ciągu 1925 roku zwinięto kolejno ekspozytury
w Bielsku, Tarnowskich Górach, Mysłowicach, Cieszynie i Pszczynie oraz Rudzie. Tę ostat-
nią automatycznie z powodu zniesienia powiatu rudzkiego. W ich kompetencje weszły
właściwe miejscowo komisariaty.

W grudniu 1925 roku uległ też likwidacji Urząd Śledczy. Dział rozpoznawczy – to jest
rejestr daktyloskopijno-fotograficzny, album fotograficzny, kartotekę pościgową, ewiden-
cję fałszywych banknotów i monet, ewidencję osób zaginionych, redagowanie dla prasy
kroniki policyjnej, prowadzenie pracowni fotograficznej – przejęła Ekspozytura Śledcza
w Komendzie Miasta i Powiatu w Katowicach. Tu też ustanowiono centralę rejestracyjno-
pościgową dla całego województwa. Kontrolę jednostek podległych i dochodzeń przeka-
zano Inspekcji GKPWŚl. Do prowadzenia reszty agend (np. statystyki przestępczości,
kroniki ważniejszych wypadków, redagowania dziennika inwigilacyjnego, ewidencji funk-
cjonariuszy służby śledczej, sporządzania codziennych raportów sytuacyjnych dla woje-
wody) ustanowiono w GKPWŚl mały Referat Śledczy51.

Urząd Śledczy oraz wydziały śledcze w Katowicach i Królewskiej Hucie
(1928–1939)

Powoli dobiegała końca odrębna policja polityczna. Zgodnie z poleceniem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych z dniem 1 kwietnia 1926 roku ekspozytury policji politycznej
przekształciły się w referaty polityczne komend powiatowych. Uprawnienia i obowiązki
kierowników ekspozytur przeszły na komendantów powiatowych.

9 maja 1927 roku Urząd Wojewódzki Śląski wydał obszerne „Wytyczne w sprawie
zbierania i przedkładania informacji politycznych oraz zwalczania przestępstw politycz-
nych”52, które oddzieliły sferę informacyjno-sprawozdawczą od prewencyjno-represyjnej.
Pierwsza sfera przypadła administracji ogólnej (starostom – dyrektorom policji i Urzę-
dowi Wojewódzkiemu), druga pozostała w pionie policji. Podział ten wraz z ustaleniem
zakresu i gromadzenia informacji z dziedziny życia politycznego obowiązywał już do wy-
buchu wojny. Z dniem 1 czerwca 1927 roku w starostwach (dyrekcjach policji) założono
referaty polityczne.
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51 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 2 – rozkaz GKPWŚl nr 216 z 30 listopada 1925 roku.
52 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 319.



Z dniem 5 listopada 1927 roku Śląski Urząd Policji Politycznej zlikwidował swoje
agendy informacyjne, a z pozostałymi wszedł do nowo utworzonego Urzędu Śledczego.
Śląski Urząd Policji Politycznej, pozbawiony spraw informacyjnych, przybrał ponownie at-
rybuty urzędu śledczego z zadaniem ścigania przestępczości, z tym że nie tylko politycz-
nej, lecz także kryminalnej. Policja polityczna jako wyodrębniona służba policyjna
przestała istnieć. Uległ likwidacji odrębny budżet policji politycznej.

Ze spraw politycznych jednostki policyjne zobowiązane były przedkładać Urzędowi
Śledczemu jedynie materiały w zakresie zapobiegania przestępczości, ścigania przestępstw
i śledzenia tych przejawów życia politycznego, które zawierały znamiona przestępstw,
a mianowicie: 1) odpisy doniesień karnych skierowanych do władz sądowych (szpiegostwo
wojskowe, polityczne, gospodarcze, działalność komunistyczna, dywersja, przynależność
do tajnych organizacji); 2) informacje o wszelkich przestępstwach politycznych i wszczę-
ciu dochodzeń w tych sprawach; 3) odpisy sprawozdań przedkładanych władzom admi-
nistracyjnym z obserwacji przejawów życia politycznego noszących znamiona wykroczeń
karnych53.

Reforma, jak wszystkie poprzednie, pociągnęła za sobą konieczność przemieszczenia
personelu, akt i pomocy kancelaryjnych. Komendy powiatowe oddały starostom lub dy-
rekcjom policji akta i materiały informacyjno-polityczne, natomiast akta dochodzeń karno-
sądowych, rejestry osób politycznie podejrzanych, poszukiwanych i karanych oraz wszelka
inna dokumentacja powstała w wyniku działalności policji w zakresie zwalczania prze-
stępczości pozostały nadal w referatach politycznych komend powiatowych (miejskich).

Dokonane zmiany usankcjonowało rozporządzenie wojewody z 8 listopada 1928 roku
w przedmiocie organizacji Urzędu Śledczego i wydziałów śledczych54 oraz zatwierdzone
przez wojewodę „Zasady organizacji służby śledczej”55. W ramach Głównej Komendy
reaktywowały one Urząd Śledczy i powołały do życia dwa wydziały śledcze: w Katowi-
cach i Królewskiej Hucie. Zadaniem Urzędu Śledczego było nadzorowanie i koordyno-
wanie czynności wydziałów śledczych i innych jednostek policyjnych w zakresie służby
śledczej i czynności rejestracyjno-pościgowych, a w szczególnie ważnych wypadkach rów-
nież dochodzenie przestępstw. Wydział Śledczy Miejskiej i Powiatowej Komendy Policji
w Katowicach ukonstytuował się ostatecznie 1 lutego 1929 roku56.

Wydziały śledcze miały za zadanie m.in.: 1) prowadzenie dochodzeń policyjnych
w sprawach przestępstw karnych, wymagających fachowego przygotowania śledczego
i środków technicznych, przekraczających możliwości organów policji ogólnej; 2) prowa-
dzenie wywiadu policyjnego z polecenia władz administracyjnych; 3) prowadzenie arku-
szy ewidencyjnych przestępców zawodowych; 4) prowadzenie albumu fotograficznego
przestępców; 5) rejestrowanie osób poszukiwanych według „Gazety Śledczej” i zarzą-
dzeń pościgowych, wydanych przez organa wojewódzkie; 6) ewidencjonowanie osób po-
zostających pod nadzorem policyjnym; 7) opracowywanie okresowych zestawień
statystycznych przestępstw dokonanych wykrytych i niewykrytych57.
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53 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 319 – rozporządzenie GKPWŚl z 16 listopada 1927 roku.
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Naczelnikiem nowego Urzędu Śledczego został nadkomisarz Marian Chomrański,
kierownikiem Wydziału Śledczego w Katowicach – komisarz Stanisław Brodniewicz,
w Królewskiej Hucie – aspirant Paweł Ślązok (po nim komisarz Paweł Zientek). Oba wy-
działy śledcze kontynuowały dotychczasowe agendy miejscowych ekspozytur śledczych.
Wydział Śledczy w Katowicach obejmował miasto Katowice wraz z powiatem katowic-
kim, w Królewskiej Hucie – miasto Królewską Hutę i powiat świętochłowicki. Urząd
Śledczy był ze wszystkich komórek organizacyjnych Głównej Komendy jednostką naj-
bardziej samodzielną, co znalazło wyraz w prowadzeniu odrębnej kancelarii. W ramach
komend w Katowicach i Królewskiej Hucie wydzielone kancelarie miały też oba wydziały
śledcze.

Podobnie jak dotychczas, w powiatach, w których stan przestępczości nie wymagał
utrzymywania wyspecjalizowanego aparatu śledczego, czynności policyjno-śledcze wyko-
nywały komendy powiatowe, komisariaty i posterunki pod ogólnym nadzorem komen-
danta powiatowego. Do wymienionych jednostek mógł być przydzielony na stałe lub
doraźnie odpowiednio wyszkolony personel służby śledczej z kompetencjami prowadze-
nia spraw na terenie całego powiatu.

Struktura wewnętrzna Urzędu Śledczego w szczegółach nie jest znana. Według stanu
z 1930 roku pracowało w nim 21 osób, w tym 3 wyższych funkcjonariuszy. Naczelnik
Chomrański miał do pomocy jako zastępcę do spraw politycznych komisarza Wiktora Bu-
lińskiego, a do spraw kryminalnych – komisarza Jana Bujoka58. Referentami politycznymi
byli: st. przodownik Józef Polnik (sprawy niemieckie i szpiegowskie), przodownik Szcze-
pan Olaczek i st. posterunkowy Jan Pojda, który specjalizował się w sprawach komunis-
tycznych. St. przodownik Józef Witkowski zajmował się pościgami, przodownik Rafał
Trębaczewski – zwalczaniem przemytu, przodownik Antoni Stern nadzorował prasę
i opracowywał kronikę policyjną59.

W 1930 roku Wydział Śledczy w Katowicach, oprócz komisarza Stanisława Brodnie-
wicza, zatrudniał 5 oficerów i 65 wywiadowców w stopniach podoficerskich. Pod wzglę-
dem organizacyjnym dzielił się na siedem brygad: I Brygada – przestępstwa przeciwko
państwu (komisarz Sylwester Czosnowski i 16 podoficerów), obejmowała trzy podbry-
gady: 1) szpiegowską, 2) komunistyczną, 3) informacyjną; II Brygada – sprawy przemyt-
nicze i graniczne (podkomisarz Michał Walisko i 5 podoficerów); III Brygada – zwalczanie
bandytyzmu, tj. morderstw, rabunków i zbrodni przeciwko moralności (podkomisarz Emil
Hain i 4 podoficerów); IV Brygada – kradzieże i włamania (komisarz Henryk Jonderko
i 11 podoficerów); V Brygada – oszustwa i fałszerstwa (podkomisarz Jan Placzek i 12
podoficerów); VI Brygada – sanitarno-obyczajowa (st. przodownik Paweł Pirnau i 4 pod-
oficerów); VII Brygada – rejestracyjno-pościgowa (przodownik Roch Galus, 1 podoficer
służby śledczej i 2 funkcjonariuszy mundurowych)60. Tę ostatnią z dniem 1 października
1931 roku wcielono do Urzędu Śledczego GKPWŚl jako Dział Rejestracyjno-Pościgowy,
obejmujący całość materiału informacyjnego o przestępcach i przestępstwach z terenu
całego województwa śląskiego, nadsyłany z innych województw i opracowywany na pod-

EDWARD DŁUGAJCZYK

54

58 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 25 – sprawozdanie z lustracji GKPWŚl w 1930 roku.
59 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 24, 25 – spisy oficerów i szeregowych Urzędu Śledczego.
60 AP Kat, UWŚl, sygn. 423 – sprawozdanie z lustracji komend powiatowych Policji Województwa Ślą-

skiego w dniach 25 kwietnia – 28 maja 1930 roku.



stawie „Gazety Śledczej”61. Wydział Śledczy w Katowicach, podobnie jak analogiczna pla-
cówka w Królewskiej Hucie, prowadziły dossiers przestępców z terenu swojego działania.

Kontrolerowi Urzędu Śląskiego funkcjonowanie Wydziału Śledczego w Katowicach
wydało się nieracjonalne z powodu zawiłego systemu manipulacji kancelaryjnej i wątpli-
wego nadzoru nad biegiem załatwianych spraw. „W ogóle rola kierownika brygady – twier-
dził – zdaje się być dość problematyczna. Jest nim wyższy funkcjonariusz policji, który
rozdaje akta podległym sobie podoficerom do załatwienia, prawdopodobnie przegląda
i aprobuje je, jest [...] zawsze obecny przy szkoleniu, ale właściwie wszystko robią pod-
oficerowie. Są oni referentami, wykładowcami, prowadzącymi dochodzenia, tak że ofi-
cerowie byliby zupełnie zbędni, o ile by kierownik Wydziału Śledczego wziął na siebie
funkcję rozdzielania aktów i ich aprobatę”62.

Z braku materiału źródłowego trudno generalnie ustosunkować się do tej opinii.
W odniesieniu do I Brygady – politycznej, zwłaszcza w odniesieniu do załatwianych przez
nią spraw szpiegowskich, widać przemożny wpływ samego kierownika Wydziału Śled-
czego, komisarza Stanisława Brodniewicza, doskonałego fachowca, niekwestionowanego
autorytetu uznanego przez wojskowe służby wywiadowcze.

Wydział Śledczy w Królewskiej Hucie był mniejszy niż w Katowicach. W 1930 roku
zatrudniał 2 oficerów (Paweł Zientek i Paweł Ślązok), 27 podoficerów i woźnego. Dzie-
lił się na pięć brygad: I Brygada – pościgowa i kancelaria; II Brygada – oszustwa i sprawy
przemytnicze; III Brygada – morderstwa, rabunki, kradzieże, IV Brygada – sanitarno-
obyczajowa, V Brygada – polityczna.

Mimo iż Wydział Śledczy w Królewskiej Hucie obejmował swoim zasięgiem także po-
wiat świętochłowicki, Komenda Powiatowa w Świętochłowicach zatrudniała 8 funkcjo-
nariuszy śledczych, kierowanych przez st. przodownika Ryszarda Krawca. Formalnie
podlegali oni komendantowi powiatowemu, z tym że ważniejsze sprawy załatwiali w kon-
takcie i pod nadzorem Wydziału Śledczego w Królewskiej Hucie. Ten ostatni kończył roz-
poczęte w Świętochłowicach dochodzenia kryminalne, sporządzając doniesienia do sądu.
W sprawach politycznych doniesienia sądowe podpisywał komendant powiatowy63.

Zmiany objęły także administrację ogólną. Proces reorganizacji tej administracji, roz-
poczęty w Polsce w 1928 roku, na terenie województwa śląskiego w zakresie funkcjono-
wania starostw i dyrekcji policji (Katowice, Chorzów, wcześniej Królewska Huta i Bielsko)
zakończył się dopiero w 1934 roku. Starostowie i dyrektorzy policji pozostali zwierz-
chnikami komendantów powiatowych policji wojewódzkiej. W starostwach i dyrekcjach
policji sprawy organizacyjne i personalne policji należały do referatów bezpieczeństwa.
Referaty te obejmowały ponadto zagadnienia polityczne i ruchu społeczno-zawodowego
(m.in. sporządzanie periodycznych sprawozdań sytuacyjnych), porządku publicznego,
paszportów zagranicznych, przepustek i legitymacji turystycznych, dowodów osobistych,
meldunków64.
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61 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 4 – rozkaz GKPWŚl nr 1237 z 29 września 1931 roku.
62 AP Kat, UWŚl, sygn. 423 – sprawozdanie z lustracji powiatowych komend w dniach 25 kwietnia do

28 maja 1930 roku.
63 AP Kat, UWŚl, sygn. 423.
64 Sprawy tworzenia referatów bezpieczeństwa w starostwach i dyrekcjach policji zob. AP Kat, UWŚl, sygn.

623; AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 33; Organizacja i tryb urzędowania starostw i dyrekcji policji województwa ślą-
skiego. Katowice 1935.



Policja wojewódzka nadal spełniała funkcję służebną w stosunku do administracji
ogólnej. W zakresie nadzorowania ruchu społeczno-politycznego i działalności mniejszo-
ści niemieckiej starostwa i dyrekcje policji, dysponując w własnym zakresie nader ograni-
czonymi źródłami informacji, przekazywały swojej władzy zwierzchniej (Urzędowi
Wojewódzkiemu) dane niemal dosłownie otrzymywane z wydziałów śledczych. Do szcze-
gólnego „sprzężenia informacyjnego” doszło między Wydziałem Śledczym Komendy
Miasta w Królewskiej Hucie i tamtejszą Dyrekcją Policji, co widać po zachowanych ak-
tach obu zespołów archiwalnych. Pisma nadsyłane z Wydziału Śledczego traktowała Dy-
rekcja Policji po prostu jako koncepty własnych informacji i ekspediowała dalej. Stąd
w obu spuściznach aktowych niektóre jednostki aktowe mają identyczne tytuły i niemal
jednakową zawartość65.

Rozbudowanie służby śledczej nastąpiło w związku z akcją zaolziańską. Rolę centrali
dla ochrony przed szpiegostwem Legionu Zaolziańskiego, a potem przybywających od-
działów wojska polskiego spełniał Wydział Śledczy w Katowicach pod kierunkiem nad-
komisarza Brodniewicza. Kilkunastu funkcjonariuszy tego wydziału wysłano do
wzmocnienia Powiatowej Komendy w Cieszynie. Już po zajęciu Zaolzia utworzono dwa
wydziały śledcze: w Cieszynie i Frysztacie. Ich personel składał się, podobnie zresztą jak
całej rozbudowywanej Policji Województwa Śląskiego, w większości z funkcjonariuszy
pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego66.

Edward Długajczyk

Polit- und Ermittlungseinheiten der Polizei der Woiwodschaft Schlesien
in den Jahren 1922–1939

Zusammenfassung

Außer der polnischen Militärspionage in Oberschlesien in den Jahren 1922–1939 führte auch
die Politische Polizei, tätig im Rahmen autonomer Polizei der Woiwodschaft Schlesien, ihren Spio-
nagedienst gegen Deutschland, zuerst offensiv im deutschen Teil des durch einen Grenzkordon
aufgeteilten Gebiets, dann nur defensiv. Der Autor stellt die Organisationsänderungen der Polit-
und Ermittlungseinheiten auf dem Gebiet der Woiwodschaft Schlesien sowie ihre Erfolge und Nie-
derlagen im Bereich der Bekämpfung der deutschen Spionageagentur dar.
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65 E. Długajczyk: Kancelaria i pozostałość aktowa Policji Województwa Śląskiego (1922–1939). „Archeion”
1990, T. 88, s. 42.

66 AP Kat, UWŚl, sygn. 340 – sprawozdanie wojewody z prac związanych z objęciem ziem odzyskanych
Śląska Cieszyńskiego; sprawozdanie z działalności Policji Województwa Śląskiego przy zajmowaniu Śląska za
Olzą; J. Ry k: Sprawozdanie z działalności Policji Województwa Śląskiego przy zajmowaniu Śląska za Olzą. W: Od
Zaolzia po Jaworzynę. Rewindykacje graniczne jesienią 1938 r. Red. R. Kowalski. Nowy Targ 2004.



Edward Długajczyk

Political and investigative units of the
“Police of the Silesian Voivodeship” 1922–1939

Summary

In the Upper Silesia in the years 1922–1939 not only Polish military intelligence, but also po-
litical units of the autonomic Police of the Silesian Voivodeship carried out intelligence activity aga-
inst the Germans. Initially, it included offensive actions in the German part of the region; later, it
was limited to defensive counter-intelligence. The author presents changes in organization of the
political and investigative units along with their successes and failures in fighting foreign intelli-
gence.
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Krzysztof Langer

PRZYCZYNEK DO HISTORII MAŁYCH OJCZYZN,
CZYLI CO KOMU W LUBOMI ŚMIERDZIAŁO

I O SECESJI GRABÓWKI

Sprawa administracyjna, jak wiele innych. Mieszkańcy pewnej niewielkiej miejscowo-
ści, leżącej kilkanaście kilometrów od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej, wyszli z ini-
cjatywą i wystosowali wniosek do starosty powiatowego z prośbą o pozytywne rozpatrzenie
ich wniosku. Wniosek dotyczył wydzielenia ich miejscowości z dotychczasowej gminy
i przesunięcia do gminy sąsiedniej. Wniosek, jakich wiele. Jednak warto na chwilę za-
trzymać się nad rzeczoną sprawą, gdyż argumenty, jakie padają po stronie „separatystów”
oraz ich adwersarzy, cechuje czasami wyjątkowo zjadliwość, przy braku rzeczowej i me-
rytorycznej argumentacji; tym samym po raz kolejny daje o sobie znać smutna, z wielo-
wiekową tradycją, polska wada narodowa – pieniactwo. Po stronie secesjonistów
opowiedział się nawet miejscowy proboszcz, przyczyniając się tym samym miast do zgody,
raczej do zaognienia sytuacji i podziału wśród swych parafian. Takie typowe, samorzą-
dowe „polskie piekiełko”. A cała rzecz miała miejsce na przełomie 1923 i 1924 roku,
w małej miejscowości Grabówka, w gminie Syrynia, w powiecie rybnickim, w polskiej czę-
ści ledwie parę lat wcześniej przyznanego odrodzonej Polsce Śląska. Nawet fakt, iż Oj-
czyzna po 123 latach wymazania z map Europy, wymęczona i bardziej podzielona niźli
zjednoczona (już chociażby ze względu na niejednorodny rozwój ziem odziedziczony po
trzech zaborcach), powróciła wreszcie jako pełnoprawny członek wspólnoty państw Eu-
ropy, nie przeszkodził prowadzić małej lokalnej wojenki, pełnej złośliwości i dokuczliwo-
ści. Na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach.

Przysłowiowy lont po beczką niezgody podpalił książę Lichnowski, pan na Krzyżano-
wicach, Chuchelnej i Hradcu, do którego należał między innymi obszar dworski Gra-
bówka1. W liście skierowanym do Wydziału Powiatowego w Rybniku z dnia 13 września
1923 roku Generalny Pełnomocnik Księcia wniósł prośbę o utworzenie jednej nowej gminy
z dotychczas samodzielnych obszarów dworskich Grabówka2, Lubomia, Nieboczowy i Syrynia
pod nazwą „Grabówka”3. Na reakcję mieszkańców Grabówki nie trzeba było długo cze-
kać. Już 11 listopada w piśmie do Zarządu Gminnego w Syryni proszą oni o poczynienie
odpowiednich kroków celujących w odłączeniu wioski naszej od gminy Syryni i przywróceniu
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1 Od pierwszej połowy XVIII wieku majątek Grabówka należał do dóbr księcia Lichnowskiego. W 1923
roku zaczął się proces likwidacji obszarów dworskich, w związku z czym obszar dworski Grabówka oraz obszar
dworski Wielikąt miały być przyłączone do gminy Syrynia; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Ra-
ciborzu (dalej. AP Racibórz), zespół 18/82 Wydział Powiatowy w Rybniku [1918] 1922–1939 (dalej: Wydz P R),
sygn. 176.

2 Podkreślenie za oryginałem.
3 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176.



nam samodzielności gminnej4. Jako argument za utworzeniem własnej gminy przytaczany
jest poniżający nas brak tej samodzielności. Poza tym wskazany jest brak szkoły w Gra-
bówce, co skutkowało w warunkach zimowych częstymi absencjami dzieci, które musiały
chodzić do szkoły właśnie do Syryni oddalonej o pół godziny drogi od wioski, co w wa-
runkach zimowych nie zawsze jest możliwe. Brak samodzielności gminnej powoduje rów-
nież braki i niewygody [...] we wszelkich sprawach ogólnoadministracyjnych. Zdaniem
zwolenników odłączenia od gminy Syrynia, tylko otrzymanie na powrót samodzielności
gminnej pozwoliłoby Grabówce rozwijać się jak najpomyślniej.

Zarząd gminny w Syryni zareagował natychmiastowo. 12 listopada w piśmie kierowa-
nym przez Wydział Powiatowy do Województwa Śląskiego w Katowicach oburzony Zarząd
Gminy wskazuje, iż mieszkańców Grabówki „zbałamucił” sołtys Lubomi, a poza tym
mieszkańcy, którym marzy się niezależność gminna, najpewniej obawiają się składek na
nową plebanię. W piśmie z dnia 7 listopada 1923 roku kierowanym przez Zarząd Gminy
Syrynia do Województwa Śląskiego w Katowicach przez Wydział Powiatowy dowiadujmy
się o całym tle i genezie konfliktu w gminie5.

[...] Przed przeszło 25 laty była teraźniejsza Grabówka samodzielną gminą. Wobec tego, że
gmina liczyła 24 numer domów tylko, nie mogła się sama utrzymać i została jako samodzielna
zniesiona iż poważnych snać powodów przyłączona do gminy Syrynja mimo to, że
w po drugiej stronie tej kolonji a w tej samej odległości jest gmina Lubomja. Kościół para-
fialny był dotąd w Lubomji – tak dla Syrynji jak dla Grabówki; zaś filjalny kościół stoi w Sy-
rynji.

Od dnia 15 listopada b.r. został przez Administrację Apostolską zamianowany dla Syrynji
z należącemi do gminy kolonjami Grabówka, Wielokąt i Dąbrowy – ksiądz kuratuś; wskutek
tego w sąsiedniej Lubomji wielka złość. Z inicjatywy faktora takiego, któremu snać wiele na
tem zależy, że od parafji odłączy się nieomal połowa, zaczął przełożony okręgu w Lubomji pan
Skuła, przekraczając swoje kompetencje i omijając tutejszy Zarząd gminny, podburzać miesz-
kańcy w kol. Grabówka i namawiać ich do tego, żeby albo przyłączyli się do Lubomii, albo
stawili wniosek o utworzenie samodzielnego Zarządu gminnego w Grabówce. Zwołał w tym
sensie mieszkańcy z Grabówki i zbierał podpisy; dalej namawiał. Żeby się domagali swojej
własnej szkoły, którą chciałby mieścić w pobudynku, w którym mieszkają robotni sezonowi
(mówią na to tutaj „burdel”, ponieważ moralność u zbieranych z różnych stron i obojga płci ro-
botników wiele daje życzyć). Usiłował pan Przełożony okręgu i pan sołtys w Lubomji nakło-
nić do podpisu ekonoma i przełożonego obszaru dworskiego p. Schmidta, lecz ten, wiedząc, że
dwór Grabówka prawie wszystkich robotników ma w Syrynji, opierał się przeciwko temu. Co
do wspomnianej szkoły, zaznaczam, że jak długo tylko szkołę pamiętają w Syrynie, dzieci
szkolne z Grabówki uczęszczają do szkoły tutejszej, to jest: już tedy, kiedy ta kolonja była gminą
samodzielną. Obecnie należy 32 dzieci z Grabówki do szkoły.

[...] Ciekawi nas i to, dlaczego mieszkańcy w Grabówce byli dotąd zadowoleni, a nagle pan
Przełożony okręgu chciałby sugerować im zupełnie inną opinję. Dziwi nas także i to, z jakiego
powodu szuka pan sołtys z Lubomji sympaji w obcej gminie; – może, że dlatego, że się nie cie-
szy żadnego zaufania w swojej wiosce. [...]6
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4 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176.
5 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176.
6 W całym cytacie pisownia oryginalna.



I konflikt pomiędzy „wójtem a plebanem” w dwóch sąsiednich gminach gotowy. Już
w roku następnym drażniąca obie gminy sprawa jeszcze bardziej poróżniła mieszkańców
tych trzech miejscowości – Grabówki, Lubomi i Syryni, nie rokując chęci ugody ze strony
którejkolwiek z zainteresowanych stron.

Tymczasem już rok później część mieszkańców Grabówki, którym nie udało się utwo-
rzyć własnej gminy, przystąpiła do nowego ataku wymierzonego przeciwko dalszemu po-
zostaniu w gminie Syrynia. Franciszek Grzybek, mieszkaniec Grabówki, pisze w swej iście
jeremiaszowej „lamentacji” do Wydziału Powiatowego: [...] cóż nam mogli gorszego zrobić,
jak nas do Gminy Syryjskie prziłączyć, my teraz misimy cierpieć to wszystko co na nas włożą
jak cierpieli Izraelici w Egipcie pod jarzmem Faraona7. Na zebraniu Rady Gminy Syrynia
dnia 31 sierpnia 13 głosami – przeciwko dwóm i jednemu nieważnemu – sprzeciwiono się
usamodzielnieniu się Grabówki i jej odłączeniu od Syryni8. Wydawałoby się, że na tym cała
sprawa ucichnie. Jednak nic bardziej mylnego. Na odpowiedź odstępców nie trzeba było
długo czekać.

W aktach Wydziału Powiatowego w Rybniku znajdujemy pismo z dnia 25 sierpnia
1924 roku, którego sygnatariuszami są „mieszkańcy Grabówki wsi i dworu”, a rzeczone
pismo dotyczy „wydzielenia Grabówki z gminy Syrenia i przyłączenia jej do politycznej
gminy Lubomia”. Na piśmie widnieje pieczęć kancelaryjna Wydziału Powiatowego w Ryb-
niku z datą wpływu 28 sierpnia 1924 roku – tym samym nadano sprawie urzędowy bieg9.
Warto w tym miejscu przytoczyć cały tekst petycji kierowanej do urzędu, gdyż podsyciła
ona tylko i tak już niemały ferment w obu – syryńskiej i lubomskiej – gminach, a słowa,
jakich w piśmie użyto, dolały przysłowiowej oliwy do ognia niezgody.

Przed 23 latami przydzielił Wydział Powiatowy w Raciborzu naszą dotąd samodzielną
gminę Grabówkę do Syrynii [?]10 wbrew naszej woli. Stało się to prawdo podobnie[?] z poli-
tycznych pobudek, mianowicie dlatego, żeby nas i nasze dzieci jak najprędzej zgermanizować.
Dostawszy się nareszcie do Polski, prosimy Wydział Powiatowy, by raczył brutalny postępek nie-
mieckiego Wydziału w Raciborzu unieważnić, a nas do Lubomii [?] przydzielić. Z Lubomią
bowiem łączy nas związek parafialny, mamy do Lubomii [?] drogę bliższą i o wiele wygod-
niejszą i staramy się obecnie o to, żeby i dziatwa nasza uczęszczała do szkoły w Lubomi. Za-
rząd szkolny w Lubomyi się już na to zgodził i wniosek odpowiednie wysłany został do wyższej
władzy.

Takiemu załatwieniu sprawy uspokoją się znów bardzo już wzburzone umysły w Grabówce,
a i dzieci nasze otrzymają lepsze wykształcenie we szkole Lubomskiej, gdyż dla złej drogi do
szkoły Syryjskiej musiały często przede wszystkim [?] zimową porą świętować11.

Za przychylenie się do naszej prośby składamy już teraz nasze szczere dzięki.
Zastępca wioski Grabówki Dworu
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7 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176 – list z 14 kwietnia 1924 roku, data wpływu do Wydziału Powiato-
wego – 23 kwietnia.

8 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176.
9 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 492.

10 W całym cytacie zachowano oryginalną pisownię.
11 Można przypuszczać, iż z powodu złych warunków atmosferycznych oraz niedogodnej drogi zdarzało się,

że zimą dzieci z Grabówki miały utrudnioną drogę do szkoły, co powodowało wymuszoną tym absencję.



O wadze pisma niech świadczy fakt, że petycja została podpisana przez 67 osób.
Przytoczony tekst potwierdza, że część mieszkańców Grabówki postawiła sobie za cel

odcięcie się od wszystkiego, co tylko miało coś wspólnego z Syrynią, widząc raczej swą
przyszłość w jaśniejszych barwach w gminie Lubomia. O ile bliskość kościoła lubomskiego
oraz szkoły stanowiły na pewno ważny argument, to już zarzut, iż administracyjne przy-
łączenie Grabówki do Syryni przez raciborski Wydział Powiatowy miało spowodować in-
tensywniejszą germanizację jej mieszkańców, należy raczej uznać za złośliwość pokazującą
narosłe z biegiem czasu animozje pomiędzy ludnością obu tych miejscowości. Potwierdzić
to może fakt, iż pisząc o jakoby prowadzonej germanizacji w gminie Syrynia, skarżący się
grabowianie nie przytaczają żadnego konkretu na ten zarzut.

Niespełna dwa tygodnie później list do Wydziału Powiatowego w Rybniku, dokładnie
3 września, wystosował ksiądz Leopold Jędrzejczyk, proboszcz lubomski. Proboszczem lu-
bomskim był dopiero od czerwca 1924 roku, co jest o tyle znamienne, iż pomimo tak
krótkiego stażu w Lubomi12 postanowił się on aktywnie włączyć w dyskusję (jeśli tak
można nazwać faktyczną kłótnię i obelgi, jakimi obrzucali się wszyscy zainteresowani)
o przyszłości Grabówki. Konflikt rzeczywiście musiał już poważnie nabrzmieć, skoro au-
torytet, jakim był i nadal na polskiej wsi pozostaje ksiądz, postanowił włączyć się, opo-
wiadając się po jednej ze stron i posuwając się nawet do zarzutu fałszerstwa wobec
jednego z urzędników Urzędu Katastralnego z Wodzisławia.

Lubomja, dnia 32 września 1924 r.
Do Wydziału Powiatowego w Rybniku
Wszyscy mieszkańcy Grabówki, która przed 23 latmi została w celach politycznych wbrew

swej woli przydzielona do politycznej gminy Syrynia, domagają się stanowczo wydzielenia ich
z Syreni i przyłączenia do Lubomi. By stwierdzić, iż Grabówka ma bliżej do kościoła lubom-
skiego niż do Syreni zażądałem w urzędu katastralnego wygotowanie mi mapy Grabówki.
Otrzymałem zupełnie zfałszowaną [?]13 mapę, za którą sekretarz katastralny pan Musioł z Wo-
dzisławia dał sobie zapłacić 10 zł. Falsyfikat i dobrą mapę Grabówki pozwalam sobie dołączyć
z uprzejmą prośbą sprawę podszukać i winnego pociągnąć do odpowiedzialności.

Z powyższego faktu zdaje się wynikać, iż pracuje się wszelkimi, nawet nagany godnymi
środkami, by tylko zatrzeć przed władzami tę prawdę, iż Grabowianie [?] mają do Lubomi bliż-
szą i wygodniejszą drogą. Znaną zaś jest rzeczą, iż dzieci z Grabówki zimową porą prawie wcale
dla złej i dalekiej drogi do Syryni do szkoły nie chodzą, zaś do Lubomi im chodzić mimo prób
rodziców nie wolno. Szkody stąd wynikające są wprost nieobliczalne, bo młodzież dziczeje i de-
moralizuje się. Do tego dochodzi jeszcze i to: Grabowianie [?] należą do parafii lubomskiej
i nie dadzą się za żadną cenę odłączyć od kościoła w Lubomji. W czasie przygotowania dzieci
do św. Sakramentów muszą dzieci wprzód iść z Grabówki do Syreni do szkoły, w południe
albo już popołudniu [?] z Syreni przez Grabówkę do Lubomi na naukę do św. spowiedzi lub
komuniji. Nie raz te dzieci nie mają ani tyle czasu, by chwilę obiadu zjadły, marnieją i z nauki
nie mają żadnej korzyści, bo ich myśli całkiem zwrócone są na ich głodne żołądek.

A więc: gorące życzenie wszystkich mieszkańców Grabówki, bliższa i wygodniejsza droga,
interes lepszego wychowania dziatek, wszystko to przemawia za tem, by Grabówka została wy-
dzielona z gminy Syrynia i przyłączona do Lubomi.
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12 A. Wróbel: Z przeszłości czterech wsi, Syrynia. Lubomia. Grabówka. Nieboczowy. Katowice 1991, s. 225.
13 W całym cytacie pisownia oryginalna.



Wielmożny Wydział Powiatowy zechce się do tych próśb mieszkańców Grabówki przy-
chylić, przez co wymazane zostanie też krzywda wyrządzona tej wiosce przez rząd pruski.

Do tej prośby Grabowian [?] przyłączam się sam i kreślę z głębokim szacunkiem.
Ks. Jędrzejczyk, proboszcz

Warte zaznaczenia jest, że już na wstępnie swego pisma ksiądz proboszcz powołuje się
na ten sam argument, jakim posłużyli się mieszkańcy Grabówki we wcześniejszym liście,
pisząc: ...[Grabówka] została w celach politycznych wbrew swej woli przydzielona do poli-
tycznej gminy Syrynia. Jak już zostało powiedziane, ksiądz Jędrzejczak objął parafię do-
piero w czerwcu 1924 roku. On sam urodził się w 1875 roku w Czerwięcicach14 koło
Raciborza, obecnie w gminie Rudnik, a więc dobre kilkanaście kilometrów od Grabówki.
W 1902 roku przyjął świecenia kapłańskie we Wrocławiu, a więc w chwili, kiedy to z „po-
wodów politycznych” przyłączono Grabówkę do Syryni, on sam przebywał we Wrocła-
wiu15. Poważny jest również zarzut fałszerstwa, którego miał się dopuścić sekretarz
katastralny. Na czyje zlecenie – tego już ksiądz nie pisze, choć podaje kwotę, za jaką
miano się dopuścić tej niegodziwości. Najbardziej palącym problemem była na pewno
sprawa zbyt daleko położonej szkoły i to stanowiło realne zmartwienie dla lokalnej spo-
łeczności.

Na odpowiedź sołtysa Syryni nie trzeba było długo czekać. Dnia trzeciego września
z Wydziału Powiatowego zostało skierowane pismo na ręce sołtysa Syryni w celu zwoła-
nia Rady Gminnej, która to powinna rozpatrzyć wniosek mieszkańców Grabówki. W ak-
tach Wydziału Powiatowego odnajdujemy protokół uchwały z posiedzenia Rady Gminnej,
które odbyło się 16 września. I zawrzało oburzeniem i gniewem na wichrzycieli i wszel-
kiej maści wrogów politycznej unii Grabówki z Syrynią:

Syrynia, dn. 16 września 1924 roku

Uchwała16

W dniu dzisiejszym w szkole w Syrynji członkowie zarządu gminnego i Rady gminnej w
liczbie 11 zebrani w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców Grabówki z dnia 25.8. rb. I pro-
śby ks. proboszcza Jędrzejczyka z dn. 3.9. t.r. w wydzieleniu Grabówki z politycznej gminy Sy-
rynji i przyłączenia tejże do gminy Lubomji, uchwalamy 9 głosami przeciw + głosom co
następuje: + 2 kartki oddano białe.

Po pierwsze protestujemy jaknajenergiczniej [?] przeciw kłamstwom, przekręcaniu faktów,
tajeniu prawdy i rzucaniu najbezczelniejszych podejrzeń, zawartych tak w wniosku mieszkań-
ców Grabówki, jak w prośbie ks. Jędrzejczyka. Potępiamy z całą stanowczością podłe i niegodne
postępowanie tak mieszkańców Grabówki, jak jeszcze więcej ks. J., okłamujących władze
w celu osiągnięcia osobistych korzyści kosztem innych bez względu na poczucie sprawiedliwo-
ści i na dobro ogólne. Po drugie z oburzeniem odrzucamy wniosek i prośbę; jedno i drugie bo-
wiem mają początek swój w dążeniu uzyskania chwilowych wątpliwych korzyści, a kulminacją
w twierdzeniu kłamstw bezczelnych. Prosimy i domagamy się stanowczo, żeby Wydział Po-
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14 AP Racibórz, zespół 18/431 Urząd Stanu Cywilnego w Czerwięcicach, sygn. 2, nr aktu 14.
15 A. Wróbel: Z przeszłości czterech wsi..., s. 226.
16 W całym cytacie pisownia oryginalna.



wiatowy taksamo [?] odrzucił wniosek i prośbę, albowiem jedno i drugie godne jest niskich mo-
tywów, któreme zostały dyktowane i stwierdzamy:

Do wniosku mieszkańców Grabówki. Nieprawdą jest, iż Wydział Powiatowy w Racibo-
rzu przed 23-ma laty przydzielił ówczesną samodzielną gminę Grabówkę wbrew woli miesz-
kańców tejże do gminy Syrynji. Prawdą atoli jest, iż Grabówka przed 34 laty została przyjęta
do gminy Syrynji na skutek prośby Gr., co wykazuje zaprotokołowana uchwała Rady gm. z dnia
8 czerwca 1890 r.17 Żyjącymi świadkami tego są między innymi: ówczesny sołtys gminy Sy-
rynji p. Karol Szymiczek, ostatni sołtys gminy Grabówki p. Jan Gorzolnik, żyjący obecnie
w Kraskowcu pod Gorzycami i ówczesny członek Wydziału Powiatowego p. Jan Gebamer w
Syrynji. Dalej nieprawdą jest, iż przydzielenie Grabówki do Syrynji stanowi brutalny postępek,
atoli prawdą jest, iż Zarząd gminy Syrynji uczynił zadość prośbie zadłużonej, nie mogącej dużej
swej samodzielności utrzymać, Grabówki18. Wspomniany sołtys ostatni z Grabówki sam przy-
znaje, że się swojego czasu był udał do ówczesnego sołtysa lubomskiego z prośbą, by Grabówkę
przyjęli do Lubomji. Sołtys lubomski, znając trudne położenie finansowe gminy Grabówki,
odpowiedział: Mamy dosyć „smrodu” w Lubomji, nie potrzebujemy jeszcze tego
z Grabówki!19 Wydział Pow. dopiero nakłonił Syrynję do przejęcia w swój etat kol. Grabówki.
Co do celów rychlejszego zgermanizowania dzieci zaznaczmy, iż w przeszło 2000 mieszkańców
liczącej Lubomji zgłoszono 78 dzieci do szkoły mniejszości, podczas kiedy w przeszło 1700 dusz
liczącej Syrynji zgłoszono 34 dzieci do tej szkoły. Gdzie to więc bardziej zgermanizowano?!

Zaś prawdą jest, iż Grabówka należy do związku parafialnego w Lubomji, atoli taksamo
[?] prawda jest, iż od roku 1903 i Syrynia do tego związku należała i jeszcze dziś nie jest defi-
nitywnie odłączona, gdyż sprawą rozdziału parafii lubomskiej zajmuje się Administracja Apost.
Prawdą również jest, iż od roku 1829 dzieci z Grabówki uczęszczają do Syrynji do szkoły,
a obecnie gmina Syrynja przygotowała urządzenie szkoły w Grabówce dla pożytku i wygody
dzieci tamtejszych.

Zresztą jasno i zrozumiale objaśniliśmy sprawę w uchwale z dnia 31 sierpnia, która na
pewno znajduje się w rękach Wydziału Pow. i do której się odwołujemy.

Co do prośby ks. prob. Jędrzejczyka
Przy wszystkim szacunku, na jaki człowiek zdobyć się może do stanu duchownego, niestety

stwierdzić musimy, iż prośbie ks. J. wystosowaną została skutkiem złej woli, chciwością zysku
i brakiem logicznego myślenia; albowiem:

Skąd mógł Zarząd gm. Syrynji wiedzieć, iż ks. J. zażądał karty Grabówki od Urzędu ka-
tastralnego, lub na co jej zażądał?! A ks. J. ma tę bezczelność, rzucać podejrzenie tak na urzęd-
nika katastralnego, jak na Zarząd naszej gminy, iż pracuje się z falsyfikatami dla okłamania
władz. Na taką obrazę zdobyć się mogą jedynie kreatury niskiego usposobienia. Samo się ro-
zumie, iż za obelgę tę pociągniemy sądownie do odpowiedzialności.
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17 Do akt przesłanych do Wydziały Powiatowego dołączono odpis wspomnianej uchwały z uwagą, iż „ory-
ginał powyższego protokółu znajduje się w tutejszej księdze protokółów”.

18 Podkreślania za tekstem w protokole. I znów sprawdza się stara maksyma; jak nie wiadomo, o co cho-
dzi, to na pewno chodzi o pieniądze.

19 Smaczku dodaje fakt, że owe wypomnienie ciężkiego położenia finansowego gminie Grabówka w 1890
roku., zemściło na Lubomi. Otóż mniej więcej w tym samym czasie, kiedy to Syrynia miała kłopot z niepokorną
Grabówką, w Lubomi oskarżono byłego sołtysa, pana Karola Sekuły, iż ten w latach 1922 i 1923 zdefraudował
z kasy gminnej łącznie 320 505 322,68 mkp. Braki wypłynęły na światło dzienne właśnie w lipcu 1924 roku, przy
sporządzaniu protokołu z odebrania kasy gminnej. Zob. AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 404.



Dalej pisze ks. J., że dzieci z Grabówki muszą chodzić do szkoły w Syrynji, a z tamtąd [?]
na naukę przygotowawczą do św. Sakramentów do Lubomji. Zamilcza atoli, iż dzieci z Sy-
rynji (i z kolonji Dąbrowy leżącej godzinę drogi od Lubomji) taksamo [?] musiały chodzić do
Lubomji na tę naukę. Zamilcza dalej, iż skoro od listopada ub. r. Syrynia ma swego duszpa-
sterza, dzieci z Grabówki będą mogły w Syrynji pobierać naukę przygotowawczą. A więc nie
o żołądek i dobro dzieci rozchodzi się ks. J., tylko o jego nienasycony żołądek. To przypusz-
czalnie potwierdza sam ks. Jędrzejczak swem postępowaniem, albowiem bez porozumienia się
z Syrynią ogłosił z ambony, iż dzieci z Grabówki mają iść do Lubomji do szkoły; ogłoszenie to
unieważnił inspektor szkolny p. G. z Wodzisławia. Dzieci z Grabówki musiałyby i z Lubomji
przez południową przerwę latać do domu na obiad, zaś zimową porą obawiałyby się złej drogi
i musiałyby i w Lubomji siedzieć z głodnym żołądkiem – chyba żeby ks. J. im podał obiad;
a znają go ludzie inaczej.

Kś. Jędrzejczyk wszelkimi sposobami pracuje, żeby, żeby osiągnąć przydzielenie Grabówki
do parafji lubomskiej i powiększyć przez to swe i tak niezrównanie większe dochody od tych,
których spodziewać się może Wiel. Ks. proboszcz w Syrynji.

Dla bliższej informacji Wydz. Powiatowego pozwalamy sobie wskazać na fakt, iż ks. J. po
jednorocznym pobycie we Woszczycach stał się tam niemożliwym, a obecnie po trzymiesięcz-
nym pobycie w Lubomji, parafianie lubomscy noszą się z myślą wystosowania ostrego protestu
przeciw postępowaniu swego proboszcza i wysłaniem prośby do Administracji Apostolskiej
o usunięcie go z Lubomji.

Wobec tego, ponawiając prośbę z dn. 31 sierpnia o odrzucenie wniosku mieszkańców Gra-
bówki, prosimy Wydział Powiatowy o przyjęcie delegacji, która w razie potrzeby udzieli bliż-
szych danych i kreślimy

Z głębokim szacunkiem
Rada Gminy

[siedem podpisów]
Zarząd Gminy
[trzy podpisy]

Do tej uchwały naczelnik gminy Syrynia dołączył pismo przewodnie, w którym pisze:
iż Co do podpisów na wniosku mieszkańców Grabówki nie chcielibyśmy badać, kto właści-
wie podpisywał. Ostatnie zdanie gospodarza gminy Syrynia wydawało się być gestem po-
jednania w stosunku do inicjatorów secesji.

Wydział Powiatowy w Rybniku na taki obrót sprawy odstąpił od dalszego nadawania
sprawie jakiegokolwiek urzędowego biegu20. W piśmie z dnia 14 listopada kierowanym do
Wydziału Powiatowego przez Śląski Urząd Wojewódzki dowiadujemy się, że mieszkańcy
Grabówki nie poddali się jednak tak łatwo i podobne pismo wystosowali do Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego. I ta interwencja nie odniosła pożądanych skutków. Szczególnie
oporny był pan Franciszek Grzybek, który jeszcze w 1925 roku pisał listy protestacyjne do
Wydziału Powiatowego w Rybniku oraz do Śląskiej Rady Wojewódzkiej w Katowiach – nic
zresztą nie wskórawszy21.

Ostatecznie mieszkańcom Grabówki – przynajmniej tej części, która była za odłącze-
niem od Syryni – nie udało się osiągnąć zamierzonego celu i do 1939 roku ich miejsco-
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20 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 492 – pismo z dnia 28 października 1924 roku.
21 AP Racibórz, Wydz P R, sygn. 176.



wość pozostała jako cześć składowa gminy Syrynia. Dopiero po II wojnie światowej dawny
obszar dworski Grabówka został włączony do gminy Lubomia, ale też Syrynia jako gro-
mada – do gminy zbiorowej Lubomia22.

Krzysztof Langer

Beitrag zur Geschichte von Heimaten, also was und wem in Lubom stank,
sowie über die Abspaltung von Grabowka

Zusammenfassung

Der Artikel konzentriert sich auf eine kleine Episode in der Geschichte von drei Ortschaften,
die gegenwärtig im Landkreis Loslau, damals im Landkreis Rybnik lagen: Syrin, Grabowka und
Lubom. Anfang zwanziger Jahre des 20. Jh. beschlossen die Einwohner von Grabowka aus nur
ihnen bekannten Gründen, ihr Dorf von der Gemeinde Syrin zu trennen und in Lubom einzuge-
meinden. Über ihren Willen haben sie die Landkreisabteilung Ratibor in Kenntnis gesetzt. Der
Vorfall endete letztendlich mit keinen sachlichen Argumenten, sondern mit gegenseitigen Invekti-
ven, Ärger und Denunziationen, die als Beispiel lokaler Streitsucht und Kleinlichkeit dienen kön-
nen.

Krzysztof Langer

A contribution to the history of a homeland – what stank in Lubomia
and why Grabówka seceded

Summary

The article focuses on a small episode in the history of three towns in the present district of Wo-
dzisław (former district of Rybnik): Syrynia, Grabówka, Lubomia. In the early twenties of the 20th

century the inhabitants of Grabówka decided to leave the commune of Syrynia and integrate with
the commune of Lubomia. They sent their decision to the district administration in Rybnik re-
questing approval. The whole matter was rooted not in logical arguments, but in mutual mischie-
vousness, insults and complaints. Thus, it illustrates local pettiness and barratry.
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Grzegorz Bębnik

„KOWALSKI I TOWARZYSZE”
EPIZOD Z DZIEJÓW NIEMIECKIEJ DYWERSJI

W SIERPNIU I WRZEŚNIU 1939 ROKU

Zagadnienie działalności niemieckich struktur dywersyjnych w sierpniu i wrześniu
1939 roku wzbudza, zwłaszcza w ostatnim czasie, coraz większe zainteresowanie bada-
czy. I to zarówno w aspekcie ogólnopolskim1, jak i na poziomie regionalnym czy zgoła lo-
kalnym2. Górny Śląsk, a ściślej rzecz biorąc – przedwojenne województwo śląskie stanowi
w tej układance niezwykle istotny fragment.

Porównanie skali zaangażowania placówek Abwehry w organizowanie dywersji na
przedwojennych ziemiach Rzeczypospolitej ukazuje bowiem, jak dużym jej zaintereso-
waniem cieszyły się właśnie śląskie ziemie pozostające pod zwierzchnictwem Rzeczypos-
politej. Przyczyny po temu były natury zarówno historycznej, wszak od połowy XVIII
wieku region ten pozostawał w granicach Prus, jak i – czy wręcz nade wszystko – gospo-
darczej. Skoncentrowany tu przemysł ciężki był dla przestawiającej się na tory wojenne
gospodarki III Rzeszy bezcenny. Stąd też przedsięwzięto na szeroką skalę środki, które
w przypadku wojny miały zapewnić jego przejęcie w stanie możliwie nieuszkodzonym.

Zamieszkująca województwo śląskie ludność, wbrew nader optymistycznym inter-
pretacjom spisu powszechnego z 1931 roku, była zbiorowością na wskroś heterogeniczną3.
Mowa tu nie tyle o mniejszości niemieckiej, co będącej pochodną „narożnikowego cha-
rakteru” tej ziemi (jak ujął to swego czasu nestor górnośląskiej socjologii, ks. Emil Szra-
mek) grupie ludności zorientowanej raczej na pielęgnowanie swej regionalnej odrębności
aniżeli odnajdywanie się w obrębie wielkich „politycznych” narodów. Oczywiście, zawi-
rowania na światowej scenie i te w obrębie własnego podwórka mogły skłonić do przy-
chylenia się ku tej lub innej opcji. Rolę takiego właśnie czynnika odegrały między innymi,
jak można przypuszczać, przeżywane przez II Rzeczpospolitą, a wraz z nią przez woje-
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1 W ostatnim czasie ukazała się obszerna monografia pióra jednego ze znawców tematu Tomasza Chin-
c ińskiego: Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku. Gdańsk – Warszawa 2010. W kato-
wickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 14 października 2009 roku odbyła się natomiast
ogólnopolska konferencja naukowa „Niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 roku” (publi-
kacja pokonferencyjna w trakcie prac redakcyjnych).

2 Zob. B. Warzecha: Niemieckie formacje nieregularne w kampanii na polskim Górnym Śląsku. Problem V
Kolumny. W: Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku. Red. G. Bębnik. Kraków – Katowice 2008, s. 75–95; G. Bęb-
nik, J. Ryt: Walki o Rybnik we wrześniu 1939 r. W: Rybnik i powiat rybnicki w okresie II wojny światowej. Red.
B. Kloch, D. Kel ler. Rybnik 2009, s. 23–67 (zwłaszcza rozdział zatytułowany „Niemieckie działania dywer-
syjne”, s. 30–39); G. Bębnik: Mikołów w początkach II wojny światowej. Mikołów 2009, s. 26–35.

3 T. Wysocki: Struktura narodowościowa mieszkańców Polski w 1931 roku na podstawie deklarowanego ję-
zyka traktowanego jako ojczyst. „Sprawy Narodowościowe” 2005, nr 26, s. 29–55. W ich myśl województwo ślą-
skie miało być tym, w którym stwierdzono największy odsetek ludności polskiej.



wództwo śląskie gospodarcze perturbacje. Sympatie sporej części tutejszej ludności zda-
wały się wówczas przechylać na stronę niemiecką.

Okoliczność ta okazała się niemożliwa do przecenienia, gdy po kwietniu 1939 roku,
po wypowiedzeniu przez kanclerza i Führera zarazem Adolfa Hitlera zawartej ledwie pięć
lat wcześniej deklaracji o niestosowaniu przemocy rodzima ludność województwa stała się
obiektem werbunkowych zabiegów niemieckiej Abwehry, zwłaszcza jej odpowiedzialnego
za „wschodniogórnośląski” (ostoberschlesisch) odcinek działań operacyjnych wrocławskiego
oddziału (Abwehrstelle bei Wehrkreis VIII; VIII Ast), kierowanego wówczas przez kapitana
Sztabu Generalnego (Hauptmann i. G.) Hansa-Jürgena Dinglera4. Generalnie, kierując się
istniejącą niemiecką dokumentacją, można przyjąć, że działania dywersyjne starano się
realizować przynajmniej kilkoma kanałami:5

– tworzenie oddziałów dywersyjnych w Rzeszy spośród zbiegów z województwa śląskiego
(we wrześniu 1939 roku formacja ta znana będzie jako Freikorps Ebbinghaus),

– tworzenie oddziałów dywersyjnych na terenie województwa śląskiego połączone z takim
ich zakonspirowaniem, by do działań przystąpiły dopiero w chwili zbliżania się wojsk
niemieckich (Kampf-Organisation, K-Organisation lub też KO),

– tworzenie konspiracyjnych komórek dywersyjnych wśród żołnierzy niemieckiej naro-
dowości służących w szeregach Wojska Polskiego (Regiments-Organisation, R- Organisa-
tion lub też RO),

– tworzenie swoistych straży przemysłowych w zakładach pracy, mających uniemożliwić
planowane – jak wierzono – zniszczenie ich przez wycofujących się Polaków (tzw. In-
dustrieschutz, względnie Betriebsschutz),

– tworzenie grup sabotażowych, mających w stosownym momencie sparaliżować infras-
trukturę komunikacyjną i komunalną na określonym terenie (Sabotage-Organisation,
S-Organisation lub też SO).

W tej ostatniej z wymienionych kategorii będą się plasować działania grupy, której po-
święcony jest niniejszy artykuł.

Jak wynika z raportu II Oddziału Abwehry z 29 sierpnia 1939 roku, zatem niemal
z przedednia wybuchu wojny, wrocławskiej Ast miało podlegać 7 435 ludzi zgrupowanych
w K-Organisationen oraz 344 – w S-Organisationen. Ci ostatni tworzyli 48 grup bojowych,
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4 Hans-Jürgen Dingler (1904–1978). Służbę wojskową rozpoczął w szeregach 5. pułku kawalerii w Słup-
sku, skąd w 1934 roku został przeniesiony na stanowisko szefa szwadronu w 1. pułku strzelców, stacjonującym
w Gera. Od października 1935 do lipca 1937 roku odbywał studia w Akademii Wojennej (Kriegsakademie)
w Berlinie. Od sierpnia 1937 r. do października 1939 r. szef placówki Abwehry przy VIII Okręgu Korpusu we
Wrocławiu (Ic beim VIII AK); od marca 1939 roku oficer w Sztabie Generalnym (Hauptmann i. G.). Następ-
nie, do maja 1940 roku tzw. pierwszy oficer sztabowy (Ia), a faktycznie szef sztabu w 86. Dywizji Piechoty, po
czym w wydziale wojskowości (Heerewesen) grupy uzupełnień i wojskowości (Amtsgruppe Ersatz und Heerwesen;
Ag EH) w dowództwie wojsk lądowych (OKH); w czerwcu 1940 roku przez krótki czas oficer łącznikowy w szta-
bie Dywizji SS „Totenkopf ”. Od stycznia 1941 do grudnia 1942 roku Ia w 3. dywizji piechoty (zmotoryzowa-
nej), zaś do końca lutego 1943 roku szef sztabu w XIV Korpusie Armijnym oraz dowództwie (Ia/F) Grupy
Wojsk Lądowych „Don”. W ostatnim niemal momencie ewakuowany z kotła stalingradzkiego. Od marca 1943
roku do lutego 1944 roku wykładowca w Akademii Wojennej w Berlinie. Potem, do zakończenia działań wo-
jennych, szef sztabu 58. Korpusu Pancernego. Świadek w hamburskim procesie feldmarszałka Ericha von Man-
steina w 1949 roku. W latach 50. wyemigrował do Związku Południowej Afryki.

5 Zob. B. Warzecha: Niemieckie formacje nieregularne..., s. 79–85.



obarczonych rozmaitymi, ściśle sprecyzowanymi zadaniami6. Trzyosobowa grupa ozna-
czona numerem 27, na czele której miał stać niejaki Kowalski, otrzymała zadanie „wysa-
dzenia szyn i wykolejenia pociągów na odcinku kolejowym Częstochowa – Poraj (an der
Bahnstrecke Czenstochau-Poraj Schiennesprengungen und Zugentgleisungen vorzunehmen)7.
Czy udało jej się wykonać zlecenie? O tym później; na razie przyjrzyjmy się osobie do-
wódcy grupy i jego karierze w strukturach niemieckiej dywersji. W świetle bowiem za-
równo innych, niepublikowanych dotychczas w Polsce dokumentów Abwehry8, jak
i zachowanych akt Policji Województwa Śląskiego przestaje być ona tajemnicza.

Jerzy (vel Georg) Kowalski kontakt z niemieckimi służbami wywiadowczymi nawiązał,
jak można sądzić, stosunkowo wcześnie – już w 1929 roku, zatem jeszcze w czasach Re-
publiki Weimarskiej został w Polsce skazany na sześć miesięcy więzienia za działalność
szpiegowską na rzecz Niemiec9. Nie znamy okoliczności, w jakich został wówczas skazany;
nie wiemy nawet, z jakimi to strukturami miał wówczas współpracować. Że nie była to ra-
czej Abwehra, wydaje się świadczyć poczyniony z chwilą „pozyskania” w 1939 roku zapi-
sek w kwestionariuszu personalnym agenta10. Tak czy inaczej, kiedy wrocławska Ast
w przyspieszonym tempie, w miesiącach poprzedzających wybuch wojny poczęła monto-
wać wymierzoną w Polskę siatkę, stał się Kowalski obiektem działań werbunkowych.
Z sukcesem – w lipcu 1939 roku zarejestrowano go jako agenta pod kryptonimem VC
205611.

Towarzyszące temu werbunkowi okoliczności sam zainteresowany opisał w miarę
szczegółowo. Jak należy sądzić, propozycję współpracy złożył mu w dniu 6 lipca podczas
służbowego pobytu w Zabrzu (Kowalski był zatrudniony w charakterze spedytora u swego
zamieszkałego w Bytomiu szwagra, nazwiskiem Siwy) „kolega po fachu”, również spedy-
tor, niejaki Walter Joschke12. Osoba werbującego nie była przypadkowa – jego legitymu-
jący się polskim obywatelstwem brat, Georg (Jerzy) Joschke, zamieszkiwał wówczas
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6 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg/Breisgau (dalej: BAMA Freiburg), RW 5/155, k. 172/657 – Bis y-
Tag bereitgestellte K- und S-Organisationen, 29 sierpnia 1939 roku Zadania ogromnej większości tych grup (bo aż
42) szczegółowo naświetla wcześniejszy nieco, pochodzący z końca lipca tego roku meldunek wrocławskiej Ast
o stanie liczbowym takich grup. Zauważmy, że w ciągu niespełna jednego miesiąca udało się wystawić kolejnych
sześć grup. Zob. A. Szefer: Działalność wrocławskiej Abwehry na ziemiach polskich w przededniu agresji hitle-
rowskiej w 1939 r. „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce”. T. 32. Warszawa 1987,
dok. nr 7, s. 318–323.

7 A. Szefer: Działalność wrocławskiej Abwehry..., dok. nr 7, s. 322.
8 Zdecydowanie najbardziej cenne są tu spisy agentury, zwerbowanej w 1939 roku przez wrocławską Ast,

zachowane (przynajmniej częściowo) we freiburskim BAMA w zespołach RW 5/132, RW 5/134, RW 5/135 oraz
RW 5/136.

9 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/38 Policja Województwa Śląskiego (dalej
Pol Woj Śl), sygn. 394, s. 125 – protokół przesłuchania podejrzanego Georga Kowalskiego z 31 sierpnia 1939
roku.

10 BAMA Freiburg, RW 5/132, Ankieta personalna Georga Kowalskiego, 29 lipca 1939 roku, b.p. Na za-
warte w formularzu pytanie: „Czy agent [V-Mann] był wcześniej już czynny w niemieckiej służbie?” odpowie-
dziano przecząco.

11 BAMA Freiburg, RW 5/132. Nowo zwerbowany agent otrzymywał obligatoryjnie kryptonim literowo-
cyfrowy (jak ten przytoczony w tekście), czasami zaś – w około połowie przeanalizowanych przypadków – do-
datkowo pseudonim (np. „Zorn”, „Johann”). Kowalskiego obdarzono jednak tylko tym pierwszym.

12 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394 – protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Kowalskiego, 31 sierpnia
1939 roku, k. 125.



w Katowicach, gdzie przy ul. Słowackiego 30 prowadził również firmę spedycyjną, bę-
dącą po prostu miejscowym oddziałem transgranicznego „interesu” braci Joschke13. Prócz
prowadzenia firmy Georg udzielał się również politycznie – był mianowicie jednym z przy-
wódców Jungdeutsche Partei w województwie śląskim14.

Zwerbowany Kowalski otrzymał polecenie stawienia się w dwa dni później w hotelu
„Menge”15 w Zabrzu, skąd po dwóch dniach kazano mu – jak twierdził – udać się do
Wrocławia i zamieszkać w hotelu „Waldenburger Hof ”16. Dzień później, 11 lipca, u Ko-
walskiego zameldował się jegomość, przedstawiający się jako „dr Enders”17. Oznajmił on
Kowalskiemu, że za chwilę pojawi się samochód, który zawiezie go „w pewne miejsce”.
Okazała się nim być urocza, położona u stóp Karkonoszy miejscowość Jagniątków (niem.
Agnetendorf); zresztą miejsce, gdzie zamieszkiwał wówczas ceniony w Niemczech dra-
maturg i prozaik, laureat literackiej Nagrody Nobla, Gerhart Hauptmann.

Oczywiście, wyjazd Kowalskiego do Jagniątkowa nie miał nic wspólnego z wycieczką
krajoznawczą, nie mówiąc już o składaniu hołdów artystycznemu geniuszowi autora Tka-
czy. Kowalski został zakwaterowany w pensjonacie „Villa Beyer”, położonym w pobliżu
najbardziej okazałej w Jagniątkowie budowli, jaką był nieistniejący już dziś „Beyer’s
Hotel”18. Jak łatwo się domyślić, pensjonat i hotel prowadziła rodzina Beyerów. O ile
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13 Jak informuje książka telefoniczna z 1939 roku, przy ul. Słowackiego 30 miała siedzibę firma pod nazwą
„Biuro Transportowe Bracia Joschke, Sp. z o.o., Transport mebli i spedycja”. Zob. Spis abonentów sieci telefo-
nicznych dyrekcji okręgu poczt i telegrafów w Katowicach oraz sieci okręgowej Zagłębia Dąbrowskiego i niemiec-
kiego Górnego Śląska: Beuthen (Bytom, Gleiwitz (Gliwice), Hindenburg (Zabrze) na 1939 r. Warszawa 1939, s. 42
i 45.

14 Georg Joschke w JdP działał od 1932 roku, dochodząc w przededniu wybuchu wojny do funkcji szefa
partii na powiat katowicki. Po wrześniu 1939 roku został mianowany pierwszym Kreisleiterem NSDAP w Kato-
wicach. Członkiem JdP od 1933 roku był także Kowalski. Ta przynależność na pewno nie pozostawała bez
wpływu na fakt werbunku; rekrutowanie członków struktur dywersyjnych „po linii partyjnej” było w 1939 roku
powszechne. Klemens Kołodziej, jeden z towarzyszy Kowalskiego swe przystąpienie do organizacji opisywał
wręcz w konwencji wypełniania polecenia partyjnych zwierzchników. Zob. AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k.
128 – protokół przesłuchania podejrzanego Klemensa Kołodzieja, 30 sierpnia 1939 roku.

15 Hotel ten, prowadzony przez Annę Menge (stąd nazwa), był położony przy ówczesnej Kronprinzenstraße
(dziś ul. Wolności) 311; vis á vis, pod numerem 310. znajdowała się firma Waltera Joschke „Spedition und Mö-
beltransport”. Zob. Spis abonentów sieci..., s. 239 i 240.

16 W oryginale nazwę tę zapisano jako „Waltenburgerhof”. Nie zmienia to faktu, że we Wrocławiu hotel taki
– w jednej lub drugiej wersji pisowni – najzwyczajniej nie istniał. Obiekt taki funkcjonował za to w Wałbrzychu
(co logiczne, biorąc pod uwagę niemiecką nazwę miasta). Zapewne Kowalski albo rozmyślnie pragnął wpro-
wadzić śledczych w błąd, albo też (co bardziej prawdopodobne) najzwyczajniej pomylił się w zeznaniach. Dawny
„Waldenburger Hof ” tuż po wojnie funkcjonował jeszcze jako hotel o nazwie „Grunwald” (przy, nomen omen,
Placu Grunwaldzkim, niemiecki Vierhausenplatz). Dziś w dawnym hotelowym budynku znajduje się siedziba wał-
brzyskiego ZUS-u.

17 Być może tożsamy z Endersem, w raportach Abwehry wymienionym jako szef dziewięcioosobowej grupy
o numerze 29, mającej wysadzić urządzenia kierowania ruchem na dworcu kolejowym we Lwowie, a także
zniszczyć lwowską elektrownię oraz tamtejsze połączenia telefoniczne i telegraficzne. Zob. A. Szefer: Dzia-
łalność wrocławskiej Abwehry..., dok. nr 7, s. 322. W spisach agentury wrocławskiej Ast figuruje niejaki Paul En-
ders, zamieszkały w Łucku na Wołyniu, działacz JdP, zwerbowany w lipcu 1939 roku jako VC 2050 – BAMA
Freiburg, RW 5/132 – ankieta osobowa Paula Endersa, 26 lipca 1939 roku, b.p.

18 Po 1945 roku dawny „Beyer’s Hotel” przez długie lata funkcjonował jako dom wczasowy FWP „Grun-
wald” (to nie pomyłka; nazwa ta na tzw. Ziemiach Odzyskanych była wyraźnie nadreprezentowana). Po 1990



hotel służył spragnionym karkonoskiego powietrza kuracjuszom, o tyle dyskretnie poło-
żona na uboczu willa została wynajęta przez wrocławską Ast i przekształcona w zakon-
spirowany ośrodek szkoleniowy. Jak wyglądało szkolenie, możemy wnosić, opierając się
na zeznaniach samego Kowalskiego i zapiskach ze zbliżonych szkoleń przeprowadzanych
w innym ośrodku – podległym już bezpośrednio Abwehrabteilung II, a zlokalizowanym
w Brandenburgu nad Hawelą (Brandenburg an der Havel).

Na przykład grupa oznaczona numerem siódmym, odbywająca kurs w dniach 20–22
lipca 1939 roku liczyła jedenastu uczestników. Miejscem zbiórki był jeden z berlińskich
dworców kolejowych, skąd uczestników przewieziono samochodami do Brandenburga;
na miejsce mieli przybyć o 11.00. Po zakwaterowaniu, od 11.30 do 13.00 miało miejsce
ogólne wprowadzenie w przedmiot szkolenia oraz odebranie zobowiązań do zachowania
tajemnicy. Właściwe szkolenie rozpoczynało się po obiedzie; od 15.00 do 16.30 ćwiczono
sporządzanie materiałów wybuchowych i budowę ładunków, posługiwanie się lontem oraz
przyswajano sobie intrygująco brzmiącą „teorię wysadzania” (Theorie des Sprengens). Na-
stępnie, do 18.00, uczono się sporządzać środki inicjujące i zapalające. Następna godzina
była poświęcona na rekonesans w celu rozpoznania terenu nocnych ćwiczeń praktycz-
nych dla pierwszej grupy (najwidoczniej jedenastu kursantów podzielono na dwa mniej-
sze zespoły). Po kolacji, od 21.30 do 22.30 odbywały się ćwiczenia nocne. Nazajutrz dzień
rozpoczynano o 7.00 półgodzinną gimnastyką. Po śniadaniu, od 8.00 do 9.00, ćwiczono
strzelanie z pistoletu, a następne dwie godziny poświęcano na ćwiczenia w przyrzygoto-
wywaniu ładunków zapalających. Od 11.00 do południa rozpoznawano teren ćwiczeń dla
grupy drugiej. Po obiedzie, od 15.00 do 16.00, omawiano taktykę działań sabotażowych,
zwracając uwagę na zachowanie się podczas ich przeprowadzania. Przez następne dwie
godziny zgłębiano tajniki sporządzania chemicznych zapalników czasowych, potem zaś,
do 19.00 – ładunków wybuchowych. Po kolacji, o 21.30, grupa druga wyruszała na nocne
ćwiczenia. W trzecim dniu, po zwyczajowej porannej gimnastyce i śniadaniu, od 8.00 do
9.00 ćwiczono strzelanie z pistoletu, potem zaś, aż do południa, były przewidziane zaję-
cia praktyczne z tematu „wysadzanie”. O godzinie 13.00 zgodnie z programem miało na-
stąpić pożegnanie kursantów; wątpliwe jednak, by wręczano przy tej okazji stosowne
dyplomy19.

Taki „rozkład jazdy” w dużej mierze korespondowałby ze składanymi w tej materii
zeznaniami Kowalskiego. Zasadnicza różnica to czas trwania kursu; VC 2056 podawał, iż
szkolono go przez cztery dni. Grono kursantów liczyło sześć osób; opiekowało się nimi
trzech „wykładowców”, na czele z niejakim Müllerem (tak się przynajmniej Kowalskiemu
przedstawił; zapewne z równym powodzeniem mógłby się podawać za Schmidta lub Hof-
fmanna). „Müller uczył nas” – czytamy w zeznaniach Kowalskiego – „praktycznie ob-
chodzenia się z materiałem wybuchowym, zakładania puszek z materiałem wybuchowym
i przytwierdzonymi do nich lontem, kapiszonem i zapalnikiem pod tory kolejowe, co miało
miejsce w jednym z pokoi w pensjonacie. Poza tym w lesie wysadzaliśmy przy pomocy
materiału wybuchowego pnie oraz ćwiczyliśmy się w strzelaniu z pistoletu systemu Wal-
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roku przez nowego właściciela został doprowadzony najpierw do stanu śmierci technicznej, następnie zaś –
w 2006 roku – wyburzony. „Villa Beyer” miała więcej szczęścia – po gruntownym remoncie mieści się tam dziś
pensjonat „Willa Jagniątków”.

19 BAMA Freiburg, RW 5/160 – Ausbildungslehrgang Nr. 7/39, 25 lipca 1939 roku, k. 5.



ter i pistoletu maszynowego”20. Program, jak widać, w niczym nie odbiegał od szkolenia
prowadzonego w Brandenburgu, włączając w to zajęcia w terenie. W dniu 13 lipca, jak
wynika z zapisów wrocławskiej Abwehry, odbyto z Kowalskim rozmowę, wyznaczając mu
cel: wysadzenie torów kolejowych na strategicznej, dwutorowej linii kolejowej Katowice
– Warszawa – Gdynia pomiędzy Częstochową a Porajem oraz wykolejanie kursujących
tam pociągów. Do pomocy miał otrzymać dwóch ludzi, a także określoną ilość materia-
łów wybuchowych oraz dwa pistolety ze 100 sztukami amunicji. Sygnałem do rozpoczę-
cia działań miał być wybuch wojny. Dodatkowo miano przykazać Kowalskiemu, by
zignorował ewentualne polskie wezwania mobilizacyjne21.

Ukończywszy szkolenie, świeżo upieczony dywersant został skierowany do Gliwic,
gdzie w hotelu „Schwarzer Adler” przy ówczesnej Ratiborer Straße 3 miał oczekiwać na
przybycie niejakiego „doktora Funka”22. W swoich zeznaniach Kowalski stwierdzał, że
dopiero ów Funk miał wyznaczyć mu cel, jaki w najbliższym czasie VC 2056 powinien
zniszczyć23. Rzekomy doktor przybył dopiero w trzecim dniu (być może w tym czasie in-
struował innych zamachowców). Zaprezentował Kowalskiemu mapę powiatu często-
chowskiego i wskazał obiekt działań – wspomnianą już linię kolejową Katowice
–Warszawa – Gdynia, precyzując, że akcja ma nastąpić na odcinku położonym pomiędzy
stacjami Korwinów i Poraj. Przebiegający tam szlak miał być przerwany w łącznie dwu-
nastu miejscach, czego miał dokonać sam VC 2056 wraz z dwoma podkomendnymi. In-
strukcje dr. Funka przewidywały również, analogicznie do notatki poczynionej w
Jagniątkowie, wykolejanie poruszających się po tej trasie pociągów, być może za pomocą
zakładanych na szyny specjalnie wykonanych stalowych klamer, o których będzie jeszcze
mowa. Nie było jednak, co godne podkreślenia, mowy o wysadzeniu pobliskiego wia-
duktu nad rzeką Wartą24.

Po powrocie do rodzinnego województwa Kowalski czas jakiś ukrywał się w gospodzie
(według innych źródeł – zakładzie kąpielowym) niejakiego Jojkego w Panewnikach, utrzy-
mując się przy tym z funduszy wypłacanych mu przez Georga Joschke. Najpewniej ocze-
kiwał na stosowny sygnał, by przystąpić do wyznaczonych rozkazami działań. Ostrożność
świeżo przeszkolonego sabotażysty nie była bezpodstawna – policja już od dłuższego
czasu uważnie analizowała napływające z różnych stron informacje o niemieckich przy-
gotowaniach dywersyjnych. Toteż Kowalski dość rzadko opuszczał melinę, obracał się zaś
niemal wyłącznie w towarzystwie zaufanych osób, tak jak i on (choć w różnym stopniu)
uwikłanych w działalność agenturalną. W zeznaniach podawał, że zetknął się wówczas
z działaczem JdP z Siemianowic (będącym jednocześnie Kreisleiterem – czyli szefem po-
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20 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 125 – protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Kowalskiego,
31 sierpnia 1939 roku.

21 BAMA, RW 5-147, k. 172/263-172/264 – Aktennotiz über die Besprechung mit Georg Kowalski am
13.7.[19]39 in Agnetendorf. Sam Kowalski jednak, jak zobaczymy, utrzymywał, iż o ostatecznym celu swej misji
dowiedział się dopiero po powrocie na Górny Śląsk.

22 Postać ta przewija się także w innych relacjach, zob. np. raport Heinricha Hesslera z Bielska-Aleksand-
rowic, skierowany na ręce „pana d[okto]r[a] Funka, Wrocław” (an Herrn Dr. Funk, Breslau) – A. Szefer: Dzia-
łalność wrocławskiej Abwehry..., dok. nr 22, s. 361.

23 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 125 – protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Kowalskiego,
31 sierpnia 1939 roku.

24 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 125–126; A. Szefer: Działalność wrocławskiej Abwehry..., dok. nr 7,
s. 322.



wiatowych struktur partii – w Mysłowicach) Rudolfem Wilschem oraz innym siemiano-
wiczaninem Johannem Stolarczekiem vel Stolarczykiem. I jeden, i drugi mocno tkwili
w strukturach dywersyjnych – Stolarczyk był nawet zarejestrowany w kartotece wrocław-
skiej Ast jako agent „Stolle” (kryptonim VC 2052)25. Wilsch natomiast jako szef JdP na po-
wiat mysłowicki miał brać udział w organizowaniu rekrutujących się spośród
„młodoniemców” bojówek26.

Równocześnie Kowalski uzupełniał niezbędny do sabotażu sprzęt – za pośrednictwem
niejakiego Edwarda Trójcy, również przewijającego się w aktach spraw o dywersję, za-
mówił w warsztacie ślusarskim wykonanie dwóch tuzinów specjalnych, zakładanych na
szyny kolejowe klamer, przytrzymujących pojemnik z materiałem wybuchowym27. Połowę
z nich miał otrzymać sam Kowalski, drugą połowę – Stolarczek alias „Stolle”. Wydaje się,
że właśnie sprawa tych klamer wprowadziła pewne zamieszanie w powstających struktu-
rach dywersyjnych, przyczyniając się do ich częściowej przynajmniej dekonspiracji. Klamry
takie miał mianowicie wykonać, na zamówienie Trójcy, ślusarz z Chorzowa-Batorego Jerzy
Kowalczyk. Obecnemu podczas wizyty Trójcy w zakładzie ślusarskim świadkowi wydało
się dziwne, że ten, opisując przedmiot zamówienia, demonstrował jego kształt i rozmiary
przy pomocy kawałka szyny kolejowej oraz puszki po konserwach (zwrócił zresztą na to
uwagę sam mistrz Kowalczyk, najwyraźniej jednak uspokoiły go zapewnienia Trójcy, iż
rzeczone klamry mają przytrzymywać rury wodociągowe w ogrodzie niejakiego Szpigel-
mana w Panewnikach). Nadto Trójca był znany z tego, że każdy posiadany pieniądz na-
tychmiast przepijał; nie miał zresztą tych pieniędzy, jako notorycznie bezrobotny, ani zbyt
wiele, ani też zbyt często. Za klamry jednak zapłacił gotówką, wykładając bez specjalnych
targów aż 60 złotych! Mając na uwadze wszystkie te okoliczności, bystry obserwator nie-
zwłocznie powiadomił chorzowską policję, zastrzegając sobie anonimowość. Doniesienie
okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę – zamawiającego zatrzymano 10 sierp-
nia, nazajutrz po odebraniu przez jego wysłannika gotowego już towaru. Najwyraźniej
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25 BAMA, RW 5/132, b.p. – ankieta osobowa Johanna Stolarczeka, 28 lipca 1939 roku.
26 AP Kat, Pol Woj. Śl, sygn. 394, k. 103 – protokół przesłuchania podejrzanego Józefa Fuchsa, 26 sierp-

nia 1939 roku. Nazwisko mysłowickiego Kreisleitera (a jednocześnie Ortsgruppenleitera – czyli szefa grupy miejs-
cowej – w Siemianowicach) mylnie jest tam zapisane jako „Wilcz”. Sam Fuchs pełnił wówczas funkcję szefa
struktur JdP na powiat pszczyński. W tym kontekście godne uwagi są wynurzenia Wilscha zawarte w propa-
gandowej niemieckiej publikacji z lat wojny, opisującej cierpienia zamieszkałych w Polsce etnicznych Niemców
w sierpniu i wrześniu 1939 roku. Wilsch wprost zaprzecza tam nie tylko swej działalności w strukturach dy-
wersyjnych; twierdzi wręcz, że nie miał pojęcia o ich istnieniu. Zob. R. Wilsch: Durch Polens Gefängnisse get-
rieben. W: Auf den Straßen des Todes. Leidensweg der Volksdeutschen in Polen. Hg. F. Menn. Leipzig 1940,
s. 114–120. Jeden z aresztowanych w sierpniu 1939 roku dywersantów Gerhard Blyschz zeznał, że to właśnie
Wilsch ukrył Kołodzieja w zakładzie Jojkego; Tamże, sygn. 400, k. 65–66 – protokół przesłuchania podejrzanego
Gerharda Blyschza, 17 sierpnia 1939 roku. Ponadto nikt inny, jak właśnie Wilsch w dokumentach Abwehry fi-
guruje jako Abschnittführer siemianowickiej K-Organisation. Zob. A. Szefer: Działalność wrocławskiej Abwehry...,
dok. nr 7, s. 313.

27 Prowadzący w tej sprawie śledztwo podkomisarz chorzowskiej policji Paweł Ślązak pisał do Urzędu Śled-
czego w Katowicach: „Opinia rzeczoznawcy z ramienia D[yrekcji] O[kręgowej] K[olei] P[aństwowych] Kato-
wice, inż[yniera] Ziemby wykazała, że klamry pod względem fachowym są wykonane dobrze i samo założenie
klamry na szynę, nawet bez użycia materiału wybuchowego, gwarantuje spowodowanie katastrofy kolejowej”.
– AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 89 – pismo do Urzędu Śledczego Komendy Policji Województwa Śląskiego
w Katowicach, 25 sierpnia 1939 roku.



nie miał przy tym Trójca duszy konspiratora; „pękł” – mówiąc obrazowo – już podczas
pierwszego przesłuchania, kreśląc śledczym całą znaną mu siatkę powiązań28. A była ona
niemała.

Okazało się, że klamry – poza jedną, zabraną wcześniej przez Kowalskiego – odebrał
niejaki Marcin Drops, znajomy Trójcy. Wszystkie odnaleziono w mieszkaniu jego ojca
Ottona Dropsa, emerytowanego urzędnika hutniczego w Chorzowie-Batorym. Mimo
wszczęcia natychmiastowych poszukiwań, nie zdołano jednak zatrzymać samego Kowal-
skiego, który poinformowany o „wpadce” zdołał się zaszyć w rodzinnych Siemianowi-
cach, najpierw u niejakiego Józefa Wilema, następnie zaś u „wdowy Schulzowej”. Tam
25 sierpnia odnalazł go pełniący rolę łącznika „Stolle” i przypomniał najpewniej, że za-
danie bynajmniej nie zostało odwołane. Razem udali się zatem do Katowic na spotkanie
z niejakim Rudolfem Osieckim (vel Oschetzkim)29, mającym dostarczyć im materiały wy-
buchowe. I tu okazało się, że czy to wskutek logistycznych zawirowań, czy też akcji poli-
cyjnej po materiały takie trzeba jechać aż do Zagnańska w ówczesnym województwie
kieleckim (pozostaje mieć nadzieję, że nie były ukryte w dziupli dębu „Bartek”).

Toteż nazajutrz o 10.30 Stolarczek, Kowalski i Osiecki spotkali się w restauracji
umiejscowionej „za starostwem w Katowicach”30. Tam dołączyli do nich wkrótce inni
członkowie grup dywersyjnych – Ignacy Pańczyk (vel Painczyk) z Siemianowic, Klemens
Kołodziej z Chorzowa-Batorego, niejaki Galiga oraz dwóch innych, nieznanych zeznają-
cym mężczyzn. Wszyscy oni tramwajem zajechali do Będzina, stamtąd zaś udali się po-
ciągiem do Kielc. Tu rozdzielili się; Kowalski, Kołodziej i Pańczyk pozostali w Kielcach,
reszta zaś udała się do Zagnańska, skąd – poza Osieckim i dwoma nieznanymi osobnikami
– powróciła nazajutrz nad ranem, przywożąc materiały wybuchowe i niezbędne oprzy-
rządowanie ukryte w plecakach i walizce. Z braku zarekwirowanych przez policję klamer
przywieźli też zwój stalowego drutu, by z jego pomocą przymocować ładunki do szyn.
Wszystko było zatem gotowe. Toteż nie tracąc czasu, dywersanci rozdzielili się: Kowalski
wraz z dobranymi sobie do pomocy Pańczykiem i Kołodziejem wsiedli do pociągu jadą-
cego z Kielc w kierunku Częstochowy, a Stolarczek i pozostali – na Zakopane. Był to już,
przypomnijmy, 27 sierpnia 1939 roku.

Grupa Kowalskiego wysiadła na niewielkiej, położonej za Częstochową stacji Korwi-
nów. Udawszy się do pobliskiego lasu, dywersanci zakopali tam plecak z materiałami wy-
buchowymi i – jak ujmował to Kowalski – „oczekiwaliśmy na rozpoczęcie działań
wojennych”31. Sygnałem do działania miałyby być odgłosy kanonady czy bombardowa-
nia, lecące samoloty i tym podobne, znane z filmów i opowiadań wrażenia wizualno-aku-
styczne. Trochę to teatralne, lecz z powodu braku mającej początkowo stanowić
wyposażenie grupy radiostacji w końcu zrozumiałe. Większą konsternację budzi nato-
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28 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 400, k. 26–31 – protokół przesłuchania podejrzanego Ottona Dropsa, 12 sierp-
nia 1939 roku, k. 23–24; AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 400 – pismo kierownika Wydziału Śledczego Komendy Po-
licji Województwa Śląskiego Miasta Chorzowa do Prokuratury Sądu Okręgowego Zamiejscowego Wydziału
Karnego Rejonu I w Chorzowie.

29 Również i Osiecki został zarejestrowany jako agent wrocławskiej Ast pod kryptonimem VC 2036 – BAMA
Freiburg, RW 5/134, b.p. – ankieta osobowa Rudolfa Oschetzki’ego, 22 lipca 1939 roku.

30 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 126 – protokół przesłuchania podejrzanego Jerzego Kowalskiego,
31 sierpnia 1939 roku.

31 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394.



miast podany rzekomo przez Osieckiego dzień wybuchu wojny – miał to być bowiem
28 sierpnia. Data owa wygląda na wyjętą najzwyczajniej z kapelusza; wiemy, że Hitler do-
słownie w ostatniej chwili przełożył pierwotny termin rozpoczęcia Fall Weiß z 26 sierpnia
na 1 września. Puszczona już w ruch machina wojenna Wehrmachtu płynnie wykonała jed-
nak komendę „w tył zwrot” i poza naprawdę odosobnionymi przypadkami nie doszło
wówczas do zbrojnych incydentów. Wyjątkiem były, co znamienne, działania niemieckich
formacji dywersyjnych; najbardziej znane są wypadki z dnia 26 sierpnia na Przełęczy Jab-
łonkowskiej, kiedy to oddział podporucznika wrocławskiej Ast Alberta Herznera zaata-
kował tamtejszy tunel kolejowy i stację w Mostach32.

Skąd zatem 28 sierpnia w planach grupy Kowalskiego? Zauważmy, że sygnałem do
rozpoczęcia działań miały być odgłosy działań wojennych; najpewniej w odpowiednich
sztabach założono, że niemiecka ofensywa dotrze w okolice Częstochowy dopiero w trze-
cim dniu wojny. Podobnie jednak jak w przypadku grupy Herznera, tak i tu zawiodła łącz-
ność (Herzner z racji specyficznego, tłumiącego sygnał radiowy ukształtowania terenu
działań radiostacji ze sobą nie wziął, Kowalski zaś – jak już wspomniano – takowej nie
otrzymał), stąd też grupy dywersyjne wyruszyły do akcji właśnie wtedy, gdy Wehrmacht
karnie powracał na pozycje wyjściowe. Tak czy inaczej, ta właśnie okoliczność (oprócz
wspominanego braku łączności) zadecydowała o fiasku przedsięwziętej przez grupę Ko-
walskiego akcji.

Noc spędzili „dynamitardzi” (jak zgrabnie określał tę profesję niezapomniany tłumacz
dzieł Hemingwaya, Bronisław Zieliński) w lesie. Rankiem wyraźnie zaniepokojony Ko-
walski, skonstatowawszy, że przez szum drzew i śpiew ptaków nie przedziera się raczej
dudnienie lotniczych silników czy też huk wybuchów, postanowił wyekspediować Pań-
czyka do Katowic, by ten na miejscu zorientował się w sytuacji, przy okazji zaś zakupił
nieco żywności. Wysłannik powrócił wieczorem tego samego dnia, przynosząc deprymu-
jącą wiadomość, że w Katowicach o wojnie nikt nawet nie słyszał, choć, co prawda, trwa
już mobilizacja. Dla trzeciego członka grupy, Klemensa Kołodzieja, było to już najwi-
doczniej zbyt wiele – miał on kategorycznie oświadczyć, że wraca na Śląsk. Zapewne
nawet obiecana przez Kowalskiego nagroda (wcale niemała, bo osiem złotych za każdy
dzień plus 230 złotych za wykonanie samej akcji) nie była już w stanie utrzymać zwarto-
ści grupy.

Można sądzić, że sam Kowalski początkowo się opierał, w pewnym momencie po-
wziął nawet dość desperacki zamiar wysadzenia torów bez względu na okoliczności. Na
szczęście skończyło się na pomysłach. Po nader chyba ożywionej wymianie zdań stanęło
na tym, że cała grupa wyrusza nazajutrz w drogę powrotną; o wykonaniu zadania nie było
już nawet mowy. Jak postanowiono, tak zrobiono – rankiem 29 września spiskowcy ruszyli
w kierunku stacji Poraj, by wsiąść tam do porannego pociągu zdążającego do Katowic. Tu
jednak opuściło ich szczęście – na leśnej drodze napotkali miejscowego leśniczego, któ-
remu umordowani zapewne kilkudniowym biwakiem „dynamitardzi” wydali się na tyle po-
dejrzani, że – uczyniwszy użytek ze służbowej broni – zrewidował ich walizkę, po czym –
doprowadziwszy całą trójkę do stacji – zamknął w kolejowej dyżurce, a kolejarza wysłał
po policję. Ostrożność leśnika okazała się w pełni uzasadniona, jako że przy Kowalskim
odnaleziono pistolet Walther wraz z amunicją. Stróże prawa szybko zorientowali się,
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32 A. Szefer: Prywatna wojna lejtnanta Alberta Herznera, czyli niemiecki napad na Przełęcz Jabłonkowską
w nocy z 25 na 26 sierpnia 1939 roku. Katowice 1987.



z kim mają do czynienia; już w następnym dniu Kowalski i towarzysze znaleźli się w Cho-
rzowie, gdzie osobiście przesłuchał ich kierownik tamtejszego Wydziału Śledczego, spe-
cjalizujący się w postępowaniach o dywersję podkomisarz Paweł Ślązak33. On też
niezwłocznie wszczął sprawę karną przeciwko „Kowalskiemu i towarzyszom”.

Dalszego losu trójki dywersantów można się jedynie domyślać. Wszelako z dużym
prawdopodobieństwem można przyjąć, że dołączyli oni do dwóch skierowanych na
wschód transportów, grupujących niemieckich więźniów i internowanych34. Znakomita
większość odzyskała wolność w drugiej dekadzie września. Czy także Kowalski i jego to-
warzysze? Trudno powiedzieć, jako że nigdy już nie pojawiają się w dokumentach, przy-
najmniej tych znanych. Tak czy inaczej, ich skuteczność, a raczej jej zupełny brak, musiała
być dla Abwehry mocno rozczarowująca.

Co ciekawe, w początkach października 1939 roku teren potencjalnych działań dy-
wersyjnych grupy Kowalskiego był wizytowany przez pracowników berlińskiego Abteilung
II. Zainteresował ich wówczas zniszczony most kolejowy nad Wartą w okolicach miejs-
cowości Poraj; berlińscy specjaliści od sabotażu przypuszczali, że został on wysadzony
przez jedną z operujących w okolicy grup dywersyjnych35. „Informację taką pracownicy
pionu II” – pisze Tomasz Chinciński – „ustalili na podstawie relacji złożonych przez pol-
skich i niemieckich kolejarzy, którzy potwierdzili, że most został zniszczony rano 2 wrześ-
nia 1939 roku, kiedy jeszcze nie zauważono nad Częstochową i okolicami żadnego
przelatującego samolotu. W opinii przesłuchiwanych świadków przyczyniło się to do spa-
raliżowania ruchu kolejowego na obszarze Polski południowej”36. O tyle to interesujące,
że nic nie wiemy nawet o planach wysadzenia takiego właśnie obiektu. T. Chinciński przy-
puszcza jednak, że mogło to być dziełem właśnie grupy Kowalskiego37.

W świetle przedstawionych faktów pogląd taki należy uznać za całkowicie błędny;
2 września Kowalski et consortes znajdowali się już najpewniej w drodze na wschód, i to
pod dobrym konwojem. Notabene, most kolejowy to nie proste podłożenie materiałów
wybuchowych pod tory; odpowiednie rozmieszczenie ładunków, dobór ich siły to już wy-
ższe arkana saperskiego wtajemniczenia. Wyniesiona z kursu w Jagniątkowie wiedza Ko-
walskiego była tu stanowczo zbyt skromna.

Historia nieudolnych poczynań tej grupy pozwala jednak na poczynienie kilku obser-
wacji, dających się uogólnić na całość zjawiska niemieckiej dywersji w 1939 roku. Po
pierwsze, uderzający jest gorączkowy wręcz pośpiech, w jakim tworzono te struktury,
przekładający się na metody werbunku. Improwizacja, i to w całym tego słowa znaczeniu,
skutkowała kaptowaniem elementu nieraz przypadkowego, o wątpliwej raczej wartości,
co z kolei już na wstępie stawiało pod znakiem zapytania powodzenie całej akcji38.
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33 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 128–129 – protokół przesłuchania podejrzanego Klemensa Kołodzieja,
30 sierpnia 1939 roku.

34 Zob. K. Lück: Marsch der Deutschen in Polen. Berlin 1940, s. 9–16 oraz s. 90–102.
35 T. Chinciński: Forpoczta Hitlera..., s. 298.
36 Tamże.
37 Tamże. Jak dodaje autor, „zgodnie z planami Abwehry miała tego dokonać dwuosobowa grupa sabota-

żowa (nr 27) kierowana przez Georga Kowalskiego”. Po pierwsze – nie dwu-, a trzyosobowa, po drugie – za-
daniem grupy Kowalskiego nie było wysadzanie mostu, lecz wyłącznie uszkodzenie torów kolejowych.

38 Dwóch poznanych już wcześniej uczestników wydarzeń w policyjnym raporcie scharakteryzowanych zos-
tało następująco: „[Edward] Trójca jest usposobienia niemieckiego, aczkolwiek na zewnątrz nie udzielał się i do
organizacji niemieckich nie należał. Był już karany za kradzież, pijak. Tego samego jest [Jerzy] Kowalczyk



W przypadku Klemensa Kołodzieja trudno nawet mówić o regularnym werbunku – jego
akces do grupy Kowalskiego miał wręcz wszelkie cechy wypełniania partyjnego polecenia.
Po drugie, niemieckie plany dywersyjne już u samych początków były skrojone nader am-
bitnie; w ich realizację, przy pojawiających się na każdym kroku brakach kadrowych i lo-
gistycznych, nie wierzyli chyba nawet sami mocodawcy. Po trzecie, pośpiech przełożył się
(dokładnie w myśl porzekadła „co nagle, to po diable”) na lekceważenie podstawowych
nieraz wymogów konspiracji; gwoli szybkości, a chyba również i wygody werbunek prze-
prowadzano na bazie istniejących struktur JdP, w których od lat już tkwili policyjni in-
formatorzy. Stąd też śląska policja dość łatwo wpadła na trop spiskowców. Nic zatem
dziwnego, że wrocławska placówka Abwehry w skierowanym do Berlina raporcie z paź-
dziernika 1939 roku, oceniając efektywność wrześniowej akcji dywersyjnej, przyznała, iż
S-Organisationen wykonały zaledwie piątą część stawianych przed nimi zadań39. Wśród
tych czterech piątych, które ewidentnie zawiodły, znalazła się także grupa Jerzego Ko-
walskiego.

Grzegorz Bębnik

„Kowalski und Genossen“.
Eine Episode aus der Geschichte der deutschen Diversion

im August und September 1939

Zusammenfassung

Der Autor analysiert einen der Diversionsfälle im August 1939, und zwar eine Probe, die Gleise
zwischen Tschenstochau und Poraj in die Luft zu sprengen. Auf Grundlage erhaltener Akten des
in dieser Sache laufenden Ermittlungsverfahrens von der Polizei der Woiwodschaft Schlesien sowie
der Akten, die sich bei deutschen Abwehrarchiven befinden, versucht der Autor den Verlauf die-
ses Geschehens zu rekonstruieren, viel Platz den gescheiterten Attentätern und deren Beziehun-
gen zum deutschen Spionagedienst widmend. Abschließend überlegt der Autor, in wie weit das
beschriebene Ereignis die Vorbereitungen der deutschen Abwehr auf die Diversionsmaßnahmen im
Zusammenhang mit dem Krieg in 1939 widerspiegeln kann.
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z tym, że dotychczas nie był karany” – AP Kat, Pol Woj. Śl, sygn. 400, k. 30 – pismo kierownika Wydziału Śled-
czego Komendy Policji Województwa Śląskiego Miasta Chorzowa do Prokuratury Zamiejscowego Wydziału
Karnego Rejonu I w Chorzowie, 14 sierpnia 1939 roku.

39 A. Szefer: Działalność wrocławskiej Abwehry..., dok. nr 23, s. 372. Inna rzecz, że efektywność K-Orga-
nisation oceniono na pełne 100%, co wydaje się raczej pobożnym życzeniem.



Grzegorz Bębnik

“Kowalski and company”.
An episode in the history of German subversion in August and September 1939

Summary

The author recounts one of the cases of German subversion in August 1939 – the attempt to
blow up railway between Częstochowa and Poraj. On the basis of records of the Police of the Si-
lesian Voivodeship and records of the German Abwehr, the author tries to reconstruct the events,
focusing on the would-be assailants and their connections with the German intelligence. In the
conclusion, the author debates whether the case could have mirrored the preparation of the Abwehr
to its actions in the beginning of the Second World War.
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Mirosław Węcki

PIERWSZE MIESIĄCE OKUPACJI OLKUSZA
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

W ŚWIETLE RAPORTÓW LANDRATA HEINRICHA GROLLA

Utworzenie powiatu olkuskiego

Powiat olkuski znalazł się podczas II wojny światowej na pograniczu wcielonych do III
Rzeszy terenów Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego i pozostałych ziem polskim
wchodzących w skład tzw. Generalnego Gubernatorstwa (General-Gouvernement – GG),
które w zamiarach okupanta miało stanowić „śmietnik narodowościowy” składający się
z Polaków i Żydów oraz rezerwuar niewolniczej siły roboczej. Fakt przynależności do
owego nowego pogranicza sprawił, że okupacja ziemi olkuskiej zawierała w sobie ele-
menty występujące zarówno na tzw. wschodnich terenach wcielonych (eingegliederte Ostge-
biete), jak i w GG.

Do elementów charakterystycznych dla terenów wcielonych należała niewątpliwie po-
lityka narodowościowa, zakładająca całkowitą germanizację anektowanych obszarów. Po-
wiat olkuski oraz pozostałe powiaty wchodzące w skład tzw. pasa wschodniego
(Oststreifen) miały zostać „oczyszczone” z zamieszkującej je rdzennej ludności polskiej
i żydowskiej oraz zasiedlenie tzw. Niemcami etnicznymi (Volksdeutsch), m.in. z terenów
Rumunii oraz ZSRR. Przebieg wojny i klęska Trzeciej Rzeszy zapobiegły całkowitej reali-
zacji tego planu. Władze niemieckie zdołały „tylko” przeprowadzić deportację bardzo
licznej ludności narodowości żydowskiej, która została wymordowana w obozach kon-
centracyjnych. W ograniczonym zakresie uruchomiono natomiast program osiedlania
osadników niemieckich – liczba Niemców w powiecie olkuskim wynosiła w 1943 roku
1661 osób wobec 139 w grudniu 1939 roku1. Praktycznie nie odbyły się tu także wysied-
lenia ludności polskiej. Niewątpliwa polskość „pasa wschodniego” oraz korzystne wa-
runki naturalne (liczne lasy) spowodowały, że na obszarze tym mógł rozwinąć działalność
ruch oporu – i to w stopniu, który bardziej przypominał sytuację w GG niż na niezwykle
złożonym pod względem narodowościowym przemysłowym Górnym Śląsku.

Władze niemieckie zdawały sobie sprawę z warunków panujących w „pasie wschod-
nim” i od początku okupacji traktowały go odmiennie od obszarów należących przed
1922 rokiem do Niemiec (Górny Śląsk). Wyrazem tego jest utrzymywanie granicy poli-
cyjnej między „pasem wschodnim” a należącym przed 1922 roku do Niemiec Górnym
Śląskiem. Widoczne jest to także w strukturze i obsadzie administracji. Na tych terenach
nigdy nie wprowadzono np. niemieckiego ustawodawstwa gminnego (Deutsche Gemein-
deordnung – DGO), tworząc jako podstawę administracji tzw. okręgi urzędowe (Amtsbe-
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1 J. Roś: Historia Niemców olkuskich. Olkusz 2000, s. 17.



zirke)2. Wprawdzie już w pierwszych tygodniach okupacji obsadzono urzędnikami nie-
mieckimi stanowiska landratów (odpowiednik polskiego starosty powiatowego), jednak
jeszcze przez wiele miesięcy musiano opierać się na pracy polskich urzędników niższego
szczebla. Konieczne było także przynajmniej częściowe utrzymywanie języka polskiego
jako języka urzędowego. Dopiero stopniowe zwiększanie się liczby Niemców umożliwiło
usunięcie Polaków z poszczególnych szczebli administracji lokalnej. Powiat olkuski jest
przy tym przykładem problemów z jakimi w pierwszych miesiącach wojny skonfronto-
wane zostały władze niemieckie w związku z niepewną przynależnością „państwową” tego
obszaru. Właśnie ten początkowy okres okupacji prezentują raporty za okres od paź-
dziernika 1939 roku do czerwca 1940 roku olkuskiego landrata Heinricha Grolla.

Nie jest to jedyna dokumentacja będąca produktem działalności Grolla, którą dys-
ponuje historyk zajmujący się wojenną historią powiatu olkuskiego. Duża część materia-
łów znalazła już odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Autorzy monografii Olkusza
i powiatu olkuskiego, F. Kiryk i R. Kołodziejczyk, w szerokim zakresie wykorzystali raporty
i korespondencję urzędową landrata Grolla przechowywane wcześniej w Archiwum Fe-
deralnym w Koblencji (Bundesarchiv Koblenz – w skrócie BA Koblenz), którego siedziba
mieści się obecnie w Berlinie-Lichterfelde3. Z kolei R. Kaczmarek wykorzystał w swoich
pracach także obszerną relację Grolla z okresu powojennego4. Spuściznę olkuskiego lan-
drata uzupełniają jego publikowane i niepublikowane artykuły i opracowania z okresu
wojny, dotyczące historii powiatu olkuskiego5. Niniejszy artykuł opiera się na raportach
landrata Grolla z okresu: wrzesień 1939 – czerwiec 1940 roku przechowywanych w Ar-
chiwum Państwowym w Katowicach, które ze względu na ich niedawne opracowanie nie
były dotychczas publikowane6.

W wyniku szybkiego złamania polskiej obrony oddziały Werhrmachtu wkroczyły do Olku-
sza w godzinach rannych 5 września 1939 roku. Były to odziały 5. Dywizji Pancernej, nale-
żące do 14 Armii atakującej Polskę z terenu Śląska. Od 7 września 1939 roku
w Olkuszu działała komendantura Wehrmachtu (Ortskommendantur), która przejęła wszel-
kie sprawy cywilne pod zarząd wojskowy7. Po 14 dniach inną namiastką władzy niemieckiej
stał się skierowany do Olkusza oddział Służby Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst – RAD)8.

Co najmniej od połowy września można zanotować w Olkuszu działalność niemiec-
kich władz cywilnych. 15 września „specjalny pełnomocnik” (Sonderbeauftragte) Narodo-

MIROSŁAW WĘCKI

80

2 R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej. Katowice 1998,
s. 61.

3 F. Kiryk, R. Kołodzie jczyk: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego. T. 2. Warszawa – Kraków 1975.
4 R. Kaczmarek: Pod rządami..., s. 74; R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między

utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Ka-
towice 2006.

5 Np. H. Grol l: Der Verwaltungsaufbau im Landkreis Ilkenau. W: Heimat-Kalender. Bendsburg – Sosnowitz
– Ilkenau 1942. Kattowitz 1942, s. 132–135; H. Grol l: Schloss Peskenstein und das Ojcow-Tal. – za: J. Roś: His-
toria Niemców olkuskich..., s. 15.

6 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1354 Starosta powiatu olkuskiego (dalej:
Landrat des Kreises Ilkenau), sygn. 5.

7 F. Kiryk, R. Kołodzie jczyk: Dzieje..., s. 130–136.
8 Reichsarbeitsdienst – masowa organizacja przystosowania obywatelskiego i paramilitarnego młodzieży

w III Rzeszy. Od 1935 roku obowiązkowa dla mężczyzn od 18 do 25 lat. W okresie wojny RAD wykonywała
budowlane zadania pomocnicze dla Wehrmachtu.



wosocjalistycznej Opieki Społecznej (NS.-Volkswohlfahrt – NSV)9 Schauer i burmistrz
Olkusza Majowski, działając w zastępstwie starosty (landrata), wezwali do Olkusza
wszystkich wójtów gmin powiatu olkuskiego i burmistrza Wolbromia. Zebranie miało się
odbyć 17 września w ratuszu10. 16 września nieznany z nazwiska landrat, przy czym do-
kument nie wyjaśnia jednoznacznie o landrata jakiego powiatu chodzi, wydał zarządze-
nie nr 1 (Anordnung Nr. 1), ustanawiające kurs wymiany złotego na markę niemiecką
(2 zł = 1 RM) oraz tryb i rozmiary dostaw ziarna, jakie każda gmina miała dostarczać co
tydzień do landratury w Olkuszu11.

Dotychczasowy stan badań oraz dostępne autorowi źródła nie dają jednoznacznej od-
powiedzi na temat przynależności administracyjnej powiatu olkuskiego w pierwszych
dniach okupacji. O ile nie budzi wątpliwości fakt ustanowienia komendantury wojskowej
w Olkuszu, to już nazwisko ani podległość wymienionego landrata nie są tak oczywiste.
Po części niejasności te da się wyjaśnić chaosem wynikającym z działań wojennych i po-
czątków budowy niemieckiej administracji w okupowanej Polsce.

Jeszcze w trakcie przygotowań do agresji na Polskę władze niemieckie przewidziały, że
z chwilą opanowania Górnego Śląska przez Wehrmacht całość władzy na tym terenie przej-
mie dowódca 3. Odcinka Ochrony Pogranicza (Grenzschutz-Abschnitt-Kommando 3), przy
którym miał działać zarząd cywilny. Na jego czele stanął nadprezydent i gauleiter prowin-
cji śląskiej Josef Wagner. W jego imieniu władzę na zajętych terenach miał sprawować sztab
specjalny kierowany przez Ottona Fitznera. Już 5 września sztab ten rozpoczął działalność
w Katowicach i zainicjował budowę niemieckiej administracji terenowej12. Zasięg teryto-
rialny administracji Fitznera ulegał w okresie jego działalności licznym przemianom. Wy-
nikały one z wahań władz niemieckich dotyczących zasięgu inkorporacji okupowanych
terenów polskich do III Rzeszy. O ile kwestia włączenia do Niemiec terenów „wyzwolo-
nego” Górnego Śląska nie budziła większych wątpliwości, to już aneksja powiatów byłych
województw kieleckiego (powiat będziński i miasto Sosnowiec) i krakowskiego (powiaty
chrzanowski, wadowicki i żywiecki) była bardziej kontrowersyjna.

Początkowo zarządowi Fitznera podlegało obok Górnego Śląska także Zagłębie Dąb-
rowskie13. Powiaty województwa krakowskiego wchodziły wówczas w zakres kompeten-
cji szefa zarządu cywilnego „Feindesland” (Chef der Zivilverwaltung Feindesland) Gottloba
Dilla, którego siedziba mieściła się od 9 września 1939 roku w Krakowie. W dniu
11 września Dill podał do wiadomości nazwiska landratów, którzy rozpoczęli działalność
w poległych mu wówczas powiatach: dr Udo Krüger w Cieszynie, dr Grotjan w Bielsku
i Białej, Prangl w Żywcu, dr Zilch w Nowym Targu i dr Spiessbach w Wadowicach14. Roz-
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9 NS.-Volkswohlfahrt – organizacja afiliowana NSDAP, która w III Rzeszy niemal całkowicie zmonopoli-
zowała sektor opieki społecznej i działalności charytatywnej. We wrześniu 1939 roku NSV organizowała za-
opatrzenie ludności w żywność na zajętych przez Wehrmacht obszarach.

10 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 15. września 1939 roku – Pismo Schauera do
wójtów powiatu olkuskiego i burmistrza Wolbromia.

11 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 16. września 1939 roku – landrat powiatu olku-
skiego do wójtów i burmistrza Wolbromia.

12 I. Sroka: Górny Śląski i Zagłębie Dąbrowskie pod okupacyjnym zarządem wojskowym. Katowice 1975,
s. 106–107.

13 Tamże, s. 111.
14 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Kraków, 11. września 1939 roku, AOK 14, Chef der Zi-

vilverwaltung. Stabsbefehl nr 3.



szerzone zestawienie mianowanych landratów znalazło się w rozkazie Dilla z 15 wrześ-
nia15. Brak na obydwu listach powiatu olkuskiego pozwala przypuszczać, że w tym okre-
sie należał on raczej do terenów zarządzanych przez katowicki sztab Fitznera. Zapewne
to on mianował landrata, który w połowie września rozpoczął administrowanie powiatem
olkuskim. Możliwe jest, że zachodnia część powiatu podlegała już wówczas zarządowi
cywilnemu w Katowicach, podczas gdy część wschodnia „ciążyła” już ku zarządowi cy-
wilnemu w Krakowie16.

Rozwiązanie to nie okazało się trwałe, tym bardziej że kwestia rozdziału kompetencji
terytorialnych między zarządami cywilnymi w Krakowie i Katowicach nie była jasna nawet
dla władz niemieckich. Dlatego 22 września 1939 roku Naczelne Dowództwo Weh-
rmachtu (Oberkommando der Wehrmacht – w skrócie OKW) na prośbę pruskiego Minis-
terstwa Finansów podjęło próbę wyjaśnienia tego problemu. Wyraźnie określono wówczas
zakres jurysdykcji Fitznera, która obejmowała powiaty ziemskie: katowicki, tarnogórski,
lubliniecki, cześć powiatu będzińskiego oraz miasta Katowice, Królewską Hutę i Sosno-
wiec. Śląsk Cieszyński, Żywiecczyzna, Zagłębie Jaworznicko-Chrzanowskie oraz za-
chodnie powiaty województwa kieleckiego (większość Zagłębia Dąbrowskiego, powiat
olkuski) znalazły się w kompetencjach szefa zarządu cywilnego w Krakowie – Dilla17.

Regulacja ta stworzyła warunki do uporządkowania kwestii administracyjnej w całym
powiecie olkuskim. 23 września 1939 roku do Olkusza przybył z Krakowa, wraz z trzema
urzędnikami, dr Heinrich Groll, który objął stanowisko landrata (początkowo określał
się jako „komisarz ziemski” – Landeskommissar). Urzędnik ten miał zarządzać powiatem
olkuskim przez cały niemal okres wojny.

Heinrich Groll – olkuski landrat

Heinrich Groll urodził się w 1902 roku w Bretten (Badenia). Służył w wojsku nie-
mieckim podczas I wojny światowej, a w 1919 roku wstąpił do jednego z prawicowych
„korpusów ochotniczych” (Freikorps). Po wojnie studiował w Heidelbergu i Frankfurcie,
uzyskując w 1925 roku doktorat z prawa. W latach 1926–1933 zajmował się handlem
i uzupełniał wykształcenie ekonomiczne. W latach 1933–1935 należał do SA. W 1934
roku został kontrolerem finansowym (Finanzprüfer) w urzędzie kontroli w Badenii, w Kar-
lsruhe18. W tym też charakterze został przydzielony w 1939 roku do grupy urzędników
pod kierownictwem G. Dilla, która miała organizować administrację cywilną na polskich
terenach zajętych przez Niemców. Po wkroczeniu do Polski Groll działał początkowo
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15 Cieszyn – Frysztat – dr Krüger, Bielsko – Biała – dr Grotjan, Wadowice – Żywiec – dr Prange, Kraków
miasto i powiat oraz Chrzanów – dr Zilch, Nowy Targ – Myślenice – asesor von Dewitz, Limanowa – Nowy Sącz
– Reg.Rat Hübschmann, Bochnia – Brzesko – Reg.Rat Hasse, Tarnów – Dąbrowa – Brecht, Mielec – Ropczyce
– Schüffner, Gorlice – Jasło – Busch. Por. AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Kraków, 15 września
1939 roku, AOK 14, Chef der Zivilverwaltung. Stabsbefehl nr 6.

16 Może o tym świadczyć zarządzenie z 22. września 1939 roku wydane przez komisarza cywilnego (Zivil-
kommissar) Kurta Harrera dla powiatu miechowskiego oraz leżącego we wschodniej części powiatu olkuskiego
miasta Wolbromia. Por. AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Wolbrom, 22. września 1939 roku, Der
Zivilkommissar für den Kreis Miechów und die Stadt Wolbrom. Kundmachung.

17 R. Kaczmarek: Górny Śląsk..., s. 93–94.
18 R. Kaczmarek: Pod rządami..., s. 74.



jako kontroler finansowy pod zwierzchnictwem dr. Spiessbacha, mianowanego landra-
tem w Wadowicach19. 17 września 1939 roku Dill zażądał od Spiessbacha natychmiasto-
wego wydelegowania Grolla do Krakowa20. Krok ten wynikał zapewne z przewidywanego
skierowania Grolla na placówkę w Olkuszu.

Do NSDAP Groll wstąpił dopiero po skierowaniu do Olkusza, w 1940 roku (nr leg.
8154174), w związku z wątpliwościami dotyczącymi jego pochodzenia rasowego. Dopiero
wyjaśnienie tej kwestii w 1943 roku skłoniło Heinricha Himmlera (wówczas piastującego
już stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy) do podpisania nominacji Grolla na
landrata w Olkuszu (do tej pory pełnił ten urząd komisarycznie)21.

Tworzący administrację niemiecką Dill już 15 września 1939 roku wydał ogólne wy-
tyczne dotyczące pierwszych zadań landratów w obejmowanych przez nich powiatach.
Do obowiązków tych należały: mianowanie wójtów gmin i burmistrzów mniejszych miast,
utworzenie straży obywatelskich w gminach, rozpoczęcie zasiewów pól, właściwe ozna-
kowanie dróg. Każdy landrat miał być zaopatrzony w broń osobistą i amunicję. Do grupy
urzędników towarzyszących landratowi mieli należeć kontroler finansowy oraz sekretarze
powiatowi (Kreissekretäre). Do ochrony osobistej urzędników miano wykorzystać żan-
darmerię polową, a w razie jej braku prosić o pomoc wojsko. Zapowiadano przy tym
rychłe przybycie niemieckiej policji ochronnej (Schutzpolizei – w skrócie Schupo). Landraci
mieli też zadbać, aby ludność oddała władzom broń. Szczególnie ważnym zadaniem w wa-
runkach wojennych była organizacja dostaw żywności. Landrat był również zobowiązany
do składania szefowi zarządu cywilnego cotygodniowego raportu o sytuacji w powiecie22.

Fakt wcześniejszego funkcjonowania zalążków okupacyjnej administracji w powiecie
olkuskim sprawił, że część tych zadań była już wykonana w momencie przybycia Grolla
do Olkusza. Prawdopodobnie mianowano już w tym czasie część wójtów gmin oraz bur-
mistrza Olkusza. Wydaje się, że również kwestia rozbrojenia ludności była już do pewnego
stopnia „załatwiona”23. Niemniej jeszcze 24 września zarządzenie Dilla przypomniało lan-
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19 Tam wziął udział m.in. we wdrażaniu pierwszych posunięć administracji niemieckiej skierowanych prze-
ciw ludności żydowskiej. Zarządzenie landrata powiatu wadowickiego z 12. września 1939 roku nakazało tym-
czasowe zamknięcie wszystkich sklepów żydowskich. Towary ze sklepów żydowskich, których właściciele uciekli
miały być sprzedane aryjczykom, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane władzom gminnym. AP Kat,
Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Wadowice, 12 września 1939 roku, landrat do burmistrzów i wójtów po-
wiatu wadowickiego.

20 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5, Kraków, 17 IX 1939 r., CdZ Dill do landrata w Wadowi-
cach.

21 R. Kaczmarek: Pod rządami..., s. 74.
22 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Kraków, 15 wrzesnia 1939 roku, AOK 14, Chef der Zi-

vilverwaltung. Stabsbefehl nr 6.
23 Za przykład „środków bezpieczeństwa” stosowanych przez władze okupacyjne może świadczyć ob-

wieszczenie komendanta wojskowego Miechowa z 20 września 1939 roku. Nakazał on, aby cała broń oraz rze-
czy zabrane przez ludność ze stacji kolejowej i porzuconych tam polskich wagonów kolejowych wypełnionych
dobrem wojskowym zostały oddane do godz. 18 dnia 20 września 1939 roku. Każdy kto po tym terminie zos-
tałby przyłapany na posiadaniu broni, amunicji lub innych skradzionych przedmiotów, miał zostać rozstrzelany.
Osoby zbliżające się do pociągu lub szyn kolejowych miały być zastrzelone bez ostrzeżenia. Każde użycie broni
miało być karane śmiercią. Zranienie żołnierza miało ściągnąć na sprawców i całą ludność cywilną „najsroższe
represje”. Kara śmierci groziła również za plądrowanie. Wprowadzono godzinę policyjną od godz. 19 wieczo-
rem do godz. 6 rano i zakaz zgromadzeń na ulicach powyżej 5 osób. Ludność została zobowiązana do utrzy-



dratom zbrodniczy rozkaz dowództwa 14. Armii z 8 września 1939 roku dotyczący trak-
towania partyzantów i zakładników. Rozkaz ten dopuszczał – oprócz zabijania stawiają-
cych opór partyzantów – także możliwość rozstrzeliwania zakładników w sytuacji, gdy
pojawi się „niedający się zmienić stan konieczności” (ein unabänderlicher Notstand)24. His-
toria pierwszych miesięcy okupacji pokazuje, że władze niemieckie nader często zauwa-
żały ów „stan konieczności”25.

Powiat olkuski w raportach Heinricha. Grolla26

Wrzesień – październik 1939 roku27

W pierwszym swoim zarządzeniu z 27 września 1939 roku, skierowanym do wójtów
i burmistrzów powiatu olkuskiego, Groll informował o objęciu powiatu w „zastępstwie
landrata Spiessbacha”. Możliwe że to właśnie dr Spiessbach mógł być owym nieznanym
landratem wydającym zarządzenie dla Olkusza w dniu 16 września. Kierowanie dwoma
powiatami przez jednego landrata w pierwszej połowie września zdarzało się często. Groll
utrzymał w mocy wytyczne wydane 15 września przez Schauera i Majowskiego. Wpro-
wadził wiele regulacji dotyczących cen maksymalnych oraz zakazu sprzedaży żywności
poza powiatem. Zarządził także rejestrację koni potrzebnych do prac polowych28. Posu-
nięcia te wynikały z katastrofalnej sytuacji żywnościowej dotkniętego wojną powiatu.

Już 29 września Groll napisał pierwszy raport o sytuacji w powiecie olkuskim i podję-
tych przez siebie działaniach. 25 września objął obowiązki służbowe jako zastępca landrata
dr. Spiessbacha, zajmując na swoją siedzibę pomieszczenia starostwa powiatowego
w Olkuszu. Wszystkie akta i kasa urzędu zostały ewakuowane przez władze polskie.
Z pracowników starostwa udało się odnaleźć tylko jednego sekretarza i jednego „służą-
cego biurowego” (Bürodiener). Pierwsze dni urzędowania pozwoliły Grollowi zapoznać się
z podstawowymi danymi dotyczącymi podległego mu obszaru. Liczbę mieszkańców oce-
nił na 170 tys., z których większość (64,1%) utrzymywała się z rolnictwa, podczas gdy ro-
botnicy i rzemieślnicy stanowili 24,3% populacji. Największym miastem była siedziba
władz powiatowych – Olkusz, liczący około 12 tys. mieszkańców, z czego 22% stanowili
Żydzi. Drugim największym miastem był Wolbrom, liczący 9–10 tys. mieszkańców (w tym
50% Żydów). Szczególną uwagę sprawozdawcy przyciągnęły kwestie gospodarcze, tzn.
struktura i wydajność gospodarki rolnej oraz przemysłu w większości zgromadzonego
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mywania zaciemnienia. Zastępcą burmistrza ustanowiono miejscowego proboszcza Józefa Chwistka. Aby skło-
nić mieszkańców Miechowa do respektowania zarządzeń władz niemieckich, aresztowano 12 zakładników i za-
powiedziano, że w przypadku zranienia niemieckiego żołnierza lub sabotażu 6 z nich zostanie rozstrzelanych.
Por. AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Miechów, 20 września 1939 roku – Der Stadtkommandant.
Kundmachung.

24 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Kraków, 24. września 1939 roku – AOK 14, Chef der Zi-
vilverwaltung. Stabsbefehl nr 12.

25 J. Böhler: Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Kraków 2009.
26 Każdy podrozdział (np. Wrzesień – październik 1939 roku) odpowiada raportowi landrata za ten okres.
27 Por. AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 28 września 1939 roku Bericht über die Eröf-

fnung der Dienstgeschäfte im Kreise Olkusch und die wirtschaftliche Lage im Bezirk.
28 Tamże – Olkusz, 27 września 1939 roku – Zarządzenie landrata powiatu olkuskiego nr 2/39.



w zachodniej części powiatu. Uruchomienie miejscowego przemysłu uzależniał Groll od
ponownej organizacji rynków zbytu, których funkcjonowanie zakłóciły działania wojenne,
oraz zaopatrzenia w surowce. Do największych i najcenniejszych zakładów przemysło-
wych na terenie swojego powiatu zaliczył:

1) Olkuską Fabrykę Naczyń Emaliowanych (Stanz- und Emailwerk in Olkusch) – za-
kład należący do niemieckiej rodziny (Reichsdeutsche) Westen-Wien. Fabryka była pro-
ducentem różnego rodzaju naczyń, menażek, kotłów itp. dla polskiej armii;

2) Wolbromską Fabrykę Wyrobów Gumowych (Gummiwarenfabrik in Wolbrom) –
fabryka, również należąca do rodziny Westen-Wien, produkowała towary gumowe, m.in.
na potrzeby górnośląskiego przemysłu;

3) Fabrykę Celulozy i Papieru w Kluczach (Papier- und Zellulose – A.G. w Kluczach)
– landrat określił ją jako „bezpańską”, gdyż jej „żydowscy właściciele względnie dyrekto-
rzy uciekli i jeszcze nie wrócili”. Podkreślił też konieczność jak najszybszego przekazania
fabryki powiernikowi (Treuhänder);

4) Cementownię „Wiek” w Ogrodzieńcu (Zementfabrik „Wiek” A.G. in Ogrodzieniec);
5) Cementownię w Kluczach (Zementfabrik in Klucze) – nieczynną wprawdzie od

1933 roku, ale dysponującą znakomitą bazą surowcową;
6) Sławkowską Fabrykę Drutu i Gwoździ (Draht- und Nagelfabrik Gebr. Szajn in Slaw-

kow) – sprawozdawca nie dysponował dokładniejszymi danymi o tym „żydowskim przed-
siębiorstwie”;

7) Fabrykę Gwoździ Binke i Walicki w Laskach pod Bolesławiem (Nagelfabrik Binke
u. Walicki in Laski bei Boleslaw).

„Gospodarskie” zainteresowanie landrata sprawami ekonomicznymi powiatu wiązało
się częściową z palącą potrzebą zapewnienia ludność środków do życia, gdyż działania wo-
jenne i związane z tym ogólne rozprężenie sprawiły, że sytuacja była szczególnie trudna.
Ogólną sytuację w powiecie ocenił Groll jako „bardzo niepewną”. Abstrahując od typo-
wej dla niemieckiego urzędnika w tym okresie, rasistowskiej w swym brzmieniu opinii, że
„miejscowa ludność w żaden sposób nie przywykła do uporządkowanej pracy”, obraz ry-
sowany w sprawozdaniu ukazuje rzeczywiście trudne położenie mieszkańców ziemi olku-
skiej w pierwszych tygodniach wojny. W tych miejscowościach, których mieszkańcy
w większości pracowali w okolicznych zakładach przemysłowych, unieruchomionych pod-
czas działań wojennych, pojawiło się zagrożenie głodem. Najtrudniejsza sytuacja panowała
w Bolesławiu, Kluczach, Minodze, Cianowicach i Żarnowcu. W szczególnie dramatycz-
nej sytuacji znaleźli się mieszkańcy gminy Skała, poważnie zniszczonej w toku działań
wojennych. 2000 z nich było bez dachu nad głową. Należy dodać, że oprócz miejscowej
ludności na terenie powiatu znalazła się duża liczba uchodźców – zapewne także z Gór-
nego Śląska. Zdesperowana, pozbawiona środków do życia ludność miała w grupach cho-
dzić na wieś i „na własną rękę rekwirować kartofle i pozostałe produkty żywnościowe”
u chłopów. Podobnie dokonywano samowolnej wycinki drzew w okolicznych lasach. Rze-
komo miały się także pojawiać „bandy z sąsiednich powiatów”, które „plądrowały obszary
wiejskie”. Polscy wójtowie meldowali, że nawet po powołaniu „straży obywatelskich” są
bezradni wobec tych napadów. W tej sytuacji landrat uznał za konieczne sprowadzenie do
powiatu, wciąż do tej pory nieobecnych, niemieckich sił policyjnych. Groll poprosił
o pomoc kompanię budowlaną RAD przebywającą w Olkuszu. Jednak ze względu na
inne zadania (pełniła funkcję służby ochrony kolei w całym powiecie) mogła tylko w ogra-
niczonym zakresie spełniać zadania policyjne.
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Ponadto poprawę sytuacji żywnościowej w przyszłości utrudniały poważne braki koni
potrzebnych do gospodarki rolnej, ziarna koniecznego do zasiewów oraz benzyny do ma-
szyn rolniczych. Brak paliwa unieruchomił też lokalne jednostki straży pożarnej.

W gminach najbardziej zagrożonych głodem działała placówka NSV, przebywająca
w Olkuszu od połowy września 1939 roku. Organizowała dostawy żywności, choć w rea-
lizacji tego zadania miało rzekomo przeszkadzać „leniwe zachowanie ludności”. Działal-
ność NSV, traktowana jako pozytywny aspekt działalności niemieckiej administracji
okupacyjnej, była później szczególnie podkreślana przez Grolla w jego urzędowych spra-
wozdaniach i artykułach o charakterze propagandowym29.

Wrześniowy raport landrata nic nie wspominał natomiast o losie ludności żydowskiej,
która od początku okupacji była narażona na liczne represje i okrucieństwa ze strony woj-
ska i władz niemieckich. Nie inaczej było w powiecie olkuskim, np. w dniach 7–9 wrześ-
nia 1939 roku żołnierze niemieccy rozstrzelali w Sławkowie 98 Żydów, uchodźców
z powiatu będzińskiego. Takich wydarzeń było więcej, jeszcze powszechniejsze były ra-
bunki i upokarzanie osób narodowości żydowskiej30. Należy wątpić, aby rozdawnictwo
żywności przez NSV objęło także żydowskich mieszkańców powiatu olkuskiego.

Groll energicznie przystąpił do budowy administracji. Podczas zebrania w dniu
29 września mianował bądź zatwierdził na stanowiskach burmistrzów Olkusza i Wolbro-
mia oraz wójtów gmin wiejskich – z braku Niemców wszyscy oni byli Polakami31. Była to
powszechnie stosowana praktyka w pierwszym okresie okupacji. Próba współpracy mia-
nowanych przez Niemców polskich urzędników z okupantem na rzecz dobra ludności
nie może być postrzegana jako kolaboracja. Na terenach wcielonych do Rzeszy Polacy
zostali później w większości zastąpieni przez urzędników z Niemiec lub folksdojczy.

Podczas tego samego zebrania wydano także wiele dyrektyw dotyczących m.in. spo-
rządzenia list obywateli wyznaczonych do straży obywatelskich, listy lekarzy oraz urzę-
dowego spisu aparatów radiowych, które następnie rekwirowano. Władze niemieckie
spostrzegły także, że ludność powiatu miała jakoby wejść w posiadanie wartościowych
przedmiotów nieposiadających właścicieli lub należących już do państwa niemieckiego.
W większości miały one pochodzić z polskich pociągów towarowych porzuconych na linii
kolejowej Katowice – Kraków32. Groll zarządził zwrot tych przedmiotów władzom nie-
mieckim z terminem do dnia 5 października 1939 roku.
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29 H. Grol l: Der Verwaltungsaufbau im Landkreis Ilkenau. W: Heimat-Kalender. Bendsburg – Sosnowitz – Il-
kenau 1942. Kattowitz 1942, s. 134.

30 K. Kocjan: Zagłada olkuskich Żydów. Olkusz 2002, s. 7–8.
31 Obsada personalna tych urzędów kształtowała się następująco: miasto Olkusz – Mieczysław Majewski,

miasto Wolbrom – Ludwig Kallista; gminy wiejskie: Cianowice – Felix Gryglik, Dłużec – Walenty Osuch, Kidów
– Stanisław Zagala, Kroczyce – Karol Bednarz, Pilica – Stanisław Dronkiewicz, Rabsztyn – Franciszek Klu-
czewski, Skała – Stefan Renner, Suloszowa – Antoni Okrajni, Żarnowiec – Franciszek Grela. W pięciu innych
gminach wójtów nie mianowano.

32 Część tych pociągów ewakuowało władze i wojsko polskie wycofujące się z Górnego Śląska. Ruch na od-
cinku Olkusz – Kielce dowództwo niemieckiej 14. Armii odkryło 4 września 1939 roku. Ataki Luftwaffe oraz
ogólny rozwój działań wojennych uniemożliwił zapewne ewakuację wszystkich transportów, które pozostawiono
na różnych odcinkach linii kolejowej. Por. Bundesarchiv Freiburg, zespół RH 20–14, sygn. 2, k. 104–105 –
Kreiegstagebuch der 14 Armee, Feindlage vor der Front der 14 Armee, Anlage zum Armeebefehl Nr. 5 v. 4, IX
[19]39. Na podstawie materiału udostępnionego autorowi artykułu przez prof. R. Kaczmarka.



Jak wynika w wrześniowego raportu, mimo sytuacji wojennej i związanego z tym
chaosu w powiecie olkuskim w momencie objęcia urzędu przed Grolla ponownie uru-
chomiono polskie szkoły33. W oczekiwaniu na decyzję władz zwierzchnich przekazał on
sprawy szkolne w ręce wójtów, zarządził jednak usunięcie z programu nauczania „wszyst-
kich przedmiotów o naturze politycznej”.

Najpóźniej 16 listopada 1939 roku odbyło się w Olkuszu kolejne zebranie wójtów
i burmistrzów, o czym komisarz ziemski Groll informował w raporcie z tego samego dnia34.
Zebranie było w większej części poświęcone sprawom gospodarczym, m.in. wprowadze-
niu kontyngentów artykułów żywnościowych, jakie każda gmina była zobowiązana do-
starczać władzom. W następnych dniach gminy miały wypełnić formularze pozwalające na
ustalenie średniej zbiorów. Urzędy gminne miały także podać swoje miesięczne zapo-
trzebowanie na naftę, sól i cukier, jednak – jak wyraźnie podkreślił Groll – na dostawy tych
artykułów mogły liczyć tylko te gminy, które dostarczyłyby kontyngent zbożowy „ku peł-
nemu zadowoleniu władz”. Za sprawy kontyngentów odpowiedzialni byli „rolnik okrę-
gowy” (Bezirks-Landwirt) Thomas i burmistrz Olkusza Mieczysław Majewski. Za
rozprowadzanie żywności wśród ludności odpowiedzialny był Urząd Wyżywienia (Ernäh-
rungsamt), na którego czele stał szef NSV w Olkuszu – Schauer. Oprócz kwestii żywno-
ściowych i ekonomicznych omawiano m.in. także sprawy związane z organizacją straży
pożarnej w powiecie oraz bezpieczeństwem; wójtom nakazano wspieranie niemieckiej
policji i meldowanie o wszystkich „szkodnikach” (Volksschädling)35. Szef nowo utworzo-
nego niemieckiego zarządu leśnego leśnik (Forstmeister) Messer informował, że „ludność
wiejska traktuje lasy jak dobro bezpańskie” i na dużą skalę kradnie drzewo. Przypomniał,
że generalny gubernator Hans Frank wprowadził już karę śmierci za takie przewinienia
w GG. Podobne rozwiązanie miało być wkrótce wprowadzone na terenie powiatu olku-
skiego. Ustalenia te stanowiły część przygotowań do zimy, która miała być trudnym okre-
sem dla wygłodzonej ludności powiatu olkuskiego.

Listopad 1939 roku36

W listopadzie miało miejsce wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla losów ziemi olku-
skiej podczas niemieckiej okupacji. Jeszcze 8 października 1939 roku Hitler wydał dekret
o wcieleniu Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza do Rzeszy, co nastąpiło 26 paź-
dziernika. Z pozostałych obszarów polskich znajdujących się pod niemiecką okupacją
utworzono Generalne Gubernatorstwo z siedzibą w Krakowie. Obszar byłego woje-
wództwa śląskiego stworzył rejencję katowicką (Regierungsbezirk Kattowitz) wchodzącą
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33 Już w dniu 22 września 1939 roku polscy nauczyciele uruchomili nauczanie w Miejskim Koedukacyjnym
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu – za; F. Kiryk, R. Kołodzie jczyk: Dzieje..., s. 182.

34 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 16 września 1939 roku – Protokoll über die am
16 XI 19[39] im Landratsamt, Olusz, staatgefundene Versammlung der Bürgermeister und Wojts des Lan-
dkreises Olkusz.

35 Wyraźne przeniesienie na tereny okupowane pojęcia „szkodnika ludowego” (Volksschädling) funkcjo-
nującego w nowomowie III Rzeszy. Termin ten oznaczał ludzi szkodzących funkcjonowaniu Niemieckiej Wspól-
noty Narodowej (Deutsche Volksgemeinschaft), a więc przestępców oraz wszystkie osoby nieprzystosowane do
sytuacji społecznej, zawodowej i obyczajowej ówczesnych Niemiec.

36 AP Kat, Landrat des Kreises Illkenau, sygn. 5 – Olkusz, 21 września 1939 roku – Grenzziehung im Lan-
dkreise Olkusz und Sicherstellung der Ernährungsfrage.



w skład prowincji śląskiej. Rejencja objęła tym samym powiaty podlegające dotychczas
zarządowi cywilnemu w Krakowie: cieszyński, bielski i bialski oraz wadowicki.

Bardziej skomplikowana była kwestia włączenia do Rzeszy i nowo powstałej rejencji
katowickiej Zagłębia Dąbrowskiego, powiatu olkuskiego, Zagłębia Jaworznicko-Chrza-
nowskiego i Żywiecczyzny. Sam gauleiter i nadprezydent Śląska Josef Wagner sprzeciwiał
się aneksji tych obszarów ze względów na ich czysto polski charakter narodowościowy.
Mogło to utrudnić „przywrócenie niemczyźnie” anektowanego Górnego Śląska. Prze-
ciwne stanowisko zajął Reichsführer SS Heinrich Himmler, który w październiku 1939
roku otrzymał jako Komisarz Rzeszy ds. Umacniania Niemczyzny (Reichskommissar für die
Festigung deutschen Volksstums – w skrócie RKFDV) zadanie germanizacji obszarów wcie-
lonych. Przewidywał masowe wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej i osiedlanie na jej
miejscu Niemców. Za wcieleniem tych ważnych gospodarczo terenów do Rzeszy opo-
wiedziały się niemieckie kręgi gospodarcze, w tym duchu wypowiedział się niemiecki
„dyktator gospodarczy” Hermann Göring. Z kolei generalny gubernator Hans Frank
wskazywał na ekonomiczne znaczenie tych obszarów dla ekonomiki przeważnie rolni-
czego GG. Na przełomie września i października 1939 roku przewagę zdobyła opcja po-
zostawienia powiatów należących wcześniej do województw krakowskiego i kieleckiego
w GG, o czym może świadczyć podporządkowanie ich zarządowi cywilnemu w Krakowie.
Jednak już 20 października 1939 roku minister spraw wewnętrznych Rzeszy Wilhelm
Frick wyznaczył przebieg granicy „na wschód od Zawiercia, Dąbrowy, Chrzanowa i Żywca
[...]”. Ostateczna decyzja zapadła 19 listopada 1939 roku, kiedy to pod naciskiem Gö-
ringa i Himmlera włączono sporny obszar do rejencji katowickiej37. W nocy z 20 na 21 lis-
topada 1939 roku granica została wytyczona. Jakkolwiek rozmowy na temat jej przebiegu
ciągnęły się do roku 1940, to nie uległa ona zmianie aż do końca wojny38.

Ziemia olkuska jest dowodem na to, że podstawowymi przesłankami decyzji władz
niemieckich o takim a nie innym rozdzieleniu Rzeszy Niemieckiej od GG były względy
gospodarcze. W listopadzie 1939 roku bezceremonialnie przecięto bowiem powiat olku-
ski na dwie części, z których tylko część zachodnia, terytorialnie mniejsza, ale najbardziej
uprzemysłowiona, została włączona do Rzeszy. Tereny rolnicze pozostały w GG, wchodząc
jako wolbromski komisariat ziemski w skład powiatu miechowskiego (Kreis Miechow)39.
W wyniku podziału do rejencji katowickiej przyłączono około 1/3 powiatu olkuskiego
(miasto Olkusz, gmina wiejska Bolesław, 1/2 gminy Rabsztyn, 2/3 gminy Ogrodzieniec,
gmina Sławków) z 53 tys. mieszkańców. W Generalnym Gubernatorstwie znalazła się
większa część powiatu zamieszkiwana przez około 116 tys. ludzi (miasto Wolbrom, gminy
wiejskie: Cianowice, Dłużec, Kidów, Kroczyce, Minoga, Pilica, Skała, Sułoszowa, Żar-
nowiec, 1/3 gminy Ogrodzieniec i 1/2 gminy Rabsztyn).

MIROSŁAW WĘCKI

88

37 R. Kaczmarek, Górny Śląsk..., s. 94–102.
38 F. Kiryk, R. Kołodzie jczyk: Dzieje..., s. 137–139.
39 Wschodnia część powiatu olkuskiego weszła do GG jako wolbromski komisariat ziemski, tworzący wraz

z Miechowem oraz komisariatem pińczowskim powiat miechowski. Niejasna jest przynależność administra-
cyjna Wolbromia przed i po podziale powiatu olkuskiego. Groll aż do grudnia określał Wolbrom jako podlega-
jący jego kompetencji, ale komisariat wolbromski już od 26 października miał podlegać landratowi powiatu
miechowskiego dr Bossowi. Ostateczny podział nastąpił dopiero w grudniu 1939 roku. Por. F. Kiryk, R. Ko-
łodzie jczyk: Dzieje..., s. 142. Tak ukształtowany powiat miechowski liczył 410 tys. mieszkańców zamieszku-
jących głównie tereny rolnicze – największymi miastami były Wolbrom i Miechów. Por. M. du Pre l l: Das
General-Gouvernement. Würzburg 1942, s. 260–262.



Podział powiatu olkuskiego spowodował znaczne trudności nie tylko dla ludności od-
ciętej od dostaw żywności z położonych „za granicą” obszarów rolniczych, lecz także po-
ważnie skomplikował pracę niemieckich władz powiatowych w Olkuszu. Odtąd też
landrat Groll stał się gorącym zwolennikiem „rewizji” granicy i połączenia całego roz-
dzielonego powiatu w ramach rejencji katowickiej. Jeszcze w 1941 roku napisał obszerny
memoriał na ten temat do gauleitera i nadprezydenta prowincji górnośląskiej Fritza
Brachta40. 21 listopada 1939 roku, w raporcie skierowanym do prezydenta rejencji kato-
wickiej i generalnego gubernatora Hansa Franka, tak opisywał Groll skutki podziału: „Za-
opatrzenie miasta Olkusz i pozostałych, teraz należących do Katowic, gmin ziemskich
w żywność było dotychczas możliwe tylko z lepiej postawionych obszarów na wschodzie
i północy kraju. Poprzez obecną granicę został Olkusz odcięty od swojego naturalnego za-
plecza. Sam ustaliłem dzisiaj na nowej granicy celnej, że władze celne zatrzymują i odsy-
łają wszystkie transporty żywności i chłopskie furmanki. Targ w Olkuszu był dzisiaj
całkowicie niewystarczająco zaopatrzony. Ponieważ w Olkuszu i okolicy nie ma żadnych
większych zasobów żywności, pojawiło się bezpośrednie zagrożenie głodem, jeżeli ze
strony prezydenta rejencji w Katowicach nie zostaną podjęte natychmiastowe kroki
w celu zabezpieczenia żywności”. Przytoczone w dalszej części raportu dane dotyczące za-
potrzebowania powiatu na żywność miały podkreślić dramatyzm sytuacji.

W słusznych skądinąd rozważaniach landrata Grolla nie znajdziemy wniosków do-
tyczących innych skutków wprowadzenia nowej granicy. Abstrahując od trudności
w zapewnieniu zaopatrzenia w żywność, musiała ona oddzielić także rodziny mieszka-
jące w różnych miejscowościach. Bardziej długofalowym skutkiem dla mieszkańców
części powiatu włączonej do rejencji katowickiej mogło być jej przyszłe wysiedlenie
w związku z germanizacyjnymi planami władz niemieckich. Nowa granica w mniejszym
chyba stopniu wpłynęła na losy ludności żydowskiej, która w 1942 roku została depor-
towana i wymordowana z równą bezwzględnością zarówno w rejencji katowickiej, jak
i w GG.

Grudzień 1939 roku41

W jeszcze szerszym wymiarze negatywnymi skutkami podziału zajął się komisarz ziem-
ski w raporcie z 11 grudnia 1939 roku. Dowiadujemy się z niego o poważnych konsek-
wencjach, jakie wynikły z tej decyzji władz dla samego Grolla jako szefa lokalnej
administracji. Mimo formalnej zmiany przynależności „państwowej” obu części powiatu,
nie przeprowadzono bowiem do połowy grudnia podziału administracji powiatowej. Land-
kommissar dalej zarządzał całym omawianym obszarem, znalazł się jednak w kłopotliwej,
podwójnej podległości – zarówno wobec krakowskich władz GG, jak i rejencji katowic-
kiej. Trudności wynikające z tej sytuacji pogłębiały wciąż braki personalne w niemieckim
aparacie administracyjnym zarządzającym powiatem. Innym problemem administracji
było to, że przebieg granicy wciąż nie był dokładnie ustalony. Ostateczną decyzję w tej
sprawie zarezerwowały sobie władze celne. Uniemożliwiało to jakąkolwiek planową pracę.
Można zrozumieć komisarza, gdy sytuację tę określał jako „nieznośną” – tym bardziej że
konsekwencje tego prowizorycznego rozwiązania sięgały dalej niż same kwestie admi-
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40 M. du Prel l: Das General-Gouvernement..., s. 140–141.
41 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 11 grudnia 1939 roku – Lagebericht.



nistracyjne. Szczególnie silnie odbijały się one na gospodarce: handlu, przemyśle i gos-
podarce rolnej, uderzając tym samym dotkliwie w ludność cywilną.

Ponownie dużą część raportu zajęła problematyka zaopatrzenia w żywność i inne ar-
tykuły codziennego użytku. O odcięciu dostaw żywności dla części powiatu włączonej do
Rzeszy była już mowa. Z kolei obszar włączony do GG został odcięty od zaopatrzenia
w takie artykuły, jak: nafta, benzyna, cukier, sól, węgiel, itd. Zmiana granicy miała niemal
sparaliżować działalność olkuskiego Urzędu Wyżywienia, który wiele spraw musiał załat-
wiać w drodze negocjacji z władzami celnymi. Jako przykład może posłużyć kwestia dys-
trybucji cukru. Sprowadzano go do Olkusza z dystryktu krakowskiego, co powodowało
konieczność oclenia go na nowej granicy. Ten sam cukier był rozprowadzany z Olkusza
także w części powiatu przydzielonej GG, co prowadziło do kolejnego oclenia przy prze-
kroczeniu granicy. Wyznaczenie nowej granicy opóźniło też uruchomienie zakładów prze-
mysłowych w zachodniej części powiatu i uniemożliwiło likwidację panującego tam
bezrobocia. Odbiło się to także na finansach gmin, które nie były w stanie wypłacać za-
pomóg jakże licznym potrzebującym. Można tylko przypuszczać, w jak trudnej sytuacji po
kilku miesiącach ciągłego chaosu ekonomiczno-administracyjnego znaleźli się zależni od
świadczeń renciści, emeryci i osoby zatrudnione w sektorze państwowym, np. nauczy-
ciele lub adwokaci.

Z punktu widzenia komisarza poważnym mankamentem był ciągły niedobór sił poli-
cyjnych. Wprawdzie Olkusz i gmina Sławków miały znaleźć się pod „ochroną” oddziału
policji bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) z Katowic, jednak obszar jego działalności był
ograniczony do powiatu olkuskiego należącego do rejencji katowickiej42. Dużo „gorzej”
miało być na terenie części powiatu należącej do GG, gdzie nie działała żadna niemiecka
władza policyjna, a oddział policji z rejencji miał zakaz przekraczania granicy. Interwen-
cje Landkommissara w Krakowie do chwili pisania raportu nie dały żadnych efektów. Pa-
miętając o roli niemieckiej policji w realizacji zbrodniczych dyrektyw mających na celu
sterroryzowanie polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza realizacji polityki antyżydowskiej,
trzeba mieć świadomość, że zupełny brak jakichkolwiek sił policyjnych, utrzymujących
nawet swoistą „praworządność” władz okupacyjnych, musiał się odbić także na sytuacji
ludności, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji ekonomicznej. Groll meldował w związku
z tym o licznych rabunkach, mordach, włamaniach i kradzieżach na obszarze GG, któ-
rych nikt nie ścigał. Nie ulega wątpliwości, że ofiarą tych przestępstw padała ludność pol-
ska, a ich sprawcami byli w większości Polacy.

Interesującym wątkiem omawianego raportu jest stanowisko sprawozdawcy odnoś-
nie do planów połączenia „katowickiej” części powiatu olkuskiego z powiatem chrza-
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42 Autor raportu wyraźnie pisze o zaangażowaniu policji bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei – Sipo) w Olku-
szu. Od 1936 roku Sipo składała się z gestapo, policji kryminalnej (Krimminalpolizei) i służby bezpieczeństwa
(Sicherheitsdienst). Służby wchodzące w skład Sipo stanowiły główne narzędzie represji w okupowanej Polsce –
wspierane one były przez umundurowane oddziały policji porządkowej (Ordnungspolizei – Orpo). To właśnie od-
działy Orpo, w skład której wchodziła m.in. policja ochronna (Schutzpolizei – Schupo) w miastach i żandarme-
ria na obszarach wiejskich, wykonywały codzienną pracę policyjną w terenie. Wzmianka Grolla o wysłaniu do
Olkusza Sipo w listopadzie – grudniu 1939 roku może świadczyć o pomyleniu przez niego formacji policyjnych
lub o przejściowym skierowaniu jakiegoś oddziału w celu zapewnienia „bezpieczeństwa”. Autorka monografii
o hitlerowskim aparacie policyjnym w rejencji katowickiej wskazuje na istnienie w Olkuszu w grudniu 1939 r.
posterunku policji ochronnej składającego się z 24 funkcjonariuszy. Por. I. Sroka: Policja hitlerowska w rejen-
cji katowickiej w latach 1939–1945. Opole 1997, s. 148–149.



nowskim, również przyłączonym do rejencji. Innym śladem tych zamiarów może być
podporządkowanie Olkusza Urzędowi Pracy (Arbeitsamt) w Chrzanowie – instytucji
odpowiedzialnej m.in. za kierowanie Polaków do pracy przymusowej w Niemczech43.
Groll jednoznacznie opowiedział się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Argumentował, że
„powiat ziemski Olkusz nie ma żadnych gospodarczych ani polityczno-komunikacyj-
nych powiązań z powiatem chrzanowskim”. Zauważał przy tym ścisłe powiązania lud-
ności powiatu olkuskiego z powiatem będzińskim. Zaproponował także ponowne
rozważenie połączenia rozdzielonego powiatu, po raz kolejny stwierdzając szkodliwość
podziału ze względu na kwestie administracyjne, gospodarcze, a co za tym idzie na
zagrożenie „autorytetu państwa”. Zdania tego nie zmienił także w późniejszych la-
tach.

W następnych miesiącach pracę Landkommissara Grolla zdominowały opisywane wyżej
zagadnienia. 23 grudnia 1939 roku przeprowadzono w powiecie olkuskim (podobnie jak
w całej rejencji katowickiej) policyjny spis ludności, tzw. palcówkę. Wyniki spisu dały wła-
dzom niemieckim dokładne dane statystyczne dotyczące mieszkańców okupowanych ob-
szarów44.

Ze względu na sytuację żywnościową zimowe miesiące przełomu 1939 i 1940 roku
musiały być bardzo trudne dla mieszkańców powiatu olkuskiego. W bardzo ciężkiej sy-
tuacji znaleźli się miejscowi Żydzi, którzy niejednokrotnie cierpieli głód45. Jednocześnie
trwała konsolidacja administracji niemieckiej, która powoli wychodziła z zamieszania
pierwszych miesięcy okupacji. Prawdopodobnie właśnie wtedy ostatecznie wyszyła spod
kompetencji Grolla część powiatu przyłączona do GG. Świadczy o tym raport za luty
1940 roku (raport za styczeń nie zachował się).

Luty 1940 roku46

W lutym 1940 roku do Olkusza skierowano grupę 12 urzędników niemieckich, któ-
rzy weszli w skład kierowanej przez Grolla (podpisującego się już jako landrat) admi-
nistracji powiatowej i komunalnej. Spowodowało to natychmiastowe zwolnienie
zatrudnianych dotychczas urzędników polskich (tylko kilku z nich zatrzymano w charak-
terze tłumaczy). W okresie tym, dzięki dostawom z powiatów rejencji katowickiej, po-
prawiła się sytuacja żywnościowa, choć wielokrotnie musiała interweniować NSV,
organizując w siedmiu gorzej zaopatrzonych miejscowościach darmowe kuchnie (Volks-
wohlfahrtküchen). Miały one dziennie wydawać od 12 do 14 tys. porcji. W dniu 1 marca
1940 roku, na wzór powiatu będzińskiego, wprowadzono kartki żywnościowe, przy czym
ludność żydowska otrzymała przydziały znacznie mniejsze od Polaków.
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43 F. Kiryk, R. Kołodzie jczyk: Dzieje..., s. 139–140.
44 Z 51 068 mieszkańców powiatu 4097 zadeklarowało narodowość żydowską, a zaledwie 139 niemiecką.
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45 K. Kocjan, Zagłada..., s. 8.
46 AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5 – Olkusz, 5 marca 1940 roku – Lagebericht. Monat Feb-
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Tabela 1.
Racje żywnościowe dla Polaków i Żydów w powiecie olkuskim w marcu 1940 roku

Źródło: AP Kat, Landrat des Kreises Ilkenau, sygn. 5, Olkusz – 5. III 1940 r., Lagebericht. Monat Februar
1940.

W celu poprawy zaopatrzenia w żywność skłoniono zarządy miejscowych zakładów
przemysłowych do urządzenia kuchni przyzakładowych dla robotników. Na poprawę sy-
tuacji żywnościowej wpłynęło także podpisanie przez władze rejencji katowickiej i GG
umowy o „małym ruchu granicznym”, pozwalającej przekraczać granicę robotnikom, rol-
nikom i kupcom.

W okresie tym uruchomiły produkcję zakłady: Fabryka Naczyń Emaliowanych
w Olkuszu, Fabryka Papieru i Celulozy w Kluczach, Fabryka Drutu w Sławkowie i Ce-
mentownia „Wiek” w Ogrodzieńcu. Nastąpiło to dzięki podpisaniu umów z kontrahen-
tami w Rzeszy.

W tym czasie była już załatwiona inna „bolączka” landrata Grolla – od 3 lutego 1940
roku na terenie powiatu działała niemiecka żandarmeria (Gendarmerie), tworząca 2 od-
działy (Abteilungen) i 5 posterunków (Posten). Od grudnia 1939 roku istniał w Olkuszu
24-osobowy posterunek policji ochronnej. Posterunek Schupo powstał także Sławkowie.
Liczył 14 funkcjonariuszy. I choć landrat narzekał na duże odległości między poszcze-
gólnymi posterunkami, to oddziaływanie policji na ludność ocenił jako „korzystne”. Do
głównych zadań policji należało zwalczanie nielegalnego handlu, co prowadziło do licz-
nych konfiskat szmuglowanych towarów. Z kolei przeprowadzone poszukiwania broni
nie przyniosły znaczniejszych rezultatów. Raport nic nie wspomina natomiast o działa-
niach przeciwko ludności żydowskiej, choć konfiskaty towarów musiały dotknąć także ją.

W marcowym raporcie landrat meldował także o nadziejach polskiej ludności, jakie
wzbudziły pogłoski o możliwym przyłączeniu powiatu olkuskiego do GG. Plotki te wy-
niknęły zapewne z „przecieków” ze strony różnych urzędów niemieckich na temat wciąż
trwającej dyskusji o ostatecznym losie powiatów „pasa wschodniego” przyłączonego do re-
jencji katowickiej. 23 lutego 1940 roku odbyła się w Berlinie, w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych Rzeszy (Reichsministerium des Innern), narada, podczas której gauleiter
Wagner ponownie opowiedział się przeciwko inkorporacji tych terenów, a generalny gu-
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Artykuł Polacy Żydzi Częstotliwość
dystrybucji

Chleb 300 gr 200 gr codziennie

Mąka pszenna 250 gr 125 gr cotygodniowo

Cukier 200 gr 200 gr cotygodniowo

Marmolada 100 gr 100 gr cotygodniowo

Masło 62,5 gr – co dwa tygodnie

Smalec 62,5 gr 62.5 gr co dwa tygodnie

Mięso 125 gr – co dwa tygodnie

Margaryna 100 gr 100 gr co dwa tygodnie



bernator Frank wciąż zabiegał o przyłączenie ich do GG. Rozmowy te trwały do końca
roku 1940, przy czym stopniowo zmieniało się stanowisko władz rejencji w tej sprawie.
Ostatecznie w grudniu 1940 roku przesunięto ostateczną decyzję na czas po zakończe-
niu wojny47.

Tym razem Groll stanowczo opowiedział się przeciwko przyłączeniu swojego powiatu
do GG. Uważał, że wprowadziłoby to poważne zakłócenia w już zorganizowanym apa-
racie administracyjnym. Co ciekawe, za argument przeciwko tej zmianie uznał ponownie
sytuację żywnościową, stwierdzając, że obszary GG nie byłyby w stanie dostarczyć odpo-
wiedniej ilości żywności. Kolejna zmiana granicy doprowadziłaby do unieruchomienia już
działającego przemysłu uzależnionego od współpracy z Rzeszą. Stwierdził także, że ciągła
niepewność co do losów powiatu poważnie utrudniała pracę administracji. Do sprawy tej
wrócił w kolejnym raporcie za marzec 1940 roku.

Marzec 1940 roku48

W sporządzonym 6 kwietnia raporcie stwierdził, że w sytuacji braku ostatecznej de-
cyzji odnośnie granicy konieczna jest jednak dalsza rozbudowa administracji. Pisał, że
„jeżeli na tym terenie ma być ustabilizowany porządek, bezpieczeństwo, opieka społeczna
i chęć pracy, to jest konieczne, aby stan oczekiwania i odwlekania skończył się”. Jedno-
cześnie landrat optymistycznie ocenił sytuację żywnościową w powiecie, choć kuchnie
NSV wciąż uznawał za konieczne. Poprawa miała nastąpić również w produkcji przemy-
słowej, jednak zwiększone zatrudnienie nie zlikwidowało jeszcze dużego bezrobocia (6500
osób). Działo się tak pomimo skierowania już do pracy w Rzeszy ponad 3500 mieszkań-
ców powiatu.

W odróżnieniu od poprzednich miesięcy dużą część marcowego raportu zajęły kwes-
tie polityczne. Za taką należy niewątpliwie uznać sprawę szkolnictwa. Landrat domagał
się jednolitych dyrektyw władz nadrzędnych w tym zakresie. Powierzył on nadzór nad
szkołami w powiecie nauczycielowi narodowości ukraińskiej. Jego sprawozdanie przeko-
nało Grolla o konieczności interwencji władz. Według przedstawionych przez niego da-
nych w marcu 1940 roku około 20% dzieci nie uczęszczało do szkoły. Wynikało to z biedy
rodziców. Wiele do życzenia miał też pozostawiać stan techniczny i higieniczny szkół.
Kontroli poddano także program zajęć, na skutek czego wyłączono z nauczania takie
przedmioty, jak: „geografia polityczna, kolonialna i gospodarcza oraz historia polityczna”.
W szkołach, gdzie „nie istniała pewność, że nauczyciele sami mogą dokonać koniecznej
selekcji materiału”, całkowicie zlikwidowano nauczanie historii. Były to pierwsze kroki
do dalszego ograniczania polskiego szkolnictwa na terenach wcielonych. Jednocześnie
przystąpiono do założenia niemieckiej szkoły w Olkuszu – dla 23 dzieci miejscowych fol-
ksdojczy.

Po raz pierwszy pokusił się też landrat o przedstawienie nastrojów ludności powiatu.
Generalnie uznał, że wobec zarządzeń władz zachowuje się ona „spokojnie i wyczeku-
jąco”. Takie posunięcia administracji, jak zabezpieczenie dostaw żywności i stosunku płac,
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założenie kuchni NSV i stołówek zakładowych miało się nawet spotkać z uznaniem. Spra-
wozdawca zauważył dobre poinformowanie ludności odnośnie do wydarzeń politycznych,
stwierdził także duże nadzieje na korzystny dla Polski przebieg wojny. Poinformował rów-
nież przełożonych o wykryciu w fabryce w Kluczach polskiej siatki informacyjnej, co miało
świadczyć o istnieniu tajnej organizacji. Stwierdził przy tym bezradność niemieckich dy-
rektorów zakładów przemysłowych wobec prób sabotażu i szpiegostwa. Nie wspomniał
natomiast o przeciwdziałaniu niemieckiego aparatu terroru ani losie schwytanych Polaków.

Kwiecień 1940 roku49

Kwiecień przyniósł dalszą poprawę zaopatrzenia w żywność, choć np. dostawy ziem-
niaków, grochu i kaszy były wciąż niewystarczające. Działalność kuchni NSV była wciąż
konieczna (w kwietniu wydano 7600 porcji). Również liczba bezrobotnych wyraźnie
spadła. Według raportu landrata z maja 1940 roku było to rezultatem rozwoju działalno-
ści zakładów przemysłowych, uruchomienia programu budowy drogi Sławków – Olkusz
oraz „pośrednictwa pracy”, czyli wysyłania Polaków do pracy przymusowej w Rzeszy.
Miało to zmniejszyć zapotrzebowanie na pomoc socjalną, choć Groll narzekał, że wielu
Polaków wysłanych do Niemiec nie przysyłało rodzinom żadnych pieniędzy, przez co te
były skazane na wsparcie opieki społecznej.

Władze niemieckie prowadziły w tym czasie intensywne inspekcje polskich szkół.
Wnioski z tych kontroli landrat zawarł w odrębnym raporcie, który nie zachował się. Wia-
domo natomiast, że trwały intensywne prace przy założeniu niemieckiej szkoły w Olku-
szu.

Za konieczne uznał landrat Groll mianowanie niemieckich naczelników gmin (Ge-
meindevorsteher), gdyż ich polscy odpowiednicy nie mieli „najmniejszej siły przebicia
wobec ludności”, zwłaszcza w sprawach podatkowych. Jednocześnie miało wzrastać za-
ufanie polskich mieszkańców powiatu do urzędników z Rzeszy.

Obszerną część raportu za kwiecień 1940 roku zajęła ocena nastrojów ludności. Miała
ona „zachowywać się spokojnie”, nie stwierdzono także „agresywnej wrogości wobec Nie-
mców”. Dzień 3 maja 1940 roku nie przyniósł żadnych polskich patriotycznych „incy-
dentów”. Coraz bardziej dostrzegalna dla władz niemieckich stawała się działalność
polskiego ruchu oporu – zwłaszcza w zakładach przemysłowych. Doszło także do wykry-
cia magazynów broni (Waffenlager), które jednak w ostatniej chwili zostały ewakuowane
przez członków ruchu oporu. Wyrycie takiej aktywności pociągnęło za sobą kilka akcji
gestapo pod koniec kwietnia 1940 roku. Tajna policja natknęła się przy tym na dowody
współpracy tajnych polskich organizacji w powiecie olkuskim z ruchem oporu w GG.

Z innych kwestii natury policyjnej dużo problemów stwarzało władzom pilnowanie
narzuconych urzędowo cen maksymalnych, zwłaszcza że „handel był niezorganizowany”
i przeważnie „leżał w żydowskich rękach”. Podobnie było z nielegalnym handlem,
a zwłaszcza przemytem niektórych artykułów do GG, gdzie ceny były dużo wyższe. Lan-
drat obawiał się „przesunięcia” niektórych towarów poza granice powiatu.

Końcowa część raportu Grolla informuje o planach przesiedlenia Żydów z Górnego
Śląska do powiatów „pasa wschodniego”. Landrat pisał: „Zapowiedziana przez gestapo
ewakuacja Żydów z tamtej strony granicy policyjnej do wschodnich powiatów stawia te
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przed nowymi, trudnymi zadaniami. W specjalnym raporcie dla pana prezydenta rejencji
wskazałem już na związane z tym niebezpieczeństwa dla miejscowej ludności pod wzglę-
dem żywieniowo-politycznym, socjalnym, zdrowotnym i policyjnym. Nie ulega wątpliwo-
ści, że ewakuację w tak dużym zakresie należy w chwili obecnej ocenić z perspektywy
zainteresowanych powiatów jako niepożądaną”. W pierwszych miesiącach 1940 roku na
obszary „pasa wschodniego”: Chrzanowa, Olkusza, Zawiercia przesiedlono 4500 Żydów
z Górnego Śląska50. Zwraca uwagę niechęć landrata wobec planowanej akcji (wspom-
niany raport specjalny niestety nie zachował się). Trudno powiedzieć, czy możemy tu
w ogóle mówić o sprzeciwie wobec tej część polityki państwa nazistowskiego. Możliwe,
że chodzi raczej o wątpliwości urzędnika postawionego przed nowymi, trudnymi zada-
niami związanymi z nagłym zwiększeniem ludności, uznawanej oficjalnie przecież za
wrogą wobec niemieckiej „rasy panów” i III Rzeszy.

Maj 1940 roku51

Miesiąc maj 1940 roku przyniósł dalszą poprawę zaopatrzenia w żywność, choć kuch-
nie NSV wciąż jeszcze uznano za konieczne, a dostawy wielu artykułów były niewystar-
czające. Pomimo braków niektórych surowców dalej rozwijała się produkcja przemysłowa.
Niemieckie władze powiatowe musiały także zrezygnować z ambitnego planu budowy
dróg – ograniczono się do prac remontowych na najważniejszych szlakach. Spadało bez-
robocie zwłaszcza z powodu wysyłania Polaków na roboty do Niemiec. Pojawiły się też
pierwsze objawy oporu przeciwko tej formie eksploatacji ludności podbitych terenów –
wiele osób wytypowanych do wyjazdu nie stawiało się w wyznaczonych miejscach, co po-
ciągało za sobą interwencje policji.

W maju nastąpiła dalsza rozbudowa niemieckiej administracji. Rozpoczęli wówczas
działalność niemieccy komisarze urzędowi (Amtskommissare) dla mniejszych miast i wsi.
Polscy wójtowie i burmistrzowie zostali zwolnieni, np. dotychczasowy burmistrz Olkusza
Majewski. Groll zdawał sobie jednak sprawę, że ze względu na polskość powiatu nie może
całkowicie zrezygnować z polskich urzędników. Zalecał zatem stosowanie mieszanej –
polsko-niemieckiej – obsady okręgów urzędowych (Amtsbezirke). Na początku maja wy-
stąpiły zakłócenia w funkcjonowaniu administracji finansowej w powiecie w związku
z przeniesieniem niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) z Olkusza do Dąbrowy
Górniczej. Landrat Groll zażądał ponownego utworzenia urzędu skarbowego w Olku-
szu. Skarżył się też, że nie konsultowano z nim tej sprawy.

Przybycie kolejnej grupy Niemców pozwoliło na stworzenie olkuskiej placówki
NSDAP oraz Związku Niemieckiego Wschodu (Bund Deutscher Osten – BDO), która
podlegała kierownictwu powiatowemu w Będzinie (NSDAP Kreisleitung Bendsburg)52.

W miesiącu tym nastąpiła znaczna zmiana nastrojów polskiej ludności. Wynikała ona
z niemieckich sukcesów w Norwegii, Holandii, Belgii i Francji. Nadzieje na zwycięstwo
mocarstw zachodnich i rychłe wyzwolenie Polski były przyczyną obserwowanego przez
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władze niemieckie biernego oporu Polaków wobec zarządzeń władz okupacyjnych. Opór
ten był według landrata „rozniecany przez tajnych podżegaczy i organizacje”. Wiadomo-
ści o klęsce aliantów przyniosły Polakom rozczarowanie i powszechny spadek nastrojów.
Mimo to władze niemieckie z pewną nerwowością oczekiwały dnia święta Konstytucji
3 maja. Obawiano się polskich wystąpień – policja i żandarmeria podwyższyły gotowość,
podjęto też kroki w celu zabezpieczenia obywateli Rzeszy i folksdojczy obecnych w po-
wiecie olkuskim. Ku widocznej uldze landrata święto przebiegło spokojnie. Równie spo-
kojnie, choć pod uważną kontrolą niemieckiej policji, odbyły się procesje Bożego Ciała.
Jednocześnie władze policyjne przystąpiły do zaostrzonej walki z przemytem oraz niele-
galnym handlem.

Planowo i „bez zakłóceń” przebiegała natomiast akcja ewakuacji Żydów z Górnego
Śląska i osiedlania ich w Olkuskiem. Zadaniem wyżywienia przywożonych ludzi obciążono
żydowskie „kuchnie ludowe”. Landrat zapowiedział konieczność sprawdzenia zdolności
do pracy przywiezionych Żydów po zakończeniu akcji. Początkowo do powiatu olku-
skiego miano przesiedlić 1060 Żydów, jednak ograniczone możliwości przyjęcia tak dużej
ilości ludzi skłoniły landrata Grolla do podjęcia rozmów z gestapo w sprawie zmniejsze-
nia tej liczby.

Czerwiec 1940 roku53

W okresie tym sytuacja żywnościowa w powiecie poprawiła się już na tyle, że za-
przestały działalności kuchnie NSV. Jedynie najbardziej potrzebujące osoby zaopatrywano
ze środków gminnej opieki społecznej. Wyżywienie, które miało wystarczyć miejscowej
ludności, było jednak w przypadku reichsdeutschy „nieco jednostronne” – dotkliwe były
braki świeżych warzyw. Próby zaradzenia tym niedostatkom rozbijały się „o indolencję
miejscowej ludności polskiej i handlarzy”. Owa „indolencja” miała wynikać z „niezdol-
ności polskich drobnych dystrybutorów do dopasowania się do wymogów gospodarki ste-
rowanej i nawiązania kontaktów z niemieckimi dostawcami”. Mimo tego ogólne
zaopatrzenie w różnego rodzaju artykuły zostało ocenione jako zadowalające.

Dalej trwała akcja wysyłania Polaków na roboty do Niemiec, jednak „kontyngent zdol-
nych i chętnych do pracy sił roboczych uległ już wyczerpaniu”. Szansę na pozyskanie ko-
lejnych robotników widział landrat w „systematycznym przeczesaniu niezaangażowanej
jeszcze w pracę ludności”. Urząd pracy miał przeprowadzić odpowiednie konsultacje.
Jednak akcja napotykała coraz większy opór ludności – w czerwcu konieczne było zaan-
gażowanie policji i żandarmerii, aby doprowadziła „siłę roboczą” przeznaczoną dla Rze-
szy. Kwestia zatrudnienia łączyła się z dalszym rozwojem produkcji przemysłowej oraz
„posuwających się szybko naprzód” drogowych robót budowlanych. Można przypusz-
czać, że do pracy przy budowie dróg wykorzystywano przymusowo ludność żydowską.

Ciągłe niezadowolenie landrata budził brak wystarczającej liczby niemieckich urzęd-
ników – zarówno we władzach powiatu, jak i administracji terenowej. Tylko jeden urzęd-
nik wyznaczony na burmistrza miasta Olkusza objął dotychczas swoje obowiązki54. Inną
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troską były niskie przychody z podatków; np. właściciele kamienic wpłacali niskie po-
datki, gdyż najemcy od dnia wybuchu wojny tylko w niewielkim stopniu opłacali czynsze,
uzyskiwane przez nich dochody były bowiem za niskie, aby mogli opłacać swoje miesz-
kania.

Nastroje ludności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Z kolei
akcja przesiedlania Żydów przebiegała bez przeszkód, choć wolno. Według landrata
Grolla dotychczas (tj. do 1 lipca 1940 roku) do powiatu olkuskiego trafiło 195 Żydów.

Jednocześnie landrat podjął starania o poprawienie stosunków komunikacyjnych. Po-
ciągi na linii kolejowej Olkusz – Katowice kursowały dwa razy dziennie i to o niekorzyst-
nym czasie – uniemożliwiającym np. załatwienie spraw urzędowych w Katowicach.
Podjęto także starania o uruchomienie linii autobusowej Olkusz – Będzin – Sosnowiec.

Pewnych trudności przysporzyło władzom niemieckim zwiększenie się liczby policji
o 56 żandarmów pomocniczych. Brakowało łóżek i innego wyposażenia, które należało
nabyć, gdyż z niewiadomych względów „musiano odstąpić od konfiskat w większym wy-
miarze”. Zaskakująca wstrzemięźliwość, gdyż zazwyczaj władze niemieckie nie stroniły
od takiego postępowania wobec podbitej ludności.

Zachowane raporty landrata Grolla kończą się na czerwcu 1940 roku. Z punktu wi-
dzenia historyka wielką szkodą jest, że nie zachowały się późniejsze, choć w przypadku
Olkusza materiały przechowywane w archiwach niemieckich zdają się w dużym stopniu
zapełniać tę lukę.

W Archiwum Państwowym w Katowicach nie zachowała się niestety relacja Grolla
z przebiegu wydarzenia, które stało się symbolem okrucieństwa niemieckich okupantów
na ziemi olkuskiej. Tzw. „krwawa środa” w Olkuszu, która miała miejsce w lipcu 1940
roku (a więc dokładnie w momencie, kiedy kończą się zachowane sprawozdania), poka-
zuje zupełnie inną stronę postępowania okupanta niż relacje landrata Grolla, skupiające
się na „pozytywnej pracy” niemieckiej administracji, choć zawierają także liczne infor-
macje na temat działań o charakterze zbrodniczym. 15 lipca 1940 roku nieznany sprawca
zamordował w Olkuszu niemieckiego policjanta. Wypadek miał charakter kryminalny, co
potwierdził obawiającym się represji mieszkańcom miasta sam landrat Groll. Gestapo
jednak nie uwierzyło zapewnieniom landrata i już następnego dnia niemiecka policja roz-
strzelała w Olkuszu 20 Polaków w odwecie za zabitego funkcjonariusza. Nie był to jed-
nak koniec represji. 30 lipca 1940 roku do miasta trafiła ekspedycja karna składająca się
z oddziałów SS, policji i żandarmerii. Z domów wywleczono wszystkich mieszkańców
płci męskiej i przez wiele godzin brutalnie się nad nimi pastwiono. Ze szczególnym okru-
cieństwem traktowano olkuskich Żydów. Wiele skatowanych osób zmarło na skutek od-
niesionych ran. W trakcie pacyfikacji Olkusza miał być obecny także landrat i inni
przedstawiciele niemieckiej administracji55.

Można pokusić się o stwierdzenie, że „krwawa środa” jest w pewnym sensie cezurą
w dziejach hitlerowskiej okupacji powiatu olkuskiego. Pierwsze miesiące wojny to wciąż
pełny niepewności i niezdecydowania co dalszych losów tego obszaru czas budowy tam-
tejszej administracji. Proces ten trwał mniej więcej do lata 1940 roku, kiedy to powstały
w olkuskiem struktury zdolne do skutecznej realizacji polityki okupacyjnej, która miała
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się stawać coraz bardziej represyjna i zbrodnicza wobec miejscowej ludności – przede
wszystkim żydowskiej. Wszystkie elementy tej polityki: prześladowania Żydów, wywózki
Polaków do pracy przymusowej oraz bezwzględne zwalczanie jakiegokolwiek oporu ob-
jawiły się już w pierwszych miesiącach okupacji. Ich eskalacja nastąpiła jednak w okresie
wykraczającym poza zakres chronologiczny tego artykułu.

Sam Heinrich Groll był osobą niewątpliwie bardzo istotną dla przebiegu niemieckiej
okupacji w powiecie olkuskim podczas II wojny światowej. Jego raporty wykazują duże
zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy powierzonego mu obszaru. Nie widać w nich
hitlerowskiego fanatyzmu charakterystycznego dla wielu niemieckich urzędników skie-
rowanych na „tereny wcielone”. Być może oficjalny ton raportów nie pozwalał na wyda-
wanie bardziej emocjonalnych sądów o „bezwartościowych rasowo” Polakach i Żydach.
I choć czasami można znaleźć w nich szowinistyczne uwagi kojarzące się z potępieniem
„polskiej gospodarki”, to daleko im do ideologicznego zaślepienia.

Nie da się zaprzeczyć, że wiele działań landrata Grolla w okresie przedstawianym
w tym artykule miało m.in. na celu poprawę trudnego losu miejscowej ludności polskiej.
Jego postawa miała znaleźć pozytywną ocenę wśród Polaków. Sam zaś utrzymywał po
wojnie, że starał się zachowywać dystans wobec ludzi SS i NSDAP, choć do partii nazis-
towskiej należał od 1940 roku56. Nawet jeżeli było to prawdą, to nie należy zapominać,
że przez całą wojnę pozostawał Groll lojalnym i sprawdzonym wykonawcą dyrektyw władz
zwierzchnich, które za jeden z celów postawiły sobie zmianę struktury narodowościowej
terenów wcielonych do Rzeszy. Prześladowania i deportacje Żydów należały do najdra-
styczniejszych elementów tej polityki. Nawet jeżeli akcje antyżydowskie przeprowadzały
gestapo i inne formacje policyjne, to administracja cywilna była zobowiązana do jak naj-
ściślejszej współpracy z nimi. Fakt utrzymywania się Grolla na stanowisku landrata
w Olkuszu do 1944 roku wskazuje na to, że „nie zawiódł” zapewne także i na tym polu.
O tym, jak sam Groll widział swoją misję w ziemi olkuskiej, niech świadczą jego słowa wy-
powiedziane podczas zebrania landratów rejencji katowickiej, które odbyło się w Wiśle
w dniu 25 kwietnia 1940 roku. W zebraniu wziął m.in. udział sekretarz stanu w Minis-
terstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy Hans Pfundtner.

„Resztkowy (Restkreis) powiat Olkusz, w swoim kształcie, jest gospodarczo tworem
kadłubowym, który nie jest zdolny do dłuższego życia. Nasuwa się zatem pytanie, czy
przez uproszczenie administracji i ewentualny podział powiatu można znaleźć znośne
rozwiązanie, lub czy powiat należy rozbudować i uczynić zdolnym do życia jako powiat
graniczny i bastion niemczyzny. Wtedy konieczne byłoby chyba przyłączenie większych
graniczących obszarów z sąsiednich powiatów. Wzmocnienie i bastion wobec słowiań-
skich wpływów kulturalnych i gospodarczych są możliwe tylko wtedy, gdy będzie można
stworzyć silny i wytrzymały powiat graniczny”57.

Nie należy wątpić w świadomość landrata, że polskich mieszkańców owego przyszłego
olkuskiego „bastionu niemczyzny” czeka wysiedlenie. Germanizacyjne zadania niemiec-
kiego urzędnika starał się też Groll amatorsko kontynuować na polu naukowym, o czym
świadczy wiele jego opracowań dotyczących historii ziemi olkuskiej, w których zgodnie
z oficjalną wykładnią nazistowskiej propagandy starał się doszukiwać niemieckiej histo-
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rii, kultury i wpływów58. Nawet zakładając, że w przypadku olkuskiego landrata nie mamy
do czynienia z fanatycznym nazistą, to na pewno zaliczał się on do licznej grupy urzędni-
ków lojalnie wypełniających „kolonizacyjną” rolę niemieckich „kulturträgerów” na „włą-
czonych terenach wschodnich”59.

Mirosław Węcki

Die ersten Monate der Besetzung von Ilkenau während des 2. Weltkriegs
im Lichte der Berichterstattung vom Landrat Heinrich Groll

Zusammenfassung

Der Landkreis Ilkenau befand sich zur Zeit des 2. Weltkriegs auf dem Grenzgebiet zwischen
dem Raum von Oberschlesien und Dombrowaer Kohlenbecken, der dem Dritten Reich angesch-
lossen wurde, und sonstigen Gebieten, die dem Generalgouvernement (GG) unterlagen. Die Be-
setzungsbehörden ließen sich von dem Wirtschaftsinteresse leiten und gliederten den meist
industrialisierten westlichen Teil des Landkreises Ilkenau in Deutschland ein. Der rein polnische
Charakter dieses Gebiets verursachte jedoch, dass die damalige Besetzungswirklichkeit unter vie-
len Gesichtspunkten eher den Verhältnissen im GG als im naheliegenden Oberschlesien ähnlich
war. Dies wirkte sich auf die Handlungen des deutschen Verwaltungsapparates im Landkreis Ilke-
nau aus. Seine Struktur und Tätigkeit wurden in Berichten des Ilkenauer Landrates Heinrich Grolls
detailliert beschrieben, was durch Veröffentlichung der bisher unbekannten Berichte aus dem Ze-
itraum von September 1939 bis Juni 1940 zum Vorschein kam.

Mirosław Węcki

First months of the occupation of Olkusz during the Second World War
in the light of landrat Heinrich Groll’s records

Summary

During the Second World War the district of Olkusz was located between the German Upper
Silesia and the General Government (GG). Germans incorporated the western part of the district
into the Reich because of its industrial value. However, due to the Polish character of the region,
the reality of occupation resembled situation in GG rather than in the Upper Silesia. It impacted
directly the functioning of the local German administration, as its leader, landrat Heinrich Groll,
detailed it in his reports between September 1939 and June 1940.

Pierwsze miesiące okupacji Olkusza...
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Sławomira Krupa, Antonina Staszków

PERSONEL STAATSARCHIV KATTOWITZ
W LATACH 1939–1945

W ŚWIETLE ICH AKT OSOBOWYCH

Wstęp

W okresie II wojny światowej na terenie Górnego Śląska oraz innych terenach włą-
czonych do Rzeszy utworzono w roku 1941 Prowincję Górnośląską (Provinz Oberschle-
sien). Sprawami archiwalnymi na jej obszarze zajmowało się utworzone w tym samym
roku Staatsarchiv Kattowitz, którego początki sięgają października 1939 roku. Działalność
tej instytucji, a także polityka archiwalna na wszystkich ziemiach polskich włączonych do
III Rzeszy została szczegółowo omówiona i zanalizowana w publikacjach Antoniny Stasz-
ków oraz Marka Stażewskiego, a także w pracy niemieckiego historyka Torstena Mu-
siala1.

Obsada Staatsarchiv Kattowitz nie wzbudziła dotąd większego zainteresowania histo-
ryków. Zarówno publikacje niemieckie, jak i polskie traktujące o sprawach archiwalnych
w okresie II wojny światowej informują o personelu tej placówki w kontekście całokształtu
spraw związanych z działalnością archiwów w tym okresie i co najwyżej wspominają bar-
dziej znaczących pracowników2. Jedynie Karl Bruchmann doczekał się osobnych artyku-
łów na swój temat, natomiast informacji o innych archiwistach można szukać
w słowniku biograficznym archiwistów niemieckich opracowanym przez W. Leescha, do-
datkowych danych dostarczają wspomniane już prace M. Stażewskiego i A. Staszków3.
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Część pracowników katowickiej placówki archiwalnej podjęła pracę w zawodzie ar-
chiwisty także po zakończeniu II wojny światowej, niektórzy zginęli walcząc na froncie,
a przynajmniej jeden kontynuował przez krótki czas swoją pracę w polskim urzędzie pań-
stwowym.

Artykuł niniejszy w głównej mierze został opracowany na podstawie zachowanych pra-
wie kompletnie akt Staatsarchiv Kattowitz oraz niemieckich i polskich publikacji, jakie
ukazały się po II wojnie światowej. Pośrednio, czerpiąc dane z prac historyków niemiec-
kich, wykorzystano informacje zawarte w tych aktach personalnych, które były prowa-
dzone w Generalnej Dyrekcji Archiwów Niemieckich w Berlinie.

Na wstępie należałoby przedstawić w ogólnych zarysach, jak wyglądało w latach 30.
XX wieku w Niemczech kształcenie kandydatów do zawodu pracownika naukowego
w archiwach państwowych. Mogli go wykonywać prawie wyłącznie mężczyźni4 – głównie
dlatego, że do pewnego momentu tylko oni byli dopuszczani do takiego poziomu stu-
diów, który kończył się uzyskaniem tytułu doktora niezbędnym przy ubieganiu się o sta-
nowisko archiwisty. Podstawowym przedmiotem studiów były historia i filozofia oraz
dodatkowo, według wyboru, geografia, filologia germańska, romańska czy słowiańska. Po
ukończeniu studiów, które w zasadzie trwały trzy i pół roku, a w praktyce rozciągały się
na okres 5–8 lat i otrzymaniu tytułu doktora filozofii, kandydat na archiwistę podejmo-
wał dwuletnie studia podyplomowe w Instytucie Archiwistyki (Institut für Archivwissens-
chaft und Geschichtwissenschaftliche Fortbildung). Takie instytuty istniały tylko na
niektórych uniwersytetach niemieckich, np. w Marburgu i Berlinie. Zdany pomyślnie eg-
zamin uprawniał do podjęcia praktyki archiwalnej w jednym z archiwów państwowych,
która trwała kilkanaście miesięcy. Po jej odbyciu i uzyskaniu pozytywnej oceny, wyszko-
lony kandydat mógł ubiegać się o najniższe w hierarchii stanowisko referenta archiwal-
nego. Po dojściu Hitlera do władzy przyszli archiwiści w Niemczech musieli uzyskać
również pozytywną opinię miejscowej organizacji nazistowskiej i przedłożyć świadectwo
aryjskiego pochodzenia (także swojej małżonki). W ten sposób nominację na początku-
jącego etatowego pracownika archiwum państwowego otrzymywali ludzie w wieku około
30 lat, a nawet znacznie powyżej tego wieku. W archiwach pruskich, zarządzanych cen-
tralnie przez Generalnego Dyrektora Archiwów Państwowych (General Direktor Preussis-
chen Staatsarchiven) w Berlinie była gromadzona szczegółowa dokumentacja dotycząca
kandydatów na archiwistów i na jej podstawie kierowano wniosek do prezydium rządu
pruskiego, który wydawał stosowny akt nominacji. Nieco uproszczona była procedura
przy zatrudnianiu personelu pomocniczego, ale i tu była przestrzegana zasada zatrudnia-
nia wyłącznie mężczyzn. W pruskiej państwowej służbie archiwalnej kobiety zatrudniano
tylko na stanowiskach personelu biurowego (sekretarki, maszynistki)5.

Utrata mocarstwowej pozycji i znaczne straty terytorialne, jakie poniosły Niemcy w wy-
niku I wojny światowej i postanowień traktatu wersalskiego, zrodziły w społeczności nie-
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mieckiej w latach międzywojennych nastroje odwetu. Historycy i archiwiści mieli udoku-
mentować i propagować historyczne prawa Niemiec do utraconych obszarów zarówno
na wschodzie (Pomorze, Wielkopolska, Górny Śląsk), jak i na zachodzie (Alzacja, Lota-
ryngia). Przyszli archiwiści w Prusach byli szkoleni w zakresie historii obszarów należących
do Polski, dostarczano im wybrane polskie historyczne opracowania, które były tłuma-
czone w specjalnej placówce archiwalnej w Berlinie (Publikationstelle) na język niemiecki,
a na studiach archiwalnych uczono obowiązkowo języka polskiego6.

W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, w roku 1938 i pierwszych mie-
siącach 1939 roku, wszyscy archiwiści z niemieckich archiwów państwowych przechodzili
specjalne trzytygodniowe przeszkolenie. Szkolenie to prowadziły NSDAP i Wehrmacht.
Chodziło w nich o przygotowanie archiwistów do czekających ich w niedalekiej przy-
szłości zadań. Równocześnie ci archiwiści, którzy podlegali obowiązkowi służby wojsko-
wej, byli powoływani na wielotygodniowe ćwiczenia wojskowe7.

Staatsarchiv Kattowitz istniało od 23 października 1939 roku do połowy stycznia 1945
roku. Początkowo jako Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu, a następnie od
1 kwietnia 1941 roku, jako samodzielna placówka archiwalna8. Przez ten okres praco-
wało w nim tylko czterech pracowników z wyższym wykształceniem. Trzej z nich zostali
w trakcie wojny powołani do służby wojskowej i od marca 1943 roku do końca istnienia
Staatsarchiv Kattowitz pracował tu tylko jeden pracownik oddelegowany z Wrocławia.
Przez ostatnie dosłownie dni pobytu Niemców w Katowicach działał przysłany z Berlina
dr Wilhelm Suhr. Personel pomocniczy był także nieliczny. Przez całą wojnę przewinęło
się wprawdzie aż 14 osób, z których pod koniec wojny działały jednak tylko 2–3 osoby,
ponieważ pozostałych powołano do wojska lub zwolniono, gdyż lokalne służby policyjne
nie wyrażały zgody na zatrudnianie ich w instytucji państwowej. W bezpośrednich pracach
biurowych pracowały 2 kobiety, a i to nie jednocześnie. Przy przewożeniu akt, prze-
mieszczaniu ich w magazynach, przygotowaniach do ewakuacji itp. zatrudniano też jeń-
ców wojennych i robotnice przymusowe (Ostarbeiterinnen)9.

Personel Staatsarchiv Kattowitz

dr Karl Gustaw Bruchmann

Pierwszym, najważniejszym, a także najbardziej znanym pracownikiem Staatsarchiv
Kattowitz był Karl Bruchmann. Jego życie i działalność badali zarówno historycy niemieccy,
jak i polscy10. Najpełniejszy jak dotąd jego życiorys, autorstwa M. Węckiego i T. Hajew-
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skiego, uwzględnia przede wszystkim okres 1939–1945, czyli działalność Bruchmanna na
terenie Górnego Śląska, ale autorzy dotarli także do materiałów pozwalających odtworzyć
losy przed 1939 rokiem i po 1945 roku11. W niniejszym artykule wykorzystano podsta-
wowe informacje o życiu Bruchmanna zawarte w wymienionych publikacjach oraz teczce
osobowej przechowywanej w zespole Staatsarchiv Kattowitz12.

Urodzony 2 października 1902 roku we Wrocławiu, był synem dyrektora jednego
z tamtejszych gimnazjów. Maturę zdał w 1921 roku w Lubaniu na Dolnym Śląsku i w tym
samym roku podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim (historia, geografia, germanis-
tyka). Rok potem przeniósł się na uniwersytet w Marburgu, gdzie studiował do roku 1927.
Podyplomowe studia archiwalne odbył także w Marburgu i po zdaniu egzaminu końco-
wego odbywał w latach 1931–1932 praktykę w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
(Staatsarchiv Breslau). Nominację na stanowisko pracownika naukowego uzyskał 1 kwiet-
nia 1932 roku, a w trzy lata potem mianowano go państwowym radcą archiwalnym (Sta-
atsarchivrat). Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym oraz wiele publikował13. W latach
1935–1939 był kilkakrotnie powoływany na ćwiczenia wojskowe. Przed rokiem 1939 zos-
tał członkiem Oddziałów Szturmowych Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Ro-
botniczej (Sturmabteilung der NSDAP). W lutym 1938 roku odbył obowiązkowe
trzytygodniowe przeszkolenie dla urzędników państwowych w Bad Tölz w południowej
Bawarii, organizowane przez władze partii nazistowskiej14.

Naczelne władze archiwalne III Rzeszy (m.in. działania takie prowadzili Generalny
Dyrektor Pruskich Archiwów Państwowych i dyrektor Archiwum Rzeszy w Poczdamie –
(Reichsarchiv Potsdam) przygotowywały personel archiwów do działań na obszarach, które
według ich planów miały być opanowane przez wojska niemieckie. Osobą wytypowaną
wcześniej do działań archiwalnych w Katowicach był właśnie Karl Bruchmann. Oddele-
gowano go tutaj 19 października 1939 roku. Do Katowic przyjechał 23 października; wła-
dzę w mieście sprawowało wówczas wojsko, a cywilne urzędy były dopiero w stadium
organizacyjnym15. Dla niemieckich służb archiwalnych najważniejszym problemem było
zabezpieczenie i odzyskiwanie akt ewakuowanych przez polskie władze w sierpniu 1939
roku na obszary wschodnie. Zagadnienia te były już wielokrotnie opisywane w powojen-
nej literaturze, nie ma więc potrzeby naświetlania ich tutaj. Kiedy w kwietniu 1941 roku
utworzona została Prowincja Górny Śląsk z siedzibą w Katowicach (obejmująca rejencje:
katowicką i opolską), Archiwum Państwowe w Katowicach – będące dotąd filią archi-
wum wrocławskiego – uzyskało status samodzielnej placówki i podlegało bezpośrednio ge-
neralnemu dyrektorowi archiwów w Berlinie. Bruchmann był odtąd dyrektorem archiwum
w Katowicach. Nominację na to stanowisko, datowaną 28 sierpnia 1941 roku, podpisali
Hitler i Göring (w aktach zachował się odpis)16. Jako dyrektor samodzielnej placówki i ak-
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tywny członek partii został Bruchmann także kierownikiem okręgowego archiwum
NSDAP w Katowicach. Bruchmann współdziałał blisko z placówką katowickiego ges-
tapo, za co był chwalony przez swego zwierzchnika w Berlinie17. W dniu 28 grudnia 1942
roku złożył on w Sądzie Obwodowym w Katowicach (Amtsgericht Kattowitz) oświadcze-
nie, że występuje z Kościoła ewangelickiego, którego dotąd był członkiem18. Już wtedy
było wiadome, że w najbliższych tygodniach zostanie powołany do służby wojskowej, co
istotnie nastąpiło w marcu 1943 roku19.

Bruchmann znalazł się wkrótce na froncie wschodnim, a jego rodzina (żona i troje
dzieci) pozostawała nadal we Wrocławiu. Pisywał często bardzo obszerne listy, ale nie do-
nosił o realiach, w jakich przyszło mu bytować, lecz pozostałemu w Katowicach perso-
nelowi archiwalnemu udzielał rad i pouczeń. Z rozproszonych informacji jego poczty
polowej wiadomo, że przebywał w rejonie Łotwy i na skutek odparzeń stóp, których
doznał wskutek uciążliwych przemarszów był nawet przez pewien okres w szpitalu woj-
skowym w Kownie20. Przebywając gdzieś tam daleko na północy, nad Morzem Bałtyckim,
potrafił zgromadzić znaczną ilość książek, które w paczkach przesyłał na adres rodziny
we Wrocławiu. Ten osobliwy księgozbiór został następnie wywieziony w 1944 roku jako
depozyt Bruchmanna do jednego z zamków na Opolszczyźnie (Pisarzowice), gdzie już
wcześniej były złożone archiwalia z Katowic21. W ostatnich miesiącach 1944 roku prze-
bywał na urlopie zdrowotnym, po tym jak został ranny w lewe udo, i wraz z rodziną
mieszkał na Łużycach w Bischofswerde (obecnie Niemcy, Saksonia, powiat budziszyń-
ski)22.

Z powojennej literatury wiadomo, że po klęsce Niemiec Bruchmann trafił do niewoli
w Czechosłowacji i przeszedł proces denazyfikacji w okupacyjnej strefie amerykańskiej.
W 1947 roku podjął pracę w Archiwum Państwowym w Osnabrück (Staatsarchiv Osnab-
rück), a następnie w Archiwum Miejskim w Goslar (Stadtarchiv Goslar). W 1961 roku
został dyrektorem Archiwum Federalnego w Koblencji (Bundesarchiv Koblenz) i prze-
wodniczącym niemieckiego związku archiwistów23. Nie opublikował żadnych wspomnień,
a pobyt w Katowicach wspominał bardzo niechętnie, stąd w napisanym przez Wolfganga
Mommsena nekrologu została umieszczona informacja, że wojenne losy Bruchmanna nie
są zbyt dobrze znane24. Zmarł 20 marca 1967 roku25.
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dr Hans Hugo Nehmitz

Nehmitz był drugim po Bruchmannie pracownikiem oddelegowanym decyzją gene-
ralnego dyrektora archiwów w Berlinie z wrocławskiego archiwum do Katowic, co nastą-
piło 1 marca 1940 roku26. Urodzony w Sobótce na Dolnym Śląsku w 1909 roku, syn
lekarza, po ukończeniu gimnazjum w Legnicy rozpoczął studia na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował na tym kierunku dwa i pół roku,
po czym przeniósł się na filologię polską. Po jednym semestrze zmienił kierunek studiów
na historię i po kilku latach uzyskał stopień doktora filozofii, a następnie odbył dwulet-
nie podyplomowe studia archiwalne w Instytucie Archiwistyki w Berlinie zakończone
w marcu 1939 roku egzaminem. Na skutek załamania nerwowego nie był w stanie zali-
czyć egzaminu z języka łacińskiego, choć znał ten język doskonale. Miał trudności w zna-
lezieniu pracy i dopiero interwencja jego ojca lekarza w Legnicy u generalnego dyrektora
archiwów w Berlinie otworzyła mu możliwość rozpoczęcia pracy w Archiwum Państwo-
wym we Wrocławiu z końcem grudnia 1939 roku27. W tym czasie wielu archiwistów z nie-
mieckich archiwów państwowych oddelegowano już na zajęte obszary Polski, gdzie
w archiwach tych występowały duże braki kadrowe. Nehmitzowi powierzono, prawdo-
podobnie ze względu na jego dobrą znajomość historii Polski i języka polskiego, funkcję
wykładowcy na kursach dla przybyłych tu urzędników niemieckich, którzy nie mieli do-
statecznej wiedzy o polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy (z województw krakowskiego
i kieleckiego: Sosnowiec, Będzin, Siewierz, Olkusz, Chrzanów itd.)28. W czasie swego
dwuletniego pobytu w Katowicach Nehmitz wykonywał różne prace (w tym kancelaryjne),
głównie jednak był wysyłany w teren jako ekspert przy ocenie polskich księgozbiorów.
Od jego rozeznania i oceny zależało, czy polskie księgozbiory i akta zostaną przejęte przez
odpowiednie służby niemieckie, czy też zostaną przekazane na makulaturę. Wiele cen-
nych, unikalnych pozycji znajdujących się obecnie w zbiorach biblioteki Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach to właśnie efekt działań i decyzji Nehmitza29.

W marcu 1942 roku Nehmitz został powołany do wojska i przydzielony do marynarki
wojennej30. Jego jednostka stacjonowała w Kilonii, skąd po kilku tygodniach żeglowania
po morzu znalazła się na północy Norwegii w miejscu – jak to określił Nehmitz – „daleko
od ojczyzny na wysepce otoczonej wodą i skałami”. Panowały tam bardzo trudne warunki
klimatyczne31. Nehmitz przebywał w Norwegii do lata 1944 roku i tylko jeden raz wyjeż-
dżał na urlop. Często przysyłał listy do katowickiego archiwum, a z kolei pracownicy ar-
chiwum zaopatrywali go w czasopisma i papierosy. Na dalekich rubieżach Norwegii
Nehmitz pełnił funkcję pisarza w jednostce wojskowej, a ponadto zatrudniano go w kan-
tynie przy szynkowaniu piwa dla załogi. Latem 1944 roku wojska niemieckie ewakuo-
wano z Norwegii i Nehmitz wraz z kolegami znalazł się w okolicach Berlina32.
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Prawdopodobnie zginął pod koniec wojny, ponieważ w powojennej literaturze archiwal-
nej jego nazwisko nigdy i nigdzie się nie pojawiło.

Ludwig Johann Herwy

Pracował w archiwum w Katowicach zaledwie siedem i pół miesiąca (od 1 lipca 1941
do 17 lutego 1942 roku). Urodzony w 1911 roku w miejscowości Dornfeld koło Lwowa,
był potomkiem dawnych niemieckich kolonistów, którzy osiedlali się w Galicji33. Ukoń-
czył prywatną niemiecką szkołę podstawową i gimnazjum we Lwowie, po czym studiował
teologię ewangelicką na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie już w 1933 roku wstąpił do Od-
działów Szturmowych Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (Stur-
mabteilung der NSDAP). Po ukończeniu studiów, od 1936 roku był klerykiem
w kościele ewangelickim w Stanisławowie, a następnie wikarym w Stryju. W 1938 roku
przeniósł się do województwa śląskiego i objął funkcję kościelną w kościele ewangelickim
w Golasowicach w powiecie pszczyńskim. Na stanowisku pastora pozostał do 18 wrześ-
nia 1939 roku, kiedy to własną decyzją zrzekł się tego stanowiska, ale nie wystąpił z Ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego34. Władze polskie uważały go za aktywnego propagatora
niemieckości i umieściły na liście osób przeznaczonych do deportacji w chwili wybuchu
wojny, od czego zresztą uchroniło go szybkie zajęcie Górnego Śląska przez oddziały nie-
mieckie35. Od marca 1940 roku do czerwca 1941 roku był zatrudniony jako tłumacz ję-
zyka polskiego przy urzędzie prezydenta rejencji katowickiej, w placówce zajmującej się
odzyskiwaniem akt polskich ewakuowanych przed wybuchem wojny36. Od 1 lipca 1941
roku został zatrudniony w Staatsarchiv Kattowitz. Ludwig Herwy spełniał w zasadzie wa-
runki niezbędne do uzyskania stanowiska naukowego w takiej placówce: ukończył studia
uniwersyteckie, miał praktykę archiwalną odbytą w archiwach kościelnych, znał kilka ję-
zyków obcych, uzyskał pozytywną opinię miejscowej placówki gestapo. Pozostawał pro-
blem, na jakie stanowisko mógłby być powołany. Ostatecznie Bruchmann zatrudnił go
jako tłumacza, z tym że do jego obowiązków należały także prace ściśle archiwalne, np.
porządkowanie zasobu37. Po wkroczeniu Niemców na tereny ZSRR w 1941 roku jeździł
z Bruchmannem do Lwowa szukać ewakuowanych z województwa śląskiego akt.
Z późniejszych wyjazdów na te tereny Bruchmann przekazywał mu pozdrowienia od przy-
jaciół i rodziny38. W lutym 1942 roku Herwy’ego powołano do wojska, gdzie przechodził
różnego rodzaju szkolenia dla tych, którzy – znając doskonale język ukraiński i rosyjski –
byli przygotowywani do dywersyjnych działań na tyłach wojsk radzieckich. Ostatecznie
Herwy nie został wysłany na front wschodni, ale pozostał jako radiowiec w specjalnej jed-
nostce wojskowej w okolicach Berlina39. Mimo że miał bardzo krótki staż pracy w służ-
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bie archiwalnej, z dniem 9 grudnia 1942 roku został mianowany asesorem archiwalnym.
Nominację podpisał, jak wszystkie inne archiwalne awanse, Hermann Göring40. W 1944
roku Herwy trafił do miejscowości Jüterbog41, skąd wysłał do archiwum ostatni list, który
nosi datę 8 lipca 1944 roku. Wynikało z niego, że jego żona z córką pozostawały nadal na
Śląsku (w owym czasie na wakacjach w Wiśle), a ojciec przebywał w Pradze42. Nie udało
się ustalić dalszych losów asesora archiwalnego Herwy’ego i jego rodziny. Nie wiadomo,
czy przeżył – po 1945 roku nie pracował ani jako archiwista, ani jako pastor.

dr Joachim Lachmann

Oddelegowany został z Archiwum we Wrocławiu do Katowic w lutym 1943 roku
w związku z powołaniem dyrektora Karla Bruchmanna do służby wojskowej43. Nie miał
uprawnień samodzielnego kierownika placówki archiwalnej. Przebywał w Katowicach nie-
mal do końca grudnia 1944 roku. Urodzony w Charlottenburgu (dzielnica Berlina)
11 października 1897 roku, studiował z przerwami historię, germanistykę i teologię na uni-
wersytetach w Berlinie i Innsbrucku w latach 1919–1926. W 1929 roku uzyskał stopień
doktora filozofii. W latach 1927–1929 pracował jako nauczyciel, a następnie od 1930
jako stypendysta w Wydziale Publikacji (Publikationsstelle) w Pruskim Tajnym Archiwum
Państwowym (Preussisches Geheimes Staatsarchiv) w Berlinie44. Lachmann w latach 1937–
1939 brał udział w obowiązkowych dla urzędników szkoleniach organizowanych przez
NSDAP, m.in. w Rankenheim i Bad Tölz w Bawarii45. 16 września 1937 roku, w wieku 40
lat, został zatrudniony w Archiwum Państwowym we Wrocławiu46. Pochodził z ubogiej
rodziny, opiekował się chorą siostrą, miał trwałe kalectwo kolana, co w okresie wojny
uchroniło go od powołania do wojska. Znał dobrze język polski47. Pomimo że opinie wy-
stawiane mu przez zwierzchników były z reguły bardzo pozytywne, to w aktach zachował
się ślad pewnego nieporozumienia. W 1940 roku Lachmann zwrócił się prywatnym pis-
mem (bez porozumienia ze swoim bezpośrednim zwierzchnikiem) do Generalnego Dy-
rektora Archiwów Państwowych dr. Zipfela z prośbą o wysłanie go na zajęte tereny Francji.
Ostra odpowiedź Zipfela nie pozostawiła złudzeń, że samodzielne pomysły archiwistów
nie są mile widziane. Zipfel uważał zresztą że Lachmann najbardziej przydatny jest we
Wrocławiu48. Został przeniesiony na zajęte przez Niemcy tereny dopiero w 1943 roku,
kiedy powołania do Wehrmachtu spowodowały duże problemy personalne w archiwach.
Dwuletni prawie pobyt Lachmanna w Katowicach przypadł na okres, kiedy archiwa nie-
mieckie przeprowadzały gigantyczną akcję ewakuowania ze swych magazynów najcen-
niejszych archiwaliów na obszary mniej narażone na naloty bombowe i zagrożenie wobec
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zbliżających się frontów na wschodzie i zachodzie Rzeszy. W Katowicach, jak we wszyst-
kich archiwach niemieckich, sytuacja była nadzwyczaj trudna, głównie ze względu na braki
kadrowe. Lachmann musiał uzgadniać z odpowiednimi władzami i właścicielami zamków
i pałaców na Opolszczyźnie problemy związane z ewakuacją i rozmieszczeniem ogrom-
nej ilości akt z Katowic i Opola, odwiedzać wielokrotnie miejsca planowanej ewakuacji,
organizować transport i sporządzić ogólną przynajmniej ewidencję wysyłanej dokumen-
tacji. W wyniku jego działań wywieziono do końca grudnia 1944 roku ze zbiorów kato-
wickiego archiwum około 60% całego zasobu i wysłano do kopalń soli w Grasleben koło
Magdeburga 3 skrzynie zawierające głównie dokumenty pergaminowe skonfiskowane
wcześniej z archiwów w Krakowie oraz kolekcję dokumentów z Cieszyna. Reszta archi-
waliów pozostała w Katowicach i na ogół przetrwała przejście frontu, ewakuowane zaś na
Opolszczyznę materiały w znacznej mierze zostały zniszczone49.

Lachmann w grudniu 1944 roku z Katowic został odwołany do Wrocławia, gdzie miał
zastępować chorego dyrektora wrocławskiego archiwum Biera50, jednak w styczniu 1945
roku objął stanowisko kierownika Oddziału w Zgorzelcu Archiwum Państwowego we
Wrocławiu (Aussenstelle Görlitz des Staatsarchiv Breslau), co miało zapewne związek
z szybko przesuwającym się frontem.

Po zakończeniu wojny, kiedy sytuacja ustabilizowała się, podjął pracę w Tajnym Ar-
chiwum Państwowym w Berlinie (1945–1947). W 1947 roku na krótko był zatrudniony
w Archiwum Miejskim Berlina (Stadtarchiv Berlin), po czym w tymże roku w Archiwum
Krajowym Berlina Zachodniego, (Landesarchiv Berlin), którego w 1962 roku został dy-
rektorem. W 1953 roku na łamach czasopisma „Der Archivar” opublikował artykuł pt.
„Byłe Archiwum Państwowe w Katowicach” (Das ehemalige Staatsarchiv Kattowitz). Zmarł
w 1979 roku w Berlinie51.

dr Suhr Wilhelm

Zastąpił odwołanego do Wrocławia Joachima Lachmanna. Pracował w archiwach pań-
stwowych: w Düsseldorfie (1937–1939), następnie w Monastyrze (1939–1942) i od 1942
roku w Wiesbaden. W 1942 roku oddelegowano go do pracy w Dyrekcji Pruskich Archi-
wów Państwowych w Berlinie (na etacie w Tajnym Archiwum Państwowym). Kierował
katowickim archiwum od grudnia 1944 do stycznia 194552. Styczeń 1945 roku to brak
większej aktywności nielicznego już personelu, który skupiał się na odbywaniu dziennych
i nocnych dyżurów oraz usuwaniu skutków nalotów. Wszelkie notatki urywają się na dniu
16 stycznia 1945 roku, dzień później została zapoczątkowana ofensywa wojsk radziec-
kich, która spowodowała masową ucieczkę Niemców oraz zakończyła działalność Staat-
sarchiv Kattowitz.
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Personel pomocniczy

Przez Staatsarchiv Kattowitz, w ciągu pięcioletniego okresu istnienia przewinęło się
w sumie 14 osób zatrudnionych w kategorii pracowników pomocniczych. Spośród z nich
10 mieszkało w okresie międzywojennym na obszarze II Rzeczypospolitej (Banasik, Ba-
ranowski, Bauke, Ligocki, Lisson, Seemann, Szczygieł, Schmidt, Wodarski, Zimmer-
mann), a 4 przybyło z terenów Śląska należących przed 1939 rokiem do Rzeszy (Hoch,
Ledwoch, Muschol, Widenka).

Wśród pracowników posiadających w okresie międzywojennym obywatelstwo polskie
5 było wcześniej zatrudnionych w polskich urzędach. Pochodzący z Michałkowic Leon Ba-
nasik (rocznik 1908), pracował w latach 1924–1935 na stanowiskach kierowniczych w
Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Katowicach, a następnie był zatrudniony w Urzędzie
Wojewódzkim Śląskim w Wydziale Rolnictwa i Reform Rolnych53. W czerwcu 1940 roku
został zatrudniony w katowickim archiwum głównie do prac księgowo-kancelaryjnych.
Pracował do 1944 roku, okresowo kierowany również do porządkowania akt. Ostatnia in-
formacja o nim pochodzi z sierpnia 1944 roku. Przebywał już wówczas w wojsku i sta-
cjonował wraz ze swym oddziałem w Suchej Beskidzkiej54.

Nieco inaczej przedstawiają się losy Józefa Ligockiego z Lutyni Dolnej55, urodzonego
w 1885 roku, w okresie międzywojennym kierownika kancelarii Starostwa Powiatowego
w Bielsku. Z tamtego okresu zachowały się bardzo dobre opinie przełożonych o nim56.
W podaniu o przyjęcie do pracy w archiwum podał narodowość Ślązak57 i przyznawał się
do używania w domu również języka polskiego. Bruchmann zatrudnił go do porządko-
wania akt Starostw Biała i Oświęcim przejętych do Katowic i opisał jako rzetelnego i do-
brego pracownika, jednak zwolnił natychmiast z chwilą uzyskania informacji o uznaniu
Ligockiego za Polaka, do czego zresztą obligowały go zarządzenia o DVL58.

Pracownikiem polskich urzędów był również Maksymilian Lisoń (Lisson), rocznik
1911. Pochodził z okolic Prudnika i pracował jako poborca skarbowy w urzędach skar-
bowych w Królewskiej Hucie i Mysłowicach. W ankiecie personalnej zadeklarował się
jako Niemiec, ale przyznawał, że w domu mówi się zarówno po polsku, jak i po niemiecku.
Gestapo, do którego zwrócił się z zapytaniem o opinię Bruchmann, wykryło, że rodzice
Maksymiliana w 1921 roku optowali za Polską. Pomimo tego Bruchmann chciał go za-
trzymać w pracy i szczegółowo wyjaśniał, że Lisson zadeklarował, że był wówczas nie-
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53 AP Kat, zespół 12/27 Urząd Wojewódzki Śląski (dalej: UWŚl), sygn. 459, s. 55 – wykaz zmian w kar-
tach ewidencyjnych zaszłych w czasie od 1 stycznia 1938 do 31 marca 1938 roku; tamże, sygn. B 40 – teczka
personalna Leona Banasika; AP Kat, zespół 12/51 Okręgowy Urząd Ziemski w Katowicach, sygn. 16 – wykaz
imienny funkcjonariuszy Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Katowicach, którzy mają być awansowani od dnia
1 stycznia 1928 roku.

55 AP Kat, Arch Kat, sygn. B50 1.
55 Lutynia Dolna (Deutschleuten), miejscowość w Republice Czeskiej, w kraju morawsko-śląskim, w po-

wiecie Karwina, nad Olzą.
56 AP Kat, UWŚl, sygn. L 136.
57 Na przełomie grudnia i stycznia 1940 roku Niemcy przeprowadzili na zajętych obszarach Śląska spis

ludności. Na Śląsku Cieszyńskim ludność w ankiecie masowo wykorzystała wówczas możliwość podania naro-
dowości czeskiej i śląskiej (patrz, R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Katowice 2006,
s. 172–176).

58 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 10.



letni, więc nie może odpowiadać za wybór rodziców, dodatkowym atutem miał być fakt,
że ojciec Lisonia już nie żył. Ostatecznie pozostał na stanowisku jako zastępca Erwina Wi-
denki, na czas jego nieobecności z powodu służby w Wehrmachcie. W październiku 1942
roku sam został powołany do Wehrmachtu i stacjonował w rejonie Legnicy, a później
Opawy. Ostatnia informacja o nim pochodzi z października 1943 roku i dotyczy faktu, że
ranny trafił do szpitala w Krakowie59.

W październiku 1940 roku zatrudniono Ryszarda Wodarskiego, urodzonego w 1885
roku w Zabrzu, w okresie międzywojennym mieszkającego w Katowicach i pracującego
jako policjant początkowo w Świętochłowicach, a następnie w Katowicach60. Przyjęty na
czas określony, został zwolniony w 1941 roku, w związku z faktem, że nie uzyskał wła-
ściwej opinii politycznej61. W jego miejsce zatrudniono Stanisława Szczygła62, którego
teczki nie ma wśród kompletnie zachowanych akt personalnych Staatsarchiv Kattowitz,
stąd trudno było ustalić bliższe dane dotyczące jego osoby. Urodził się on 15 listopada
1901 roku w Szemrowicach (niedaleko Dobrodzienia)63. Był powstańcem śląskim, ale nie
udało się ustalić w jakim rejonie Śląska brał udział w walkach64. Około 1934 roku został
zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim Śląskim na stanowisku pomocnika kancelaryj-
nego65. Po 1936 roku oddelegowano go do pracy w Archiwum Akt Dawnych Wojewódz-
twa Śląskiego, gdzie zajmował się porządkowaniem dokumentacji w składnicy akt urzędu
do września 1939 roku. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Katowic poszukiwano go
pilnie w celu zdobycia informacji o miejscach złożenia ewakuowanych akt śląskich66.

Bruchmann już w listopadzie 1939 roku wyraził wolę zatrudnienia Szczygła w archi-
wum, oczywiście po uzyskaniu przez niego stosownych opinii i dokumentów67. Zatrud-
niony w Staatsarchiv Kattowitz 1 kwietnia 1941 roku68, pracował do lata 1944 roku, po
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59 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 11.
60 AP Kat, zespół 12/38, Policja Województwa Śląskiego, sygn. 44, s. 48 – spis urzędników i niższych funk-

cjonariuszy policji województwa śląskiego z etatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych według stanu w dniu
31 grudnia 1931 roku: Wodarski Ryszard, urodzony w 1885 roku, przodownik, od 16 listopada 1922 roku za-
trudniony w Powiatowej Komendzie Policji w Świętochłowicach.

61 AP Kat, UWŚl, sygn. W 335; APK, Arch Kat, sygn. B 50 18.
62 Michał Antonów podaje co prawda, że w okresie okupacji nikt z personelu Archiwum Akt Dawnych

Województwa Śląskiego nie pracował w Staatsarchiv Kattowitz. Szczygieł był właściwie zatrudniony w składnicy
akt Urzędu Wojewódzkiego. Nie była ona jednak, pomimo dążeń M. Antonowa, wyodrębniona w osobną ko-
mórkę i do września 1939 roku stanowiła całość z Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego – M. An-
tonów: Dwudziestopięciolecie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (1932–1957). „Archeion”
1958, T. 28, s. 32; AP Kat, UWŚl, sygn. 485, s, 414–415.

63 Archiwum Państwowe w Częstochowie, zespół 8/220 Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu, sygn.
28, s. 270.

64 AP Kat, UWŚl, sygn. 451, s. 430 – wykaz uczestników walk o niepodległość pozostających w służbie na
terenie województwa śląskiego.

65 AP Kat, UWŚl, sygn. 451, s. 336 – wykaz funkcjonariuszy państwowych pozostających na etacie Minis-
terstwa Spraw Wewnętrznych, rok 1934.

66 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, s. 4 – informacje przekazane K. Bruchmannowi przez dawnego pracownika
Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego Maksymiliana Cichonia 23 października 1939 roku.

67 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, s. 50 – sprawozdanie K. Bruchmanna z 6 listopada 1939 roku dla Dyrektora
Generalnego Archiwów Państwowych E. Zipfela.

68 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, sygn. B 50 18 (teczka personalna Richarda Wodarskiego).



czym powołano go do służby w Wehrmachcie. Jego jednostka stacjonowała w Raciborzu,
a później w Legnicy69. Po zawirowaniach związanych z przejściem frontu, Szczygieł wró-
cił do Katowic i jako jeden z pierwszych włączył się aktywnie w odzyskiwanie i zabezpie-
czanie wywiezionych przez Niemców archiwaliów. Został zatrudniony w Wydziale
Prawnym Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego, formalnie na stanowisku bibliotekarza70.
Pierwsze zachowane sprawozdania Szczygła dotyczące zabezpieczania akt poniemieckich
pochodzą już z lutego 1945 roku. Przeprowadzał także ekspertyzy akt w archiwach miej-
skich (między innymi w Gliwicach)71. W Urzędzie Wojewódzkim pracował do 28 lutego
1951 roku. Ostatnie informacje o nim pochodzą z marca 1953 roku72. Nie udało się usta-
lić jego późniejszych losów. Historia ta jest jeszcze jednym dowodem, jak bardzo skom-
plikowane i trudne były sytuacje, warunki egzystencji i działań ludzi żyjących na tym
obszarze Górnego Śląska nawet w zakresie nieważnych z pozoru problemów archiwal-
nych.

Dużym problemem Bruchmnna były stałe powołania do Wehrmachtu, z których z bie-
giem czasu coraz trudniej było kogoś wyreklamować. Jednym z pierwszych powołanych
do wojska był Oswald Hoch, rocznik 1909, pochodzący z okolic Wrocławia (Brochów).
Poległ on na froncie wschodnim 10 marca 1942 roku. Bruchmann osobiście na jego teczce
osobowej umieścił napis Gefallen in Russland am 10. März 1942. Ehre seinen Andenken!.
Wydaje się, że mógł on szczególnie go wyróżniać spośród innych pracowników pomocni-
czych. Znał go z pracy w Staatsarchiv Breslau, do którego przyjęto Hocha w 1937 roku do
pracy w księgowości, ale także do wykonywania kwerend i innych prac archiwalnych.
Hoch, pochodzący z niezbyt zamożnej rodziny (ojciec był maszynistą, cała rodzina scho-
rowana, w tym brat ciężko chory na gruźlicę), chciał się kształcić w zawodzie archiwisty.
W kwietniu 1939 roku został skierowany na naukę do Pruskiego Tajnego Archiwum Pań-
stwowego w Berlinie-Dahlem (Preussisches Geheimes Staatsarchiv) oraz równocześnie do
Instytutu Archiwistyki (Institut für Archivwissenschaft und Geschichtwissenschaftliche For-
tbildung), skąd przysyłał Bruchmannowi szczegółowe raporty. W sierpniu 1939 roku po-
wołano go do wojska. Brał udział w kampanii w Polsce, a później w Belgii i Francji, gdzie
był zresztą ranny. Po powrocie do zdrowia oddelegowano go do pracy w Katowicach, ale
nie na długo. Wcielony do wojska w lutym 1942 roku, w marcu już nie żył. Po krótkim po-
bycie w Głogowie wysłano go na wschód, do Rosji, w nieustalone miejsce. W ostatnim li-
ście z 2 marca 1942 roku pisał swojemu dyrektorowi, że na front dotarł po dziesięciu
dniach, jadąc koleją oraz lecąc samolotem (Ju 52) oraz że udało mu się wraz z kolegami
uniknąć zatrucia tlenkiem węgla w bunkrze. Z prawdziwie wisielczym humorem infor-
mował swojego dyrektora: Wir haben hier alles, was wir brauchen: ständige Fliegerangriffe,
Artilleriefeuer, Granatwerfers, Angriffe, Bälte [...]. Poległ w miejscowości Jurkino, 35 km na
zachód od Juchnowa. Bruchmann korespondował z wdową po nim do momentu, kiedy
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69 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, sygn. 261b, s. 477 (teczka personalna Karla Bruchmanna) – list J. Lachmanna
do K. Bruchmanna z 1 sierpnia 1944 roku.

70 AP Kat, zespół 12/185, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Organizacyjny, sygn. 328, s. 22–23 – wykaz
pracowników Wydziału Prawnego z 3 marca 1945 roku.

71 AP Kat, 12/185, Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Administracyjno-Prawny, sygn. 13 – sprawozdania
Wydziału z 1945 roku s. 6, 8–9, 11–13, 15.

72 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Archiwum Zakładowe, sygn. Sz 114 (teczka personalna Sta-
nisława Szczygła).



sam trafił na front. Pocieszał ją, że mąż ofiarą swojego życia potwierdził wierność Füh-
rerowi, Narodowi i Ojczyźnie (18 April 1942 nun hat er mit dem Opfer seines Lebens, dem
Höchsten, das der Mensch zu geben vermag, seine Treue für Führer, Volk und Vaterland besie-
gelt). Wdowa zresztą sama postanowiła zasłużyć się w wojnie i wyjechała na Kretę jako kie-
rowniczka niemieckiego domu żołnierza (Soldatenheim), skąd przesyłała Bruchmannowi
listy, w których opisywała zwiedzane zabytki, m.in. kultury minojskiej73.

Inny młody człowiek Erwin Widenka rodem z Świętochłowic, rocznik 1915, w okre-
sie międzywojennym mieszkał przez pewien czas w Królewskiej Hucie, gdzie uczęszczał
do klasy mniejszościowej w tamtejszym I Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Odro-
wążów w Chorzowie74 (szkoły ze względów ekonomicznych nie ukończył i pracował na-
stępnie m.in. w piekarni). Był członkiem Niemieckiego Związku Narodowego na Śląsku
Polskim (Deutscher Volksbund für Polnisch Schlesien). Na skutek bojkotowania piekarni
matki przez Polaków w 1935 roku przeniósł się z rodziną do Bytomia. W 1940 roku za-
trudnił się w archiwum, ale po kilku miesiącach został powołany do służby w Weh-
rmachcie. Stacjonował we Wrocławiu, następnie skierowano go do Olsztyna. W czerwcu
1941 roku znalazł się na froncie wschodnim. W 1943 roku rodzina otrzymała informację,
że poległ75, a pracownicy Staatsarchiv Kattowitz zamieścili w gazecie kondolencje dla ro-
dziny76.

Zrozpaczony wojennymi niedoborami kadrowymi Bruchmann przyjmował do pracy
także osoby, które w innych warunkach nie miałyby najmniejszych szans na zatrudnienie
w archiwum. Takimi pracownikami byli: Maksymilian Seemann z Katowic, rocznik 1906,
lakiernik z wykształcenia77, Johann Muschol, urodzony w 1876 roku w Gliwicach, eme-
rytowany restaurator78 oraz rzeźnik ze Starego Dębieńska Maksymilian Baranowski79. Ten
ostatni (rocznik 1916), powołany w marcu 1939 roku do służby w Wojsku Polskim, trafił
do niewoli niemieckiej pod Gorlicami i stamtąd 25 września jako tłumacz do Weh-
rmachtu, z którym zawędrował do Krakowa. Zwolniony do domu z początkiem 1940
roku, na jeden miesiąc zatrudnił się w archiwum, skąd odszedł na własne życzenie80.
Z kolei innego pomocnika archiwalnego pochodzącego z Orzegowa Wincentego Bauke
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73 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 7.
74 AP Kat, zespół 12/682 I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Odrowążów w Chorzowie, sygn. 354,

s. 79 – zestawienie wniosków ważnych o utworzenie państwowego gimnazjum dla mniejszości językowej nie-
mieckiej w Królewskie Hucie, 1926 rok: pozycja 10 Erwin Widenka, klasa I.

75 Istnieje prawdopodobieństwo, że E. Widenka przeżył wojnę, a nawet podjął pracę w zawodzie archi-
wisty. Jest możliwe, że jest on tożsamy z Erwinem Widenką, archiwistą z Suhl w Turyngi (Rat des Bezirkes Suhl,
Referat Archivwesen), który opublikował liczne artykuły o tematyce archiwalnej (patrz E. Widenka: Ueber die
Arbeit der Stadtarchive im Bezirk Suhl. „Archivmitteilungen. Zeitschrift für Theorie und Praxis des Archivwesens“
1963, H. 2, s. 67–69; Die Uebernahme der Akten des Rates des Bezirkes Suhl 1952–1960 in das Staatsarchiv Mei-
ningen. Vorbreitung im Verwaltungsarchiv, Wertermittlung und Uebernahmetechnik. „Archivmitteilungen“ 1966,
H. 6, s. 212–220; Weiterbildung der Archivare im Bezirk Suhl. „Archivmitteilungen“ 1976, H. 3, s. 109–110; Ge-
danken zur Rationalisierung der Schriftgutverwaltung beim Rat des bezirkes Suhl. „Archivmitteilungen“ 1975,
H. 6, s. 243–244.

76 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 17.
77 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 16.
78 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 12.
79 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 2.
80 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 2.



(rocznik 1908) pozbył się sam Bruchmann, po tym jak gestapo wydało opinię, że skłaniał
się on ku polskości oraz ku alkoholowi: Bauke soll stark dem Trunke ergeben sein und war
polnisch gesinnt. (...) Nach Auskunft des zuständigen Ortsgruppenleiters in Kunzendorf, wird
er als deutschfeindlich geschildert. Bauke w październiku 1940 roku otrzymał w końcu świa-
dectwo politycznej poprawności, ale z adnotacją: Bauke ist nur dann anzustellen bzw zu
fördern, wenn andere geeignete volksdeutsche Kräfte nicht vorhanden und nicht zu beschaffen
sein sollten81.

W tej sytuacji cennym nabytkiem był, mogący poszczycić się bogatym życiorysem,
Ernst Schmidt. Urodzony w 1878 roku w Katowicach, studiował na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, następnie na Uniwersytecie Columbia w USA, zwiedził Amerykę Południową,
Północną, Hiszpanię oraz Ukrainę. Posługiwał się biegle językami: polskim, niemieckim,
czeskim, włoskim, francuskim oraz angielskim i mógł zastąpić w roli tłumacza Her-
wy’ego82 powołanego w 1942 roku do wojska.

W archiwum zatrudniani byli głównie mężczyźni, jednak kancelarią i obsługą biurową
zajmowały się kolejno dwie kobiety. Jedną z nich była Ursula Zimmermann, urodzona
w 1919 roku w Strykowie, w powiecie poznańskim. Jej rodzina wyznania ewangelickiego,
przyznawała się w okresie międzywojennym do narodowości niemieckiej i Ursula ukoń-
czyła szkołę powszechną w klasie z niemieckim językiem nauczania. W okresie między-
wojennym pracowała w różnych firmach jako pracownica biurowa, a w grudniu 1939 roku
zatrudniła się na podobnym stanowisku w Staatsarchiv Kattowitz. Zajmowała się doku-
mentacją bieżącą i w pracy merytorycznej nie brała udziału. Zwolniła się na własne ży-
czenie w grudniu 1941 roku83. Na jej miejsce przyjęto w styczniu 1942 roku młodziutką
Ingeborgę Ledwoch (rocznik 1926), pochodzącą z Gliwic absolwentkę dwuletniej szkoły
handlowej, która pracowała w archiwum do 1945 roku84.

Podsumowanie

Czy można jednoznacznie wypowiedzieć się na temat działań personelu Staatsarchiv
Kattowitz? Oczywiście ocena poczynań Bruchmanna w akcji konfiskowania polskich zbio-
rów, często przy współudziale gestapo, jest bezdyskusyjna. Bruchmann wraz z podległym
mu personelem prowadził jednak bardzo skuteczną akcję odzyskiwania i zabezpieczania
rozproszonych i pozostawionych na łasce losu akt i archiwaliów z obszaru województwa
śląskiego ewakuowanych przez polskie władze tuż przed wybuchem wojny. Zaraz po
swoim przybyciu do Katowic postarał się o wydanie zarządzenia zabraniającego niszcze-
nia jakichkolwiek akt polskich do chwili wydania w tej sprawie opinii władz archiwalnych.
Zdarzało się jednak, że porządkował je po przejęciu wspólnie z pracownikami gestapo,
którym przekazywał interesujące ich dokumenty. Dobra współpraca z tą instytucją po-
wodowała, że kierowani przez Bruchmanna funkcjonariusze gestapo docierali (bywało, że
wspólnie z nim) do przechowawców dokumentacji. Bez skrupułów przekazywał na ma-
kulaturę „bezwartościową polską literaturę piękną oraz polskie szowinistyczne opraco-
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81 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 3.
82 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 15.
83 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 19.
84 AP Kat, Arch Kat, sygn. B 50 9.



wania historyczne”, a także liczne polskie archiwalia. Należy jednak podnieść, że tylko
dzięki jego uporczywym zabiegom zebrano w latach wojny w katowickiej placówce ar-
chiwalnej absolutnie unikalny zbiór plakatów obrazujących tak okrutną i skomplikowaną
rzeczywistość owych czasów. Ewakuacja akt na Opolszczyznę, gdzie niestety znaczna ich
ilość uległa zagładzie, podczas gdy pozostawione w Katowicach zbiory przeważnie ocalały,
nie była uzależniona od decyzji personelu Staatsarchiv Kattowitz. Zarządzenia i szczegó-
łowe wytyczne w tej sprawie wydawały władze centralne w Berlinie, a ostateczne skutki
tych działań były przeważnie dziełem losu. Patrząc z perspektywy kilkudziesięciu lat na
efekty poczynań niemieckich archiwistów oddelegowanych do Katowic, można powie-
dzieć, że jak w całej III Rzeszy byli oni wprzęgnięci w totalitarne poczynania władz tego
państwa, byli przekonani o słuszności takiej polityki, akceptowali ją na ogół i skutecznie
wypełniali powierzone im zadania.

Nieco inaczej należy spojrzeć na personel pomocniczy. Przeważnie ludzie ci szukali za-
jęcia, dającego im w warunkach wojennych jakąkolwiek możliwość egzystencji, stąd tak
duża liczba dawnych polskich urzędników pracujących w Staatsarchiv Kattowitz. Szukali
pracy w ramach wykonywanego dotąd zawodu urzędnika. Z reguły dwujęzyczni nie mieli
problemu z komunikacją, część ukończyła szkoły niemieckie.

Wszyscy pracownicy katowickiej placówki – poza Herwym, przybyłym z okolic Lwowa
i Ursulą Zimmermann – byli Ślązakami, od Bruchmanna na pomocach biurowych koń-
cząc.

Wszyscy, którzy zostali powołani do Wehrmachtu utrzymywali z archiwum stały kon-
takt. Pracownicy przesyłali swoim kolegom na front oprócz korespondencji także paczki
z żywnością i papierosami. Nie było to jednak podyktowane wyłącznie przywiązaniem do
miejsca pracy i kolegów, ale również obowiązkiem, którego wypełnianie kontrolowała
NSDAP. W zasadzie w listach nie opisywali wojennego życia i grozy wojny. Pisali z urlo-
pów, wspominali, że zwiedzają zabytki. Tylko ci bliżej związani z Bruchmanem, np. Hoch,
Herwy czy Nehmitz, pozwalali sobie czasem na kilka szczerszych słów.

Oceniając i opisując pracę personelu katowickiego archiwum w okresie II wojny świa-
towej, należy przede wszystkim pamiętać, aby jedną miarą nie oceniać kadry kierowniczej,
w pełni świadomej swoich celów i działań, oraz personelu pomocniczego. Pracownicy
z tej grupy pomocniczej chcieli po prostu pozostać na Śląsku i znaleźć w miarę godziwą
pracę, dającą utrzymanie im i ich rodzinom.

Sławomira Krupa, Antonina Staszków

Personel des Staatsarchivs Kattowitz in den Jahren 1939–1945
im Lichte von seinen Personalakten

Zusammenfassung

Aufgrund erhaltener Archivmaterialien wird im Artikel das Personal des Staatsarchivs Kattowitz,
der im Zeitraum von 1939 bis 1945 tätigen Archiveinrichtung, dargestellt. Beschrieben werden die
Grundsätze zur Ausbildung von Archivaren sowie zur Bewerbung neuer Angestellten in diesem
Beruf. Unter Ausnutzung der erhaltenen Personalakten von Mitarbeitern des Kattowitzer Staats-
archivs sowie der zugänglichen Literatur unternahmen die Autorinnen einen Versuch, die Lebens-
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läufe sowohl der leitenden, als auch durchschnittlichen Mitarbeiter des Archivs zurückzuverfol-
gen.

Sławomira Krupa, Antonina Staszków

The staff of the Staatsarchiv Kattowitz in 1939–1945 according
to its personal records

Summary

The article portrays the personnel of the German archives in Katowice during World War II, the
State Archives in Katowice (German: Staatsarchiv Kattowitz). It describes education and recruitment
of the archivists. Basing their research on literature and personal records, the authors attempt to
present biographies of the directors as well as their subordinates.
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Jakub Grudniewski

PRZYKŁAD TRAGICZNEGO LOSU GÓRNOŚLĄZAKÓW
W MUNDURACH WEHRMACHTU

– JOSEF STEINSKI Z KRÓLEWSKIEJ HUTY

W Archiwum Państwowym w Katowicach znajduje się szczątkowy zespół Sądu Ko-
mendantury Wehrmachtu na Górny Śląsk (Gericht der Wehrmacht – Kommandantur des In-
dustriegebiets Oberschlesien). Sąd ten zajmował się m.in. sprawami dezerterów z wojska
niemieckiego w okresie II wojny światowej. Pozostała część zespołu znajduje się obecnie
w Centralnym Archiwum Wojskowym1.

Artykuł stanowi próbę odtworzenia tragicznych losów wojennych Górnoślązaka wcie-
lonego do Wehrmachtu – Josefa Steinskiego. Podstawą napisania artykułu stały się ma-
teriały archiwalne zgromadzone w Archiwum Państwowym w Katowicach2. Akta Sądu
Komendantury Wehrmachtu dotyczące sprawy dezercji Steinskiego zachowały się w za-
sobie, ponieważ były dołączone do akt Prokuratury w Bytomiu – Katowicach (Staatsan-
waltschaft Beuthen OS – Kattowitz). Materiały prokuratury dotyczą pomocy w dezercji,
o którą oskarżono rodzinę zbiega. Nie zdążono ich oddać władzom wojskowym przed
końcem wojny na Górnym Śląsku.

Literatura polskojęzyczna poruszająca problem służby Górnoślązaków w Wehrmach-
cie i dezercji z jego szeregów jest niezwykle uboga. Wynika to z traktowania do niedawna
epizodu służby w wojsku niemieckim jako wstydliwego, a dla ludzi pochodzących z re-
gionów niedotkniętych tym problemem jako wręcz haniebnego. Więcej miejsca poświę-
cono tym kwestiom w literaturze niemieckojęzycznej3.
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1 Została przejęta w 1958 roku na mocy zarządzenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nr AS-
061/tjn/56 z 14 maja 1956 roku, protokół zdawczo-odbiorczy z 27 czerwca 1958 roku. Przejęto 1 m.b. akt.

2 Działalność Sądu Komendantury Wehrmachtu nie jest opracowana w literaturze polskojęzycznej. A. Ko-
nieczny daje szeroką charakterystykę wojennego prawa karnego III Rzeszy w okresie II wojny światowej, jed-
nak bez sądownictwa wojskowego. Por. A. Konieczny: Pod rządami wojennego prawa karnego Trzeciej Rzeszy.
Górny Śląsk 1939–1945. Warszawa–Wrocław 1972.

3 Szerzej patrz: Opfer der NS-Militärjustiz. Red. W.. Manoschek. Wien 2003; Bremsklötze am Siegeswagen
der Nation. Erinnerungen eines Deserteurs an Militärgefängnisse, Zuchthäuser und Moorlager in den Jahren 1941–
1945. Red. H. Frese. Bremen 1989; H. Metz ler: Desertion im Hohen Haus. Die Rehabilitierung der Deserteure
der Wehrmacht. Ein Vergleich von Deutschland und Österreich unter Berücksichtigung von Luxemburg. Wien 2006;
Tenże: Ehrlos für immer? Die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure in Deutschland und Österreich. Wien 2007;
Dem Tode entronnen: Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden der NS-Militärjustiz; das Schicksal der Kriegsdienst-
verweigerer und Deserteure unter dem Nationalsozialismus und ihre unwürdige Behandlung im Nachkriegsdeutschland.
Red. G. Saathoff, M. Eber le in, R. Mül ler. Köln 1993; K. Brümmer-Pauly: Desertion im Recht des Na-
tionalsozialismus. Berlin 2006; M. Koch: Fahnenfluchten. Deserteure der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg – Le-
benswege und Entscheidungen. Paderborn 2008; M. Messerschmidt, F. Wül lner: Die Wehrmachtjustiz im
Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende. Baden-Baden 1987; M. Messerschmidt: Was da-



Na temat służby Ślązaków w Wehrmachcie ukazało się w ostatnich latach wiele war-
tościowych prac, opartych na materiałach epistemologicznych bądź na wspomnieniach
rodzinnych. Wpisują się one w nurt mikrohistorii pisanej z prywatnej, indywidualnej per-
spektywy4. Ze względu na niedostępność materiałów archiwalnych, które zostały w znacz-
nej mierze zniszczone w 1945 roku, bądź wywiezione przez Armię Czerwoną, brakuje
opracowań opartych na aktach sądowych dotyczących dezerterów pochodzących z Gór-
nego Śląska. Nie ma także danych dotyczących rozmiaru dezercji wśród żołnierzy rekru-
tujących się z miejscowej ludności5.

Na froncie wschodnim

Josef Steinski urodził się 26 sierpnia 1920 roku w Królewskiej Hucie jako syn Ru-
dolfa Steinskiego i Franziski z domu Pach6. W Królewskiej Hucie zamieszkiwał przy
Teichstrasse 3 (obecnie ul. Szabatowskiego)7. W dniu 17 czerwca 1940 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Alice z domu Sliwa. Z zawodu był ślusarzem8, a także zawodowym kie-
rowcą i w tym charakterze pełnił służbę w Wehrmachcie9.

Według ustawy o przywróceniu powszechnej służby wojskowej w III Rzeszy z 16 marca
1935 roku i Wehrgesetz z 21 maja 1935 roku obowiązkiem wojskowym był objęty każdy
Niemiec, czyli ten kto posiada niemiecką przynależność państwową i w którego żyłach pły-
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mals Recht war... NS-Militär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg. Red. W. Wette. Essen 1996; M. Messer-
schmidt: Die Wehrmachtjustiz 1933–1945. Paderborn 2005; F. Wüllner: Die NS-Militärjustiz und das Elend der
Geschichtsschreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht. Baden-Baden 1991; „...kann nur der Tod die gerechte
Sühne sein“. Todesurteile deutscher Wehrmachtsgerichte. Eine Dokumentation. Red. H. Wül lner. Baden-Baden
1997. Liczne pozycje z historiografii niemieckojęzycznej wydane w ostatnich latach wpisują się w ogólną ten-
dencję w Niemczech do rehabilitacji dezerterów z Wehrmachtu.

4 Wymienić należy: J. Smyczek: Listy z Wehrmachtu. Oprac. S. Rosenbaum. Katowice 2009, a także
A. Lysko: To byli nasi ojcowie. Legendy rodzinne z Górnego Śląska o poległych żołnierzach Wehrmachtu. Bojszowy
1999: Tenże. Losy Górnoślązaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu. Na podstawie listów, wspomnień i do-
kumentów. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 6–7, s. 64–79; Tenże. Duchy wojny, Dziennik
żołnierski 1942–1944. T. 1: W koszarach pod szczytami Alp. Katowice 2008, T. 2: W bunkrach Wału Atlantyckiego.
Katowice 2009.

5 Ogólną liczbę dezerterów z Wehrmachtu ocenia się na 350 do 400 tys., co przy około 18 mln 200 tys. ludzi
powołanych pod broń daje nam około 2%. Szacuje się, że nazistowski wymiar sprawiedliwości wydał wyrok
śmierci na 30 tys. dezerterów, z czego wykonano około 23 tys. wyroków. Por. T. Geldmacher: „Auf Nimmer-
wiedersehen!“ Fahnenflucht, unerlaubte Entfernung und das Problem, die Tatbestände auseinander zu halten.
W: Opfer der NS-Militärjustiz. Red. W. Manoschek. Wien 2003, s. 135–136.

6 Ojciec Steinskiego był w okresie 1922–1939 urzędnikiem policyjnym. Matka natomiast pochodziła
z Górnego Śląska. Por. Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), zespół 12/2725 Gericht der Wehr-
macht – Kommandantur des Industriegebiets Oberschlesien (dalej: Ger Wehr Kom), sygn. 1, k. 55 – protokół
z posiedzenia Sądu Wojennego Komendantury Polowej nr 814 w Wilnie z 24 kwietnia 1942 roku.

7 Dzisiaj ul. Szabatowskiego w Chorzowie.
8 Jednak nie zrobił on do końca kursu. Potem pracował jako niewykwalifikowany robotnik na budowie –

AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 54 – protokół z posiedzenia Sądu Wojennego Komendantury Polowej nr
814 w Wilnie z 24 kwietnia 1942 roku.

9 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. III – Auszug aus dem Strafregister.



nie niemiecka krew10. Steinski odpowiadał tej ustawie, gdyż matka była narodowości nie-
mieckiej, w domu mówiono po niemiecku, a po inkorporacji byłego województwa ślą-
skiego do III Rzeszy 8 października 1939 roku był mieszkańcem państwa niemieckiego11.
Ustawodawstwo niemieckie dotyczące służby wojskowej zaczęło także obowiązywać
w byłej polskiej części Górnego Śląska.

Steinski został wcielony do Wehrmachtu 3 grudnia 1940 roku. Pierwsza grupa pobo-
rowych została zarejestrowana przez Okręgową Komisję Wojskową w Katowicach już
w kwietniu 1940 roku (roczniki 1914–1918, około 20 tys. osób). Do końca 1940 roku za-
rejestrowano także 70 tys. osób urodzonych w latach 1906–1913 i 1919–1922. Do mo-
mentu wprowadzenia niemieckiej listy narodowościowej (Deutsche Volksliste – DVL) latem
1941 roku. do Wehrmachtu wcielono około 41 tys. mieszkańców przedwojennego woje-
wództwa śląskiego12. Jak się wydaje, wcielanie do wojska niemieckiego w byłym polskim
województwie śląskim przed rozpoczęciem nadawania Volkslisty stało w sprzeczności
z niemieckimi ustawami wojskowymi z 1935 roku, ponieważ jeszcze przed formalnym
określeniem na podstawie DVL narodowości traktowano miejscową ludność jako zdolną
do pełnienia służby w wojsku niemieckim13.

Losy wojenne rzuciły Josefa Steinskiego na front wschodni. Do wojska został wcielony
3 grudnia 1940 roku, a 5 lutego 1941 roku został przesunięty z 3. Zastępczego Batalionu
Piechoty nr 444 (3./Inf.Ers.Batl.444) do 102. Dywizji Piechoty 9. Armii (102 I.D. der 9
Armee)14, w ramach której 28 maja 1941 roku został wysłany na front wschodni, gdzie 22
czerwca tego roku rozpoczął służbę jako żołnierz frontowy w stopniu szeregowego15. Przy-
goda na froncie nie rozpoczęła się dla niego zbyt szczęśliwie, ponieważ jeszcze przed wy-
słaniem na front, 19 maja 1941 roku, został ukarany przez komendanta kwaterunkowego
kapitana Gerharda Waltera na 3 dni zaostrzonego aresztu, ponieważ dwa dni wcześniej
nie zgłosił od razu faktu uszkodzenia prowadzonego przez siebie samochodu podczas
podróży służbowej16. Druga kara aresztu spotkała go w lutym 1942 roku, kiedy to został
skierowany do zakładu leczniczego w Wilnie w celu dezynfekcji na skutek zarażenia się
wszawicą. Po krótkim czasie jednak samowolnie opuścił zakład17. Musiał za to spędzić 14
dni w zaostrzonym areszcie18.

W raporcie z dnia 13 marca 1942 roku porucznik i dowódca kolumny pojazdów me-
chanicznych Gutzeit pisał o Josefie Steinskim: „Dał się on poznać jako dzielny i godny za-
ufania kierowca. W trudnych sytuacjach chciał być zawsze pomocny i przy ciężkich oraz
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10 Por. E. Serwański: Hitlerowska polityka narodowościowa na Górnym Śląsku. Warszawa 1963, s. 155–157.
11 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 54 – protokół z posiedzenia Sądu Wojennego Komendantury Polo-

wej nr 814 w Wilnie z 24 kwietnia 1942 r.
12 R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej

a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, s. 377–379; Cz. Madaj -
czyk: Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T. 1. Warszawa 1970, s. 430.

13 S. Rosenbaum: Wstęp. W: J. Smyczek: Listy z Wehrmachtu..., s. 8.
14 Dywizja ta została rozwiązana w kwietniu 1945 roku w Prusach Wschodnich. Resztki walczyły dalej na

Pomorzu i skapitulowały 5 kwietnia 1945 roku przed Amerykanami nad rzeką Trave. Por. http://www.lexikon-
der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/102ID.htm. Dostęp z dnia 14 marca 2010 roku.

15 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. IV – Auszug aus dem Truppenstammrolle.
16 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. VI – Auszug aus dem Strafbuch der 102. Inf. Div.
17 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. VI – Auszug aus dem Strafbuch. Wehrmachtgefängnis Wilna.
18 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1 – karę odbył od 16 lutego do 2 marca 1942 roku.



pogarszających się warunkach komunikacyjnych był w stanie każdy powierzony mu sa-
mochód doprowadzić do celu. Dlatego też były powierzane mu zadania specjalne, które
wypełniał zawsze ku zadowoleniu kolumny pojazdów mechanicznych. [...] Ale zasłużył się
on nie tylko jako kierowca. Dzięki swojej znajomości języka polskiego i zadziwiająco szyb-
kiemu uczeniu się języka rosyjskiego był podczas marszów i przygotowań jako tłumacz
niezbędną pomocą dla oficera kwaterunkowego (Quartiermacheroffizier). Ponadto spełniał
wiele wartościowych funkcji dzięki swojej znajomości obyczajów i położenia słowiańskiego
Wschodu, przez co mógł prowadzić niemieckich żołnierzy pośród wrogiej ludności, za-
pobiegając jej krzywdzeniu. Zyskał dzięki temu szczególne zaufanie ze strony prawie
wszystkich przełożonych [...]. Jego czyn jest tym bardziej niewytłumaczalny, że Steinski
dzięki swojemu pełnemu zaufania stosunkowi do najbliższych przełożonych znalazłby
z ich strony przychylność i pomoc, gdyby czuł się w jakikolwiek sposób zagrożony przez
sierżanta Uimę. W tamtym czasie szybkie marsze do przodu i korzystanie ze złych dróg
prowadzących przez bagniste tereny stawiały wysokie wymagania przed każdym kierowcą.
Mogło być tak, że sierżant Uima jako dozorca wozów, aby pozostać w porządku wobec
kolumny pojazdów mechanicznych, mógł być trochę ostry dla podległych sobie kierow-
ców. Nie może to jednak pod żadnym względem tłumaczyć czynu Steinskiego, może tu
jedynie chodzić o wymówkę lenistwa Steinskiego”19.

Zdziwienie porucznika Gutzeita było tak wielkie, ponieważ jego podwładny dopuścił
się szczególnie niegodnego w warunkach wojennych czynu, a mianowicie dezercji.

Dezercja

19 listopada 1941 roku. została uformowana kolumna 4 samochodów ciężarowych
z zadaniem dotarcia do wsi Talcy (obwód twerski). Stamtąd innymi pojazdami kolumna
miała pojechać do Dubnej (obwód moskiewski). Do kolumny tej został przydzielony gef-
rajter Josef Steinski. Pojazdy wyjechały z miejscowości Jelcy 20 listopada o 7.45 rano pod
dowództwem podoficera Eicha. Po przejechaniu około półtora kilometra Steinski ze
swoim wozem pozostał w tyle, ponieważ zamarzła mu w pojeździe chłodnica. Podoficer
Eich dotarł do pozostałego w tyle wozu i usłyszał, że pojazd nie chce dalej jechać. Roz-
kazał wtedy Steinskiemu wrócić i naprawić awarię. Około godziny 9 Steinski powrócił
do Jelców i polecił swój pojazd doprowadzić do porządku. Po reparacji, która trwała 30
minut, Steinski miał dołączyć do kolumny. Od tego czasu zaginął po nim wszelki ślad. Po-
szukiwania zbiegłego żołnierza pozostawały bezskuteczne20.

Został on złapany wraz z rosyjskim jeńcem Gorczakowem 11 grudnia 1941 roku. na
głównej szosie łączącej Lidę z Grodnem, a następnie oddany do komendantury miejsco-
wej w Szczuczynie. Jak wynikało z wyjaśnień Steinskiego, chciał on oddalić się od swo-
jego oddziału 20 listopada 1941 roku przede wszystkim z powodu złego traktowania przez
sierżanta Eumera. Jak dalej opisywał, po raz pierwszy myśli o ucieczce naszły go przy
okazji powrotu własnym pojazdem z kolumny wozów do bazy. Ponieważ jego samochód
był bez benzyny, a on nie mógł zdobyć żadnego paliwa, coraz intensywnej myślał
o ucieczce. Mając za pomocnika radzieckiego jeńca wojennego, musiał go – czy tego
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19 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. VIII – Beurteilung des Gefreiten Josef Steinski z 13 marca 1942 roku.
20 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 1 – Tatbericht z 10 grudnia 1941 roku.



chciał czy nie – zabrać z sobą. Powodem zabrania z sobą Gorczakowa była także obawa
przed złapaniem. Ucieczka trwała w sumie 21 dni, a jej trasa została pokonana częściowo
pieszo, częściowo pojazdami wojskowymi. Wiodła ona z Dubnej na Toropec, Wielkie
Łuki, Niewiel, Witebsk, Połock, Głębokie, Święciany, Wilno do Szczuczyna. Aby nie zos-
tać zdemaskowanym, musiał Steinski wszędzie sprawiać pozór, że jest ochroną jeńca.
Wszyscy „kupili” tę historię i Steinski nie wzbudzał nigdzie podejrzeń. Przydawała mu się
dobra znajomość języka polskiego i rosyjskiego. Swoją broń pozostawił w okolicy Wilna21.
Unikał także nocowania w większych miejscowościach, wybierał zawsze wioski. Miejs-
cem docelowym, do którego Steinski zamierzał się dostać, było miasto rodzinne: Kró-
lewska Huta. Miał także zamiar zabrać na Górny Śląsk Gorczakowa. Steinski dopuścił się
przez to przestępstwa „niedbałego uwolnienia więźnia” (fahrlässige Gefangenbefreiung).
Przy Steinskim odnaleziono także materiały namawiające do dezercji i przejścia na stronę
Armii Czerwonej22.

Sam Steinski tłumaczył na przesłuchaniu, że głównym motywem jego ucieczki były
szykany, jakie czynili mu sierżant Eumer, a także sierżant Uima. Już podczas pobytu
w Westwalenhof (Kłomino) na Pomorzu, Eumer, który nie był wówczas jeszcze oficerem,
nie mógł znieść tego, że Steinski miał dobre kontakty z porucznikiem Gutzeitem. Dopiero
gdy Steinski został kierowcą komendanta dywizji, miał względny spokój. Jednak, gdy zna-
lazł się ze swoją kompanią w Jelcy, szykany ze strony Eumera rozpoczęły się na nowo.
Pewnego razu siedział i rozmawiał z podoficerem Ellewartem i pewnym nieznanym z na-
zwiska starszym szeregowym, który przed przyłączeniem Kraju Sudeckiego do Rzeszy
służył w czeskiej armii. Starszy szeregowy zauważył, że podczas służby w Czechach nie
było mu źle. Na to Steinski odrzekł, że jemu w Polsce też się dobrze żyło. Steinski zapy-
tał pochodzącego z Gdańska podoficera Ellewarta, jak to było w miejscu, skąd pochodził.
Ellewart bardzo się rozgniewał, gdy żołnierz pochodzący z Królewskiej Huty zaznaczył,
że w Gdańsku znajdują się budynki, w których są przechowywane pamiątki polskiej prze-
szłości miasta, o czym uczono go w szkole. Na tym rozmowa się zakończyła, ale dwa dni
później musiał szeregowy tłumaczyć się z tej rozmowy przed sierżantem Eumerem. Sie-
rżant poinformował Steinskiego, że z powodu działania destrukcyjnego w obrębie armii
niemieckiej zostanie on zgłoszony do przełożonych oraz że zdążył już powiedzieć o nie-
posłusznym żołnierzu oficerom, których ten woził jako kierowca. Kolegom Górnoślązaka
Eumer oznajmił, że czeka go za to kara paru lat więzienia, a on sam postara się rozgłosić
informacje o tym.

Okoliczności te spowodowały u Steinskiego dziwny stan psychiczny, w którym stracił
pewność siebie i przestał orientować się w sytuacji oraz myśleć racjonalnie. Strach przed
karą i pewność, że jego przełożonemu wszyscy będą w większym stopniu wierzyć, wzbu-
dziły w Steinskim chęć oddalenia się z wojska. Nie przewidział jednak do końca skut-
ków, jakie niosła za sobą ucieczka. Jeńca rosyjskiego wziął tylko dlatego, że od miesiąca
był mu przydzielony jako pomocnik kierowcy. Nie miał wobec niego innych zamierzeń.
Planem Steinskiego było natomiast dostać się do domu. W jaki sposób ten plan powinien
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21 Steinski ukrył karabin w krzakach na zalesionym wzgórzu niedaleko lazaretu wojskowego w Wilnie. Zos-
tał on odnaleziony przez starszego sierżanta żandarmerii Krahna. Por., k. 25 – Anzeige gegen den Gefreiten Josef
Steinski z 16 grudnia 1941 roku.

22 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 24–25 – Anzeige gegen den Gefreiten Josef Steinski z 16 grudnia
1941 roku.



zostać zrealizowany i co się miało stać z jeńcem, Steinski wtedy nie wiedział. Chciał za
wszelką cenę oddalić się od wojska, żeby nie być wystawionym na szykany ze strony Eu-
mera23. Jeniec rosyjski potwierdził wszystko, co powiedział na przesłuchaniu o swojej
ucieczce Steinski. Gorczakow zaznaczał ponadto, że wykonywał tylko polecenia żołnie-
rza niemieckiego, który obiecał zabranie go do siebie24. Steinski został odtransportowany
15 grudnia 1941 roku do aresztu w Wilnie z podejrzeniem o dezercję.

W piśmie z 21 marca 1942 roku kapitan i komendant kwaterunkowy Gerhard Walter
zauważał, że złe traktowanie przez sierżanta Uimę jest „w pełni wyssane z palca”25. Prze-
ciwnie, Steinski w ogóle nie uzewnętrzniał swoich negatywnych emocji. Był cały czas za-
dowolony i chętny do służby. Miał też dobry kontakt z innymi żołnierzami. Tylko raz, ale
raczej w żartach, powiedział, że ciągle nie przyzwyczaił się do niemieckiej przynależności
państwowej. Ale nikt tego nie wziął na poważnie. Jeżeli w rzeczywistości zaszłaby oko-
liczność złego traktowania przez sierżanta Uimę, Steinski miał obowiązek poinformowa-
nia o tym przełożonych, tym bardziej że był w dobrych stosunkach z porucznikiem
Gutzeitem i zeznającym kapitanem. Kapitan uważał całe zajście za „wielką zagadkę psy-
chologiczną”. Pozostała jeszcze możliwość, że Steinski uległ jakiejś idée fixe. Walter tłu-
maczył ucieczkę raczej względami charakteru Steinskiego, przytaczając historię z jego
życia – gdy pokłócił się z ojcem z powodu roweru i małżeństwa, przez wiele dni nie wra-
cał do domu.

Sam sierżant Uima stanowczo dementował, że szykanował w jakikolwiek sposób
Steinskiego. Już wcześniej, podczas pobytu w Gross Born (Borne Sulinowo) Steinski był
„brany na dywanik”, ponieważ spóźniał się regularnie do służby, a ponadto raz zdarzyło
mu się pędzić samochodem na terenie obozu z prędkością 80 km/h26.

W sprawie Steinskiego wydał wyrok Sąd Komendantury Polowej Wehrmachtu nr 814
z Wilna27. Podczas procesu oskarżyciel wnosił o skazanie Steinskiego na śmierć, a także
o późniejsze pozbawienie godności i praw obywatelskich, natomiast obrońca apelował
o skazanie Steinskiego na więzienie o zaostrzonym rygorze (Zuchthaus)28. Sąd jednak
przychylił się do propozycji oskarżyciela i skazał Steinskiego na śmierć29.

Podczas głównego postępowania karnego Steinski nie tłumaczył się już złym trakto-
waniem przez Eumera. Mówił o tęsknocie za miejscem zamieszkania i za rodziną. Nie
miał zamiaru wracać do służby na froncie. Tłumaczył również, że znalezione u niego dwie
ulotki propagandowe Armii Czerwonej namawiające do dezercji30 „posiadał każdy żoł-

JAKUB GRUDNIEWSKI

122

23 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 26 – „Ich wollte jedenfalls weg von der Truppe, um nicht mehr die
Handlungen des Feldwebel Eumer ausgesetzt zu sein“.

24 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 27 – Anzeige gegen den Gefreiten Josef Steinski z 16 grudnia 1941
roku.

25 „...ist völlig aus der Luft gegriffen“. Por. AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 39–40 – Stellungnahme des
Div. – Stabquartier z 21 marca 1942 roku.

26 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 44 – protokół z przesłuchania sądowego.
27 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1 – Sąd 102. Inf. Div. do sądu komendantury polowej nr 814 z 30 marca

1942 roku.
28 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 55 – protokół z posiedzenia sądu Komendantury Polowej nr 814

z 24 kwietnia 1942 roku.
29 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 56.
30 Tzw. „przepustki” (Passierscheine).



nierz”31. Nie traktował poważnie właściwej treści tych ulotek, ale podczas rozmów
z jeńcem rosyjskim zauważał, że nie można było przewidzieć, kto wygra wojnę. Przyczyną
zguby Steinskiego była zdaniem sądu znajomość języka rosyjskiego. Uległ on bowiem
wpływom opowieści jeńca rosyjskiego i nie wywiązał się z obowiązku wierności żołnier-
skiej, wyrażając chęć dezercji. Sąd stwierdzał, że opuszczając na stałe front wschodni
Steinski dopuścił się wykroczenia przeciw § 70 wojskowego kodeksu postępowania kar-
nego (MStGB)32. Zdaniem sądu nie mogło być mowy o tym, aby Steinski posiadał powód,
dla którego nie czuł się dobrze w wojsku. Także zdaniem sądu żadnej roli nie odgrywała
tęsknota za żoną i dzieckiem, lecz powodem dezercji było „trzeźwy, egoistyczny wzgląd”33,
który powstał w nim poprzez uległość propagandzie wroga. Steinski nieprawidłowo oce-
nił ogólną sytuację wojska niemieckiego i postanowił opuścić swych towarzyszy broni oraz
zapewnić sobie bezpieczeństwo. Konkluzją sądu było, że „tacy niehonorowi i nieobo-
wiązkowi żołnierze powinni w interesie utrzymania karności wojskowej ponieść haniebną
śmierć”34.

Prośba o łaskę została odrzucona, ale sprawiła, że egzekucja żołnierza została prze-
sunięta w czasie35. W nocy z 8 na 9 maja 1942 roku Steinski uciekł z więzienia w Wilnie
w towarzystwie pięciu współwięźniów podobnie jak i on skazanych na śmierć i oczekują-
cych na potwierdzenie i wykonanie wyroku36.

Ucieczka z celi śmierci

Ucieczka nastąpiła 8 maja około godziny 23. Skazani odpiłowali najpierw kraty
w oknie, a następnie przecięli drut kolczasty chroniący wewnętrzny plac i pokonali mur
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31 „...die hatte jeder Soldat bei sich” – AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 59 – Feldurteil z 24 kwietnia
1942 roku.

32 Paragraf ten mówi o karach za dezercje. Miała ona być karana karą więzienia nie mniejszą niż 6 miesięcy,
natomiast gdy przypadek następował na polu walki lub był szczególnie ciężkim przypadkiem należało zastoso-
wać karę śmierci lub dożywotniego pobytu w Zuchthausie. Wytyczne A. Hitlera z kwietnia 1940 roku dotyczące
tego paragrafu mówiły, że jeśli przypadek był spowodowany osobistym strachem, lękiem, należało zastosować
karę śmierci, aby utrzymać karność wojskową. Tak też potraktowano dezercję Steinskiego. Por. Strafrecht der
deutschen Wehrmacht. Militärstrafgesetzbuch vom 10. Okt. 1940, Kriegssonderstrafrechtsverordnung, Kriegsstrafver-
fahrensordnung Disziplinarstrafordnungen, Beschwerdeordnung, Sondergerichtsbarkeit für Angehörige der SS und Po-
lizeiverbände, Reichsstrafgesetzbuch und zahlreiche andere Bestimmungen. München – Berlin 1943.

33 „...nüchterne, egoistische Erwägung” – AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 60 – Feldurteil z 24 kwiet-
nia 1942 roku.

34 „Solche ehr – und pflichtvergessenen Soldaten müssen im Interesse der Aufrechthaltung der Mannszucht
einen schimpflichen Tod erleiden“ – AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1.

35 Prośbę o łaskę odrzucił generał Kramer, dowódca Wehrmachtu w Komisariacie Rzeszy Wschód 23 maja
1942 roku. Gdy pismo przyszło, Steinskiego już nie było w więzieniu w Wilnie – AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn,
1, j. 67 – pismo dowódcy Wehrmachtu w Komisariacie Rzeszy Wschód z 23 maja 1942 roku.

36 Byli to: Franz Himmels, Rudolf Pomp, Heinrich Zimmermann, Horst Wita, Karl Stöhr – „Sondermel-
dung” z 9 maja 1942 roku. Co się z nimi stało? W piśmie Centralnego Sądu Armii z 12 października 1944 roku
jest mowa, że Horst Wita został złapany i kara śmierci na nim została wykonana, podobnie Karl Stöhr z Pful-
lendorf koło Konstancji (wyrok wykonano 27 lipca 1942 roku) natomiast Rudolf Pomp z Jägerndorf (Karniów,
Krnov) jeszcze w listopadzie 1944 roku nie został schwytany. Na temat pozostałych uciekinierów nie ma infor-
macji. Por., k. 135–136, 147 – Dokumenty Centralnego Sądu Armii (Zentralgericht des Heeres) w Berlinie.



więzienny. Przy próbie przechodzenia przez kolejne płoty z drutem kolczastym zostali za-
uważeni przez obsługę magazynu sanitarnego nr 101 (Sammelsanitätspark). Oddano w ich
kierunku dwa strzały, jednak w ciemności chybiono. Można przypuszczać, że prowody-
rem ucieczki był Franz Himmels, który już raz próbował ucieczki z aresztu śledczego
w Wilnie37. Przebywający z uciekinierami w tej samej celi żołnierz Wienold zeznał, że
ucieczka była przygotowywana od dłuższego czasu. Więźniowie wymagali od Wienolda
dostarczenia piły z warsztatu38. Uciekinierzy mieli najpierw skierować się do Lidy, około
100 km na południe od Wilna, a następnie do Święcian przy linii kolejowej Wilno – Dy-
neburg, ponieważ w obu miejscowościach Steinski miał znajomych.

Uciekinierzy pozostawili w celi krótki wierszyk następującej treści:
Nasza spuścizna!
W tej celi siedziała szóstka
Skazana zgodnie z prawem na śmierć
Oni wyszli na wolność
I pozostawili celę i łóżka puste
Wina, a po niej były już tylko gwiazdy
I ponieważ my tak bardzo chcieliśmy wolności
I ponieważ my nie powinniśmy zobaczyć śmierci
Dzięki Bożej pomocy nasze marzenia się spełniły!39

Za Steinskim rozesłano list gończy, zaadresowany m.in. do urzędu policji kryminalnej
w Berlinie (Reichskriminalpolizeiamt Berlin), policji w Królewskiej Hucie, oddziału Ab-
wehry we Wrocławiu, żandarmerii polowej w Rydze, Dyneburgu, Kownie, Wilnie, Wilejce,
Mińsku i Baranowiczach40. Zarządzono konfiskatę wszystkich listów, jakie odtąd mógł
Steinski wysłać do żony w Królewskiej Hucie, a także od niej do męża. Miało to pomóc
w namierzeniu Steinskiego, jednak na niewiele się zdało41. Szeregowy Steinski przepadł
jak kamień w wodę. Żona Steinskiego, co prawda, została poinformowana listownie
o skazaniu męża na śmierć, jednak nie wiedziała nic o jego ucieczce z więzienia w Wilnie,
ponieważ wszystkie kierowane do męża listy były zwracane z adnotacją „z powrotem do
nadawcy”42.

Sprawa karna dotycząca Steinskiego została w sierpniu 1942 roku przejęta przez wy-
dział zajmujący się ściganiem przestępców Sądu Komendantury Wehrmachtu w Berli-
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37 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 70–71 – naczelnik więzienia w Wilnie do dowódcy Wehrmachtu
w Komisariacie Rzeszy Wschód z 9 maja 1942 roku.

38 Do warsztatu Wienold miał dostać przez przewód wentylacyjny. Akta jednak nie podają informacji, czy
rzeczywiście dostarczył więźniom piłę.

39 W oryginale wiersz brzmi: Unser Nachlass!/ In dieser Zelle sassen sechs,/ die zum Tode verurteilt nach
dem Gesetz./ Die gingen in die Freiheit hinein/ Und liessen Zelle und Betten allein./ Schuld daran waren die
Sterne/ Und weil wir die Freiheit so gerne./ Und weil wir den Tod noch nicht sollen sehen,/Ist unser Weg durch
Gottes Hilfe geschehen! – AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 72.

40 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 73–74 – list gończy wystawiony przez Sąd Komendantury Polowej
Wehrmachtu nr 814 w Wilnie z 6 czerwca 1942 roku.

41 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 75 – pismo Sądu Komendantury Polowej Wehrmachtu nr 814 w Wil-
nie z 6 czerwca 1942 roku.

42 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 77 – prezydent Policji w Katowicach do Sądu Komendantury Polo-
wej Wehrmachtu nr 814 w Wilnie z 22 czerwca 1942 roku.



nie43. Urząd policyjny w Królewskiej Hucie pisał do Sądu Komendantury Wehrmachtu
w Berlinie, że wszystkie dotychczas podejmowane próby zlokalizowania miejsca pobytu
Steinskiego spełzły na niczym, pomimo, że mieszkanie, gdzie mieszkają jego rodzice
i żona, jest nieustannie obserwowane przez policję44. Steinskiego nikt w Królewskiej
Hucie nie widział. Podobnie bezskuteczne były poszukiwania w okolicach Wilna, gdzie
także rozesłano za nim list gończy45. Rodzinę dezertera próbowano zastraszyć, blokując
im dostęp do kart żywnościowych. Jednak – jak pisał nadburmistrz Królewskiej Huty –
„miejsce pobytu poszukiwanego wydaje się rodzinie nieznane”46. Chciano także zapro-
wadzić od czasu do czasu kontrole u dwóch braci poszukiwanego – Herberta i Karla,
jednak przebywali oni odpowiednio w wojskach ochrony powietrznej w Bremie i w jed-
nostce Wehrmachtu w Altkirchen w Alzacji. Żona Steinskiego tymczasem przeprowa-
dziła się do Żywca, dokąd również rozesłano za dezerterem list gończy. Proszono
komisarza urzędniczego o poinformowanie urzędu gospodarczego, pocztowego, pracy
oraz wszystkich innych urzędów, które mogłyby natrafić na ślad pobytu Steinskiego
w Żywcu47.

Próbowano szykanować również matkę Josefa, oskarżając ją o składanie fałszywych
lub niepełnych zeznań na policji. Mianowicie, w liście z 23 sierpnia 1942 roku wysłanym
do matki z Bremy, a otwartym przez policję, syn Herbert napisał: „jeżeli jedziesz do Jo-
sefa, to zrób próbę z butami”, co miało według matki znaczyć, że jeżeli jechała ona do
żony Josefa (a nie do swojego syna), która przebywała w Żywcu, to miała spróbować coś
„zrobić z butami”48. Herbert Steinski tłumaczył, że chodziło o buty, które były za małe na
Jozefa, więc szwagierka z Żywca miała – za pośrednictwem matki – dostarczyć je jemu49.
Wydaje się, że policja była wtedy blisko wyjaśnienia sprawy dezertera. Jednak matka
wszystko wytłumaczyła i nie przyznała się, że zna prawdziwe miejsce pobytu Josefa.

27 listopada 1942 roku komendantura polowa Wehrmachtu w Wilnie poprosiła ko-
mendanturę w Lidzie o wsparcie – przebiegających do tej pory bezskutecznie –poszuki-
wań Steinskiego. W maju 1943 roku przypuszczano w komendanturze wileńskiej, że
Steinski mógł dołączyć do band partyzanckich50.
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43 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 83 – Sąd Komendantury Wehrmachtu w Berlinie do oddziału Ab-
wehry we Wrocławiu.

44 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 85 – Policja w Królewskiej Hucie do Wydziału Pościgowego Sądu
Komendantury Wehrmachtu w Berlinie. Nie przyniosło także rezultatu przesłuchanie brata Josefa, Felixa Stein-
skiego mieszkającego w Siemianowicach.

45 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 86, 88, 89 – raporty komendantury polowej Wehrmachtu w Wilnie,
w Baranowiczach i Wilejce,.

46 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 93 – nadburmistrz Królewskiej Huty do miejscowego prezydenta po-
licji z 21 września 1942 roku.

47 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 106 – Policja w Królewskiej Hucie do komisarza urzędniczego
w Żywcu.

48 „Wenn Du zu Josef fährst, so versuche es mit den Schuhen“. k. 107 – notatka Urzędu Policyjnego w Kró-
lewskiej Hucie.

49 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 114 – protokół z przesłuchania Herberta Steinskiego przez Kripo
w Bremie.

50 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn, 1, k. 126 – Komendantura polowa Wehrmachtu w Wilnie do Wydziału
Pościgowego Sądu Komendantury Wehrmachtu w Berlinie z 18 maja 1943 roku.



Schwytanie tuż przed końcem wojny i tragiczny finał

Steinski jednak nie miał tyle szczęścia, co niektórzy z jego towarzyszy ucieczki. 22 paź-
dziernika 1944 roku został schwytany w Królewskiej Hucie. Jak wynika z akt prokuratury
przy Sądzie Krajowym (Landgericht) w Katowicach, wiele informacji o dezerterze
z Wehrmachtu podała policji w październiku 1942 roku mieszkająca w Siemianowicach
Śląskich (Laurahütte) M., siostra ojca poszukiwanego Jozefa. Przekazała ona wiadomo-
ści o tym, że Steinski mieszka wraz z żoną w ogródku działkowym należącym do jej brata.
Na podstawie zeznań wiemy że zadecydowały o tym względy rodzinne, tj. długoletni brak
kontaktu pomiędzy rodzeństwem51. Przesłuchiwany wówczas ojciec tłumaczył się na po-
licji, że nie widział swojego syna od 1941 roku i nie ma o nim żadnych wiadomości. In-
formacje udzielone w 1942 roku poskutkowały stałą obserwacją ogródków działkowych
i aresztowaniem Josefa wczesnym rankiem 22 października 1944 roku52.

Podczas przesłuchania policyjnego 27 listopada 1944 roku Steinski mówił o tym, co
się z nim działo przez dwa i pół roku, kiedy prowadzono zakrojone na szeroką skalę po-
szukiwania jego osoby. Jak utrzymywał, powodem ucieczki z Gorczakowem w listopadzie
1941 roku było to, że od czasu powołania do wojska 3 grudnia 1940 r. nie dostał żadnego
urlopu, a zwłaszcza to, że tęsknił za żoną i dzieckiem. Wkrótce po ucieczce z więzienia
w Wilnie rozstał się ze współwięźniami, z których każdy obrał inny kierunek ucieczki.
Steinski jeszcze 4 dni przebywał razem z Rudolfem Pompem, z którym się później roz-
dzielili53. Obaj przeszli pieszo około 100 km z Wilna w kierunku Lidy. Tam wsiedli do po-
ciągu towarowego, którym jechali przez Białystok w kierunku Warszawy. W trakcie
podróży, na jednej z większych stacji, zostali schwytani przez oficera SS, ale Steinskiemu
udało się uciec. Po miesiącu dotarł do Królewskiej Huty. Tego samego dnia, kiedy doje-
chał do rodzinnego miasta, udał się od razu do mieszkania swoich rodziców i żony na
Teichstrasse 3, co wywołało ogromne zdziwienie i wzruszenie najbliższych54. Zdjął wtedy
ubranie drelichowe i założył cywilne. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i uchronić się
przed policją i Wehrmachtem do połowy lipca 1942 roku Steinski mieszkał w altanie na
ogródkach działkowych przy Emil-Stolle-Strasse (ul. ks. J. Gałeczki) w Królewskiej
Hucie55. Zachowywał wszelkie środki ostrożności, aby nigdy nie być widzianym przez są-
siadów zarówno w domu jak i w ogródku56. Gdy jego żona latem 1942 roku została prze-
niesiona do Żywca jako pracownica Czerwonego Krzyża przy staroście żywieckim57,
Steinski przeprowadził się tam wraz z nią. W listopadzie 1942 roku przebywał przez pół-
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51 AP Kat, zespół 12/135 Staatsanwaltschaft Beuthen OS – Kattowitz [dalej: Staatsanw Byt Kat], sygn.
1/463, k. 2 – Strafanzeige Kripo z 28 października 1944 roku.

52 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 10 – notatka oficera Kripo z 25 października 1944 roku.
53 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 141 – końcowy protokół z przesłuchania Steinskiego z 27 listopada

1944 roku.
54 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 13 – protokół z zatrzymania Alice Steinski. Żona Steinskiego

mówiła na przesłuchaniu: „Wir waren außerordentlich erstaunt, weil wir angenommen hatten, dass er schon
erschossen worden sei“ – zeznania policyjne A. Steinski. (k. 16).

55 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1 – protokół z przesłuchania Josefa Steinskiego z 27 listopada 1944 roku.
Ogródki działkowe znajdowały się na Górze Redena (Redenberg).

56 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 13 – protokół z zatrzymania Alice Steinski.
57 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 15 – pracowała ona następnie jako stenotypistka w urzędzie

policyjnym w Cięcinie.



tora tygodnia u swojego przyjaciela z lat szkolnych Zbigniewa Mazanka w Krakowie,
od którego otrzymał podrobioną legitymację wraz z odciskiem palca58. Po powrocie
do Żywca przebywał dalej w ukryciu w mieszkaniu żony, która go przez cały czas utrzy-
mywała. W listopadzie 1943 roku mieszkanie, w którym mieszkali w Żywcu zostało prze-
szukane przez urzędników celnych. Znaleźli oni kocioł do nielegalnego pędzenia wódki
oraz pistolet należący do Josefa. Steinski posiadał wówczas podrobioną legitymację na
nazwisko Michael Rybarski, którą pomogła mu zdobyć jego żona. Dlatego też dobro-
wolnie udał się on do urzędu celnego, ale wkrótce uciekł stamtąd. Spotkał się z żoną na
żywieckim dworcu i razem powrócili do Królewskiej Huty59.

W listopadzie 1943 roku małżeństwo przeprowadziło się z powrotem do Królewskiej
Huty i wynajęło mieszkanie u Klary Wróbel na Breitenbachstrasse (ul. Barska) 660, dale-
kiej krewnej ze strony ojca Josefa. Mieszkali tam dwa miesiące, przy czym pani Wróbel
z początku nie wiedziała, że są oni poszukiwani przez policję kryminalną. Aż do momentu
zatrzymania przez policję 28 października 1944 roku Steinski z żoną mieszkał albo
w mieszkaniu rodziców, albo w altanie ogródka działkowego. Po aresztowaniu tożsamość
dezertera została potwierdzona przez miejscowe dowództwo Wehrmachtu. Steinski za-
pewniał, że nie nawiązał kontaktu z polskim ruchem oporu ani nie był przez nikogo na-
mawiany do wstąpienia do przestępczej bandy61. Sąd nie wykluczał jednak takiej
możliwości, a ponadto proponował niezwłoczne przesłuchanie dezertera, aby nie prze-
ciągać w czasie wykonania kary śmierci. Podczas transportu na miejsce egzekucji miano
otoczyć więźnia szczególną uwagą62.

Równocześnie aresztowano żonę Josefa jego rodziców, oraz Klarę Wróbel, która wy-
najmowała Josefowi i jego żonie mieszkanie. Podczas rozprawy, która odbywała się przed
Sądem Obwodowym w Królewskiej Hucie, zadecydowano o zastosowaniu aresztu tym-
czasowego wobec oskarżonych63. Urzędnik sądowy z Królewskiej Huty pisał jednak, że
oskarżeni nie są winni zarzucanego im czynu (pomocy w dezercji), ponieważ dezerter był

Przykład tragicznego losu Górnoślązaków w mundurach Wehrmachtu...

127

58 Zbigniew Mazanek został w marcu 1943 roku zastrzelony przez urzędnika policyjnego w Sporyszu
(pow. Żywiec) po tym, jak ten zażądał od niego dokumentów – k. 11 – zeznania policyjne Josefa Steinskiego
z 24 października 1944 roku.

59 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 16 – zeznania policyjne Alice Steinski z 25 października 1944
roku.

60 Dziś ulica Barska.
61 Nie sposób do końca zweryfikować tych wiadomości. Mówiąc o braku kontaktu z ruchem oporu Stein-

ski przeczył własnym zeznaniom policyjnym, gdyż utrzymywał on kontakt z należącym do ruchu oporu Zbig-
niewem Mazankiem. Komendantura policji bezpieczeństwa w Katowicach natomiast sugerowała sądowi, że
Steinski, tak jak utrzymywał, nie brał udziału w działalności przestępczej – por. AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn.
1, k. 142 – Komendantura Policji Bezpieczeństwa w Katowicach (Sipo) do Sądu Dywizji nr 432.

62 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 139–140 – Sąd Dywizji nr 432 do Komendantury Policji Bezpie-
czeństwa w Katowicach. Sprawę Steinskiego do listopada 1944 roku prowadził Sąd Wojenny Dywizji nr 102,
ponieważ do tej dywizji należał Steinski podczas wojny, a później Sąd Wojenny Dywizji nr 432 w Katowicach –
por. AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 84 – Sąd Wojenny Dywizji nr 102 do Prokuratora przy Sądzie
Krajowym w Katowicach z 30 listopada 1944 roku. Skazany na śmierć został natomiast przez Standortgericht
w Wilnie – por. AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 85 – prokurator przy Sądzie Krajowym w Katowi-
cach do Sądu Wojennego Dywizji nr 102 z 11 listopada 1944 roku.

63 AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 31–33 – protokół z przesłuchania w Sądzie Obwodowym
w Królewskiej Hucie z 31 października 1944 roku.



wskutek wyroku śmierci „niegodny broni” (wehrunwürdig) i dlatego nie mógł popełnić
ponownej dezercji, ale „ze względu na bieżącą sytuację wojenną powinno się ukarać oska-
rżonych”64. Ojciec Josefa został 5 grudnia 1944 roku zwolniony z więzienia przy Sądzie
Krajowym w Katowicach ze względów zdrowotnych65. Pozostali członkowie rodziny mu-
sieli przebywać w więzieniu aż do nadejścia frontu i wyzwolenia Królewskiej Huty przez
Armię Czerwoną 28 stycznia 1945 roku.

Jeszcze podczas pobytu w areszcie w Królewskiej Hucie 11 grudnia 1944 roku Stein-
ski podjął wraz ze swoim współwięźniem Stefanem Bytomskim z Głubczyc próbę
ucieczki. Steinski poprosił strażnika więziennego Rehnischa o możliwość wyjście za po-
trzebą i gdy ten otworzył drzwi, został przez obu przewrócony i poważnie zraniony. Jed-
nak podczas ucieczki Steinski przewrócił się. Udało się natomiast uciec Bytomskiemu66.

W piątek 5 stycznia 1945 roku o godzinie 7.43 Josef Steinski został rozstrzelany na sta-
rej strzelnicy poligonu w Kochłowicach, na południe od drogi Katowice – Kochłowice67,
a pochowany został tego samego dnia na cmentarzu w Kochłowicach68.

Epilog

Dokumenty Sądu Komendantury Wehrmachtu opisujące historię dezercji Josefa Stein-
skiego są jednym z ciekawszych źródeł historycznych znajdujących się w zasobie Archi-
wum Państwowego w Katowicach. Dają one wyobrażenie o tragedii, jaką dla młodego
człowieka z Górnego Śląska była decyzja o wysłaniu na front. Steinski, podobnie jak wielu
innych, przyjął decyzję o wcieleniu do wojska bez entuzjazmu. Dawał wyraz swojej frust-
racji, przez co popadł w konflikt z bezpośrednimi przełożonymi. Być może wyrwanie
z kręgu rodzinnego spowodowało depresję u Steinskiego, której towarzyszyły trudności
adaptacyjne do nowych warunków i pobytem na froncie, a także wyimaginowane kon-
flikty z przełożonymi. Konsekwencją tej rosnącej spirali strachu i niepewności, a przede
wszystkim tęsknoty za domem rodzinnym była decyzja, której skutków prawdopodobnie
Steinski do końca nie przewidział. O wielkim szczęściu mógł mówić w maju 1942 roku
kiedy udało mu się wraz z innymi więźniami uciec z celi śmierci. Kierować nim musiała
wówczas wola ocalenia swojego życia za wszelką cenę. Dzięki temu, a także dzięki pomocy
najbliższej rodziny niewiele brakowało, aby udało mu się przeżyć wojnę. O jego tragedii
zadecydowała być może nasycona perfidią denuncjacja i to nie ze strony obcej osoby, ale
członka rodziny. Nie znamy motywacji denuncjantki. Mogła ona udzielić policji informa-
cji o miejscu pobytu dezertera również na skutek szantażu czy groźby.
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64 „Ich bin mir klar darüber, dass [...] Vorliegen einer Straftat zweifelhaft ist. Streng genommen liegt bei
allen 4 Beschuldigten auch keine Beihilfe zur Fahnenflucht vor, da der Fahnenflüchtige infolge seiner Verur-
teilung zum Tode wehrunwürdig war und daher keine Fahnenflucht mehr begehen konnte [...] Es würde aber
bei der gegenwärtigen Kriegslage nicht vertretbar sein, gegen die Beschuldigten nicht vorzugehen“ – AP Kat,
Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k. 34 – radca Wyższego Sądu Krajowego Dr. Wedde do prokuratora w Kato-
wicach z 31 października 1944 roku.

65 Miał uszkodzenie mięśnia sercowego (Dekonpensiert) – por. AP Kat, Staatsanw Byt Kat, sygn. 1/463, k.
80 – zarządca więzienia sądowego do sądu obwodowego z 4 grudnia 1944 roku.

66 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 143 – Meldung Standort – Arrestanstalt Fridericus – Kaserne.
67 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 155 – Totenschein.
68 AP Kat, Ger Wehr Kom, sygn. 1, k. 157 – Bestattungsbescheinigung.



Dokumenty Sądu Komendantury Wehrmachtu, a także prokuratury bytomsko-kato-
wickiej pokazują bezwzględność niemieckiego wymiaru sprawiedliwości w okresie
II wojny światowej, który zalecił nie tylko wykonanie wyroku przed nadejściem frontu, ale
także ku przestrodze innym uwięzienie rodziny skazanego.

Jakub Grudniewski

Beispiel des tragischen Schicksals der Oberschlesier in Wehrmachtsuniformen
– Josef Steinski aus Königshütte

Zusammenfassung

Aufgrund der Akten des Gerichts der Wehrmacht-Kommandantur des Industriegebiets Ober-
schlesien, die im Staatsarchiv Kattowitz aufbewahrt werden, wurde an einem Einzelbeispiel das
tragische Schicksal der Oberschlesier dargestellt, die zum Militärdienst in der deutschen Armee
während des 2. Weltkriegs gezwungen wurden. Die erhaltenen Quellenmaterialien veranschaulichen
die rücksichtslose Vorgehensweise der damaligen Militärjustiz (sogar im Januar 1945) sowie das
tragische Schicksal der Bevölkerung, die zum Kampf in einem fremden Land und in fremder Uni-
form gezwungen wurden.

Jakub Grudniewski

The example of tragic fate of the Upper Silesians in Wehrmacht
– Josef Steinski of Königshütte (Chorzów)

Summary

The records of the Wehrmacht military court (Gericht der Wehrmacht – Kommandantur des In-
dustriegebiets Oberschlesien) serve as a basis for describing tragic fate of the Upper Silesians coerced
into service in the German Army during World War II. The records illustrate ruthless work of the
military justice administration (even in January 1945) and tragic lives of men obligated to fight in
foreign uniforms in foreign lands.
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Dariusz Węgrzyn

TRUDNA KOEGZYSTENCJA
STOSUNKI POMIĘDZY POLSKĄ ADMINISTRACJĄ CYWILNĄ

A WŁADZAMI SOWIECKIMI NA ŚLĄSKU OPOLSKIM
W OKRESIE OD MARCA DO GRUDNIA 1945 ROKU

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sytuacji, jaka zarysowała się na
terenie Śląska Opolskiego1 od marca 1945 roku do końca 1945 roku. W tym okresie trwał
proces oficjalnego przejmowania władzy cywilnej przez administrację polską nad tym te-
renem w korelacji z istniejącymi tu ciągle organami władzy sowieckiej oraz przebywają-
cymi jednostkami Armii Czerwonej, zakończony, gdy oddziały sowieckie w większości
opuściły ten obszar. Pojęcie Śląsk Opolski określa tę cześć Górnego Śląska, która przed
wybuchem II wojny światowej przynależała do Rzeszy Niemieckiej jako tzw. rejencja opol-
ska. Okazało się, że mimo działalności władz polskich na tych terenach w wielu kwes-
tiach zarówno społecznych, jak i gospodarczych decydujący głos nadal mieli Sowieci2.

Obszar Śląska Opolskiego, o którego przynależności państwowej wielkie mocarstwa
koalicji antyhitlerowskiej do końca wojny nie rozstrzygnęły, w momencie jego zajęcia zna-
lazł się pod władzą radzieckich komendantur wojennych. Były one tworzone na obszarach
przyfrontowych przez Sowietów zgodnie z konwencją haską z 1907 roku. Kierujący nimi
komendanci wojenni odpowiadali za zapewnienie ładu i porządku na zapleczu działań
frontowych3. O ile na terenach dawnej II RP zajętych przez Armię Czerwoną działalność
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1 Terminem tym jest opisywana przedwojenna niemiecka część Górnego Śląska tworząca rejencję opolską
(do 1938 roku prowincję górnośląską), która w latach 1945–1950 wchodziła w skład województwa śląskiego (po-
tocznie nazywanego województwem śląsko-dąbrowskim).

2 Na temat zajęcia Górnego Śląska przez Armię Czerwoną w 1945 roku zob. B. Warzecha: Działania wo-
jenne na Górnym Śląsku w 1945 roku. W: Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Red.
A. Dziurok i R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 38–55.

3 W porozumieniach zawieranych przez ZSRR z PKWN, a potem z Rządem Tymczasowym jasno określano,
że władza na zapleczu frontu miała spoczywać w ręku Naczelnego Wodza Wojsk Radzieckich. Równocześnie usta-
lono, że gdy części państwa polskiego przestawały być strefą bezpośrednich działań wojennych, to pełna władza
miała być przekazana polskiej administracji cywilnej. Na mocy postanowienia radzieckiego Komitetu Obrony
Państwa (GoKO) z 20 lutego 1945 roku polska administracja miała działać na całym oswobodzonym obszarze do
nowych granic, które zostaną ustalone na konferencji pokojowej. Uzgodniono, że w pasie od 100 do 60 km za fron-
tem sowieckie władze wojskowe miały się zajmować wszelkimi sprawami prowadzenia wojny, współpracując
z władzami polskimi. Poza tym pasem pełnia władzy miała się znajdować w rękach polskiej administracji. Po-
wołano specjalnych pełnomocników rządu polskiego przy poszczególnych frontach. Pełnomocnikiem dla 1. Frontu
Ukraińskiego działającego na obszarach Opolszczyzny został ppłk. Eugeniusz Szyr. Komendantury wojenne po-
wstawały na podstawie przedwojennych struktur podziału administracyjnego. Tworzono je w miastach, większych
skupiskach ludności cywilnej oraz we wszelkich punktach mających znaczenie strategiczne. A. Magieska: Z pro-
blemów obejmowania władzy na Śląsku Opolskim w 1945 roku. „Studia Śląskie” 1975, T. XXVIII s. 132–134.



tych sowieckich jednostek organizacyjnych skupiała się na zapewnieniu właściwej dzia-
łalności zaplecza frontu z równoczesnym funkcjonowaniem polskiej administracji cywil-
nej, to zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na obszarach położonych na zachodzie, które
miały przypaść Polsce w wyniku uzgodnień wielkich mocarstw koalicji antyhitlerowskiej.
Na Śląsku Opolskim pierwsze komendantury zaczęły powstawać po 20 stycznia 1945
roku. Tutaj w okresie od stycznia do marca 1945 roku (w przypadku części lewobrzeżnej
do maja) pełna władza – zarówno wojskowa, jak i cywilna – należała do komendantów wo-
jennych. Były to rządy niepodlegające jakiejkolwiek kontroli i można z całą pewnością
stwierdzić, że miały charakter okupacyjny. W tym okresie realizowano na opisywanym
obszarze politykę sowiecką, nie oglądając się na ewentualne postulaty strony polskiej. Za-
sadnicze założenia tej polityki były dość proste – maksymalna eksploatacja tego terenu,
z wykorzystaniem siły roboczej ludności, która tam pozostała, włącznie. Na obszarach za-
jętych przez wojska 1. Frontu Ukraińskiego działalnością komendantur kierował szef Od-
działu Kierownictwa Wojennymi Komendanturami płk. Riepin. Co więcej, z chwilą
przybycia polskiej administracji na te tereny jeszcze przez długi czas to komendanci wo-
jenni, często występując z pozycji siły, decydowali o bardzo wielu kwestiach społecznych
i gospodarczych tych ziem4.

Komendantury nie zajmowały się tylko aprowizacją, logistyką i zapewnieniem spraw-
nej łączności dla walczących na froncie oddziałów. Prowadziły działania na rzecz urucha-
miania zakładów pracujących na potrzeby jednostek frontowych (hut, młynów, piekarń,
rzeźni itp.). Zabezpieczały mienie poniemieckie traktowane jako zdobycz wojenną. Dość
istotnym elementem ich pracy było zapewnienie ładu i spokoju na zapleczu frontu oraz
płynności transportu. Równocześnie na tyłach frontu operowały wojska NKWD. Jedno-
stki tej formacji prowadziły operacje policyjne, zwalczały podziemie niepodległościowe
oraz przejmowały jeńców wojennych. Na zapleczu 1. Frontu Ukraińskiego (czyli m.in. na
Górnym Śląsku) kierował tyłowymi jednostkami NKWD pełnomocnik NKWD przy 1.
FU gen. Paweł Mieszik, a centrala NKWD dla Górnego Śląska początkowo mieściła się
w Zabrzu w budynku dyrekcji kopalni „Königin – Luise – Ostfeld”5.

Wszelkie próby wkroczenia na obszar Śląska Opolskiego przedstawicieli polskiej ad-
ministracji zaraz po zajęciu tego obszaru przez Sowietów kończyły się niepowodzeniem.
Dobrze obrazuje to relacja z lutego 1945 roku:

Cel podróży, to jest Opole, nie osiągnąłem. W rozmowie, którą przeprowadziłem z ko-
mendantem miasta Toszek w randze pułkownika Armii Czerwonej, oświadczył on, że w tej
chwili są to tereny okupowane przez armię radziecką, a do chwili przekazania ich administra-
cji polskiej nie może być mowy, by przedstawiciele Rządu Polskiego wykonywali jakiekolwiek
czynności na tych terenach. W jednym wypadku jest możliwe ich wystąpienie, mianowicie
o ile będą mieli specjalne polecenie z dowództwa Armii Radzieckiej wykonania odpowied-
nich, ściśle określonych zadań. Komendant miasta polecił mi, bym zrezygnował z dalszej po-
dróży do Opola (telefonował w tej sprawie do sztabu) i opuścił tereny, które do roku 1939 nie
należały do Polski. Stosownie do otrzymanego polecenia wróciłem do Katowic. Zaznaczam, że
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4 M.L. Rogul sk i: Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1945. Warszawa 2000,
s. 12–13.

5 B. Tracz: Gliwice pod zarządem Komendantury Wojennej Armii Czerwonej (styczeń – marzec 1945). W: Za-
kończenie wojny na Górnym Śląsku. Red. Z. Woźniczka. Katowice 2006, s. 177.



przedstawiciele Armii Czerwonej (komendanci miast) na niższych szczeblach służbowych nie
stawiali żadnych trudności6.

Formalne przekazanie terenów Śląska Opolskiego stronie polskiej odbyło się w dwóch
etapach. Część położoną na prawym brzegu Odry przekazano w marcu, a lewobrzeżną –
do maja 1945 roku. Generał Aleksander Zawadzki, wysyłając na ten teren polską admi-
nistrację musiał zdawać sobie sprawę, że działa na podstawie jednostronnej decyzji Sta-
lina, tworząc politykę faktów dokonanych. Rzesza Niemiecka w sensie formalno-prawnym
jeszcze istniała, a ziemie, na które zostali wysłani polscy starostowie i prezydenci miast,
znajdowały się pod okupacją Armii Czerwonej7.

Tereny Górnego Śląska znajdujące się przed wojną poza granicami II RP tworzyły
okręg administracyjny Śląsk Opolski. W jego skład wchodziły obwody (odpowiedniki po-
wiatów) położone na prawym brzegu Odry: bytomski, gliwicki, kluczborski, oleski, opol-
ski i strzelecki oraz miasta Bytom, Gliwice, Opole i Zabrze. W kwietniu 1945 roku
dołączono obszary z lewego brzegu tej rzeki, a mianowicie obwody: głubczycki, grod-
kowski, kozielski, niemodliński, nyski, prudnicki i raciborski. Okręg administracyjny Śląsk
Opolski był połączony niejako unią personalną z województwem śląskim poprzez osobę
gen. A. Zawadzkiego, wojewodę śląskiego, a zarazem pełnomocnika rządu na okręg opol-
ski, co w zamiarach władz zmierzało do unifikacji tych terenów. Formalne włączenie te-
renów Śląska Opolskiego do województwa śląskiego nastąpiło 29 maja 1946 roku
w wyniku rozporządzenia Rady Ministrów regulującego podział administracyjny tzw. ziem
odzyskanych8.

Tabela 1
Przejmowanie władzy cywilnej i zakładów przemysłowych przez przedstawicieli
władz polskich na terenie Śląska Opolskiego w 1945 roku
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6 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/185/1 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział
Ogólny (dalej: UWŚl/Og), sygn. 260, k. 2 – wyciąg ze sprawozdania Aleksandra Futro z dnia 9 lutego 1945 roku.

7 M. Lis: Sprawozdania sytuacyjne starostów powiatowych (prezydentów miast) jako źródło wiedzy o roku 1945
na Śląsku Opolskim. „Studia Śląskie” 2001, T. LX, s. 241–242. O tworzeniu się polskiej administracji po za-
kończeniu II wojny światowej na Górnym Śląsku szerzej zob. M. Fic: Administracja województwa śląskiego.
W: Województwo śląskie 1945–1950. Zarys dziejów politycznych. Red. A. Dziurok i R. Kaczmarek. Katowice
2007, s. 114–146.

8 M. Fic: Nowy podział administracyjny. W: Województwo śląskie 1945–1950..., s. 91–102.

Miasto
powiatowe

Data zajęcia
miasta przez
Armię Czerwoną

Data przybycia
polskiej Grupy
Operacyjnej

Data przybycia
Przemysłowej
Grupy KERM

Data faktycznego
przejęcia władzy
od sowieckiej
komendantury
wojennej

Bytom 28 stycznia 19 marca – 19 marca

Gliwice 24 stycznia 18 marca – 19 marca

Głubczyce 24 marca 10 maja 9 maja 11 maja



* A. Magierska podaje inne daty przybycia Grup Operacyjnych do niektórych miast powiatowych na Śląsku
Opolskim. Zob. A. Magierska: Z problemów obejmowania władzy na Śląsku Opolskim w 1945 roku. „Studia Ślą-
skie” 1975, T.XXVIII, s. 145. Daty podane przez Magierską umieszczono w nawiasie.

Żródło: Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego do Polski, Opole 1988, s. 89; B. Tracz: Rok ostatni – rok pierw-
szy. Gliwice 1945. Gliwice 2004.

W pierwszej kolejności na omawiany teren wyruszyły grupy operacyjne kierowane
przez osoby wyznaczone na stanowisko starosty, by przejąć władzę w poszczególnych po-
wiatach od miejscowych komendantur wojennych. W dalszej kolejności zabezpieczaniem
mienia gospodarczego (zakłady przemysłowe i majątki ziemskie) zajmowały się specjalne
grupy Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w porozumieniu z funkcjonującymi już
starostwami powiatowymi. Praktycznie akcja przejmowania władzy od Sowietów postę-
powała na szczeblu lokalnym na podstawie porozumień przybywających przedstawicieli
strony polskiej z tamtejszymi komendantami wojennymi.

Już na początkowym etapie tego procesu pojawiły się problemy. Dobrze obrazuje je
sytuacja, jaka zaistniała w powiecie nyskim. Do Nysy starosta Wincenty Karuga przybył
z kilkoma współpracownikami 9 maja 1945 roku. Obsada władz starostwa postępowała
stopniowo i z olbrzymimi problemami. Większa część GO Starostwa Powiatowego przy-
była do Nysy pod wodzą I i II vice starosty dopiero 13 maja 1945 r. Jechali bowiem po-
ciągiem, który w Koźlu został zatrzymany przez władze sowieckie. Zamiast do Nysy
pojechał do Opola, gdzie osoby z GO utknęły na dobre i koczowały trzy dni, zanim sa-
mochód przysłany z Katowic zawiózł je do punktu docelowego, jakim była Nysa. Miejs-
cowy komendant wojenny mjr Zacharow przyjął z zadowoleniem fakt przyjazdu
przedstawicieli polskiej administracji. Zezwolił na przejmowanie majątków ziemskich,
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Miasto
powiatowe

Data zajęcia
miasta przez
Armię Czerwoną

Data przybycia
polskiej Grupy
Operacyjnej

Data przybycia
Przemysłowej
Grupy KERM

Data faktycznego
przejęcia władzy
od sowieckiej
komendantury
wojennej

Grodków 5 lutego 8 maja (18 kwietnia)* 11 maja 9 maja

Kluczbork 21 stycznia 24 marca (25 marca)* 23 marca 26 marca

Koźle 18 marca 23 marca (24 kwietnia)* 23 marca 24 marca

Niemodlin 18 marca 8 maja (10 kwietnia)* 12 maja 10 maja

Nysa 24 marca 9 maja 9 maja 10 maja

Olesno 20 stycznia 24 marca (18 marca)* 25 marca 25 marca

Opole 24 stycznia 24 marca 25 marca 25 marca

Prudnik 18 marca 11 maja 9 maja 11 maja

Racibórz 31 marca 9 maja 8 maja 18 maja

Strzelce 21 stycznia 24 marca 26 marca 25 marca

Zabrze 26 stycznia 19 marca – 19 marca



młynów, mleczarni i innych zakładów przemysłowych niepracujących na potrzeby Armii
Czerwonej. Zupełnie inna sytuacja panowała w Paczkowie, gdzie komendant wojenny
nie orientował się w wielu kwestiach administracyjnych, a decydującą rolę odgrywał ofi-
cer do spraw politycznych wyraźnie faworyzujący ludność niemiecką. Karuga zastał
w Paczkowie urzędującego burmistrza niemieckiego, a przybysze byli traktowani wrogo9.

Szybko okazało się, że Sowieci, mimo przybycia władz polskich, nadal czuli się panami
tego terenu. Świadczą o tym słowa sprawozdania Starostwa Powiatowego w Nysie:

Komendanci ci w licznych wypadkach nie chcieli dopuścić naszych wójtów do objęcia
gmin, zabraniając im jakiejkolwiek działalności. Komendant Wojenny np. z Gr[omady] Kun-
zendorf10 nie wpuścił w ogóle wójta na teren gminy Borkendorf11. Komendant z Bischofswalde12

był łaskawszy, bo zezwolił wójtowi, ale „tylko siedzieć i jeść”13.
Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja panowała w powiecie kozielskim. Członko-

wie Grupy Operacyjnej dla stworzenia administracji polskiej na czele ze starostą Fran-
ciszkiem Ciupką przybyli do Kędzierzyna 23 marca 1945 roku. Sowieci nie pozwolili im
przejść na drugi brzeg Odry i tworzyć władze powiatowe i miejskie w Koźlu. Funkcjona-
riusze GO UB Koźle, którzy przedostali się do tego miasta, zostali przez władze sowiec-
kie przepędzeni z powrotem do Kędzierzyna. W samym Koźlu powstawały władze
niemieckie pod egidą Sowietów, co więcej – wysłano na „polski” brzeg wicestarostę, by
i tam tworzył administrację. Tym razem interweniował starosta Ciupka i na jego polece-
nie delegaci ci zostali aresztowani przez UB i odstawieni do Komendantury Wojennej.
Ostatecznie polska grupa operacyjna weszła do Koźla po ponad miesięcznym postoju
w Kędzierzynie 24 kwietnia 1945 roku14.

Władze administracyjne Koźla w lipcu 1945 roku informowały, że proces tworzenia ko-
mórek terenowych z uwagi na postawę Sowietów nie tylko został zahamowany, ale wręcz
nastąpił regres. Wskazuje na to wyraźnie sprawozdanie z tego okresu:

Wielkim ciosem dla administracji powiatu jest zupełne pomijanie i szykanowanie władz
polskich, a specjalnie wójtów i sołtysów. Wójtowie i sołtysi zupełnie nie mogą się poruszać się
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9 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 102, k. 2–7 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Nysie za 1945 rok, spra-
wozdanie Starostwa Powiatowego w Nysie za okres 9 maja – 9 czerwca 1945 roku.

10 Kunzendorf, Wachtelkunzendorf – Trzebinia.
11 Borkendorf – Burgrabice.
12 Bischofswalde – Biskupów.
13 Osobnym problemem był spór graniczny polsko-czeski, w którym aktywny udział wzięli Sowieci. Cyto-

wane sprawozdanie jasno tego dowodzi: Ponadto stwierdzono, że nadgraniczny starosta czeski, wtargnął z Rosjanami
od strony Arnsdorf [Przecza], Wiesau [Łąka], Kalkau [Kałków], Ober Hermsdorf [Jasienica Górna]. Próbowali oni
na tych terenach zorganizować milicję obywatelską niemiecką, twierdząc, że aż po Ottmachau [Otmuchów] cały
teren należy do Czechosłowacji. Natychmiastowa osobista interwencja Starosty z Komendantem Wojennym z Nysy
u Komendanta Wojennego po stronie czeskiej w Gross Krosse [Velká Kraš] odniosła skutek, milicja niemiecka zos-
tała rozwiązana, a komendant wojenny po stronie czeskiej przyrzekł, że będzie respektował istniejącą linię graniczną.
Przy okazji uratowano młyn z zapasami zboża w Kalkau [Kałków], który Czesi próbowali rozebrać i wywieźć na swą
stronę. Przekonano się, że Czesi urządzali rabunkowe wyprawy na stronę polską, zabierając wartościowe rzeczy.
W związku z tym Starosta zażądał od Powiatowej Komendy MO jak najszybszego obsadzenia go przez milicje. AP Kat,
UWŚl/Og, sygn. 185/1/102, k. 2–7 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Nysie za 1945 rok, sprawozda-
nie Starostwa Powiatowego w Nysie za okres 9 maja – 9 czerwca 1945 roku.

14 Zob. T. Pawlukiewicz: Co zostało w pamięci. „Zeszyty Kędzierzyńsko-Kozielskie” 2009, nr XI–XII,
s. 61–82.



w terenie, zatrzymuje się jadących (wójt gminy Czyszki), zabiera się konie, wozy i dlatego, że
są przedstawicielami władz polskich, bije. Podburzani przez Niemców [?] pobili sowieci [?]
sołtysów w Ucieszkowie, w Birawie ob. Adama, w Zakrzowie ob. Grügera, w Większycach ob.
Kopułę Józefa, wyrzucając go z biura gromadzkiego i zakazując mu dalej urzędować. Oświad-
czyli mu wtedy, że papiery z pieczęcią polską nie posiadają żadnej wartości. Maltretuje się i grozi
sołtysom, tak, że ci nie tylko nie mogą wykonywać tych funkcji, ale chroniąc swoje życie i zdro-
wie, masowo rezygnują ze swych stanowisk15.

Nie wszędzie postawa komendantów wojennych w odniesieniu do rodzącej się polskiej
administracji była negatywna. Starosta ze Strzelec Opolskich pisał, że stosunek wojsko-
wych władz sowieckich był bardzo życzliwy16.

Po zajęciu Śląska Opolskiego i w okresie pełnej władzy Sowietów nad tym terenem
(styczeń – marzec 1945 roku) komendantury wojenne, sprawujące także władzę cywilną,
posiłkowały się miejscową ludnością, tworząc lokalne organy administracji. Tak było
w Paczkowie czy Zabrzu, gdzie komendantem miasta mianowano komunistę niemiec-
kiego Sauera. Mimo wywiezienia ze wschodniej części Górnego Śląska około 40 000 osób
do pracy przymusowej w ZSRR, na miejscu pozostała ludność pochodząca z tych terenów,
a sytuacja narodowościowa była tu niezwykle skomplikowana. Pojawienie się polskiej ad-
ministracji cywilnej i rozpoczęcie działań zmierzających do wysiedlenia osób uznanych za
Niemców wywołało – w związku z postawą Sowietów w tej sprawie – w początkowym
okresie poważne problemy. Sowieci, posiadający mocną pozycję i dysponujący argumen-
tem siły w okresie do sierpnia 1945 roku i konferencji w Poczdamie, nie do końca liczyli
się z kierunkiem polityki narodowościowej władz polskich, w dodatku często faworyzu-
jąc ludność niemiecką. Sowieckie lokalne władze wojskowe zakazywały odprawiania na-
bożeństw w języku polskim (np. w Ozimku), pozwalały działaczom Komunistycznej Partii
Niemiec (KPD) wydawać swoje gazetki. W Gliwicach niemiecki Komitet Antyfaszys-
towski aktywnie działał od momentu zajęcia miasta przez Armię Czerwoną, nawiązując
współpracę z komendanturą. Wydawano tam własną gazetkę „Freies Deutschland” i utwo-
rzono niemiecką służbę porządkową „Ordnungsdienst”. Przybyłe do Gliwic władze pol-
skie musiały podjąć działania na rzecz zmiany tej sytuacji i przejęcia pełnej władzy cywilnej
nad miastem17.

Przykłady faworyzowania Niemców i brania ich pod opiekę przez Armię Czerwoną są
widoczne w sprawozdaniach sytuacyjnych z poszczególnych powiatów tzw. Śląska Opol-
skiego. Nie były wyjątkiem sytuacje, że wysiedlani Niemcy na rozkaz Sowietów i z ich
poparciem powracali, wyrzucając ze swoich gospodarstw Polaków, których już tam osied-
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15 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 99, k. 29–37 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Koźlu za 1945 rok,
sprawozdanie Zarządu Powiatowego w Koźlu z 27 lipca 1945 roku. Z kolei starosta w Prudniku wskazywał na
analogiczną sytuację jak w Nysie. Podczas pierwszego spotkania kierującego GO, a zarazem wyznaczonego na
starostę Józefa Stopy z komendantem sowieckim mjr Pychtariowem uzgodniono zasady współpracy. Szybko
Józef Stopa napisał z goryczą: Po kilkudniowym pobycie doszedłem do przekonania, że obiecanki Komendanta Wo-
jennego były gołosłowne i jestem w zakresie mego działania znacznie ograniczony – AP Kat, UWśl/Og, sygn. 106, k.
1–2 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Prudniku za rok 1945. Sprawozdanie Starostwa Powiatowego
w Prudniku z 1 czerwca 1945 roku.

16 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 114, k. 6–6v – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Strzelcach Wielkich za
1945 rok, sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Wielkich Strzelcach z 2 maja 1945 roku.

17 P. Madajczyk: Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948. Opole 1996, s. 89–97; B. Tracz: Rok
ostatni – rok pierwszy. Gliwice 1945. Gliwice 2004, s. 87–89.



lono. Zdaniem Bogdana Cimały taka postawa Sowietów była wynikiem ich pragmatycz-
nego podejścia do ludności niemieckiej, stanowiącej główną część siły roboczej pracują-
cej w zarządzanych przez Armię Czerwoną majątkach ziemskich. Nie jest to jednak tak
jednoznaczne w przypadku miast i sytuacji, jaka zarysowała się np. w Gliwicach. W każ-
dym razie można mówić o swoistej grze, w której – jeśli interesy sowieckie były zbieżne
z niemieckimi – Niemcy na Górnym Śląsku mogli liczyć na poparcie i ochronę Sowie-
tów18.

Taka postawa, przy równoczesnym lekceważeniu polskiej administracji oraz pojawia-
jących się głosach, że obszar Śląska Opolskiego nie będzie przekazany władzy polskiej, po-
wodowały dezorientację wśród miejscowej ludności. Jej wynikiem było oddawanie pustych
deklaracji narodowościowych lub z zapisem „Ślązak”. Pisał o tym starosta z Gliwic w czer-
wcu 1945 roku: Ludność miejscowa obamałucona propagandą powracających Niemców często
niezbyt chętnie wypełnia ankietę. Niemcy np. rozpowszechniają takie pogłoski, że ziemie tu-
tejsze będą na pewno niemieckie i biada temu, kto dziś podaje się za Polaka. Z drugiej strony
twierdzą, że kraj ten będzie okupowany przez Rosję Sowiecką i w tym wypadku również nie
potrzeba wykazywać narodowości polskiej. Wojsko Rosyjskie również przeszkadza w akcji we-
ryfikacyjnej niszcząc ankiety nadesłane do wypełnienia, wyśmiewając się z poczynań tutejszych
władz a nawet często wręcz wzbraniając ludności wypełniać nadesłane formularze. Z tych też
powodów akcja weryfikacyjna bardzo opornie posuwa się naprzód19. Działania na rzecz roz-
wiązania bardzo skomplikowanych problemów narodowościowych na Śląsku Opolskim
wobec trudnej sytuacji wynikającej z zakończenia wojny oraz braku jasnych kryteriów
oceny w tej sferze powodowały olbrzymie problemy potęgowane przez postawę Sowie-
tów20.

Problemem rodzącej się polskiej władzy administracyjnej była nie tylko wszechwła-
dza sowieckich komendantur wojennych na tym terenie. Szybko okazało się, że obok
nich funkcjonowały organy wojskowe powiązane z władzami bezpieczeństwa, tzw. ura
(wzmocnione rejony), i oddziały zajmujące się demontażem infrastruktury przemysłowej.
Jednostki wojskowe w celu zapewnienia zaopatrzenia i sprawnego transportu pozosta-
wiały na placówkach umiejscowionych w folwarkach oraz zakładach przetwórstwa spo-
żywczego swoje załogi. Powodowało to bałagan kompetencyjny, który sprawiał, że skargi
polskiej administracji początkowo pozostawały bez echa. Obrazuje to zjawisko sprawoz-
danie Starostwa Powiatowego w Nysie z 1945 roku:

Kilkakrotne interwencje Starosty wraz z Komendantem wojennym z Nysy dały pewien re-
zultat. Zbadano ich kompetencje i okazało się, że nie są oni komendantami wojennymi, lecz
dywizyjnymi i jako tacy nie mają prawa wtrącać się do administracji i spraw gospodarczych.
Stacjonują tylko dla określonych celów wojskowych. Celem ukrócenia tej anarchii Starosta na
konferencji odbytej u Komendanta Wojennego w Nysie w niedzielę dnia 3 VI 1945 roku po-
stawił wniosek o przekazanie ze strony rosyjskiej całkowitej władzy cywilnej w ręce starosty.
Po dłuższej dyskusji Komendant Wojenny i kapitan polityczny wyrazili na to zgodę, zastrzega-
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18 B. Cimała: Polacy, Rosjanie i Niemcy na Śląsku Opolskim po zakończeniu II wojny światowej. „Studia
Śląskie” 1999, T. LVIII, s. 67–85.

19 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 86, k. 26–30 – sprawozdania Starostwa Powiatowego i Starostwa Grodzkiego
w Gliwicach z 1945 roku, sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Gliwice 30 czerwca
1945 roku.

20 P. Madajczyk: Przyłączenie Śląska Opolskiego..., s. 99.



jąc jedynie, że z lojalną ludnością niemiecką należy postępować względnie i władze polskie
mają być odpowiedzialne za wprowadzenie i utrzymanie ładu i porządku w powiecie. Ko-
mendant polityczny ma się porozumieć ze Sztabem Frontu w Dreźnie i wyjednać odpowiedni
rozkaz do owych komendantów wojskowych, ukrócający ich samowolę21.

Kwestia zakresu władzy cywilnej na ziemiach zachodnich została rozstrzygnięta na
konferencji polsko-radzieckiej zorganizowanej w Warszawie 28 maja 1945 roku. Uzgod-
niono, że wszelkie sprawy cywilne miały się znaleźć w rękach polskiej administracji, a ko-
mendantury otrzymały tylko pełnomocnictwa w sprawach wojskowych. Podlegać im miały
garnizony, warsztaty i szpitale wojskowe. Zdecydowano równocześnie, że mimo kapitu-
lacji III Rzeszy komendantury jeszcze przez pewien czas będą istnieć, uzasadniając to or-
ganizacją powrotu wojsk sowieckich do ZSRR po kapitulacji Niemiec i zabezpieczeniem
z tym związanych spraw kwaterunkowych, aprowizacyjnych i medycznych.

Jednym z zasadniczych zadań, jakie postawiły władze ZSRR swym wojskowym przed-
stawicielom na ziemiach polskich, było nadzorowanie procesu demontażu i wywózki
sprzętu i infrastruktury przemysłowej potraktowanych jako zdobycz wojenna, który pro-
wadzono właściwie do końca 1945 roku.

Na początku czerwca 1945 roku dowództwa frontów Armii Czerwonej zostały zlik-
widowane, a komendantury wojenne podporządkowano dowódcy Północnej Grupy Wojsk
marszałkowi Konstantemu Rokossowskiemu. Równocześnie pułkownik Trubnikow zos-
tał mianowany zastępcą Rokossowskiego do spraw współpracy z polską administracją,
a generał lejtnant Ozimin pełnomocnikiem Rady Wojennej Północnej Grupy Wojsk Armii
Czerwonej przy Śląsko-Dąbrowskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach22.

Proces likwidacji komendantur wojennych rozpoczął się na początku lipca 1945 roku.
Do 9 lipca 1945 roku Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej rozwiązało 249 z nich,
a wyniku ich redukcji w okresie sierpień – listopad tego roku zlikwidowano dalszych 244.
Pozostały jeszcze 43 zarządy komendantur w kluczowych punktach układu komunika-
cyjnego, co było związane z trwającym jeszcze procesem wywozu zdobyczy wojennej.
W przypadku Śląska Opolskiego większość komendantur została zlikwidowana do paź-
dziernika 1945 roku, nadal jednak funkcjonowały komendantury w Opolu, Kluczborku
i Raciborzu. Do końca roku 1945 powoli postępował proces wycofywania jednostek Armii
Czerwonej z tego obszaru. Jeszcze po zakończeniu wojny na terenach przyznanych Pol-
sce działały więc agendy państwa ościennego, hamując proces scalania tych obszarów oraz
realizując całkowicie obcą politykę, widoczną m.in. w podejściu do ludności niemieckiej
zamieszkującej na tym terenie. Właściwie w przypadku Śląska Opolskiego aż do końca
1945 roku można mówić o trudnej koegzystencji polskich władz z Sowietami, w których
strona polska musiała dość często uginać się pod presją siły23.

Jedną z najistotniejszych konsekwencji wymuszonej współegzystencji polskiej admi-
nistracji z obecnymi na Śląsku Opolskim jednostkami wojskowymi Armii Czerwonej były
rabunki i gwałty dokonywane przez żołnierzy, maruderów bądź zwykłych bandytów
w mundurach krasnoarmiejców. Sytuacja w tej materii była na tyle poważna, że poruszał
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21 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 102, k. 2–7 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Nysie za 1945 rok, spra-
wozdanie Starostwa Powiatowego w Nysie za okres 9 maja – 9 czerwca 1945 roku.

22 Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 24–25.
23 M.L. Krogu l sk i: Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1945. Warszawa 2000,

s. 15–21.



tę kwestię Urząd Wojewódzki w Katowicach, pisząc w czerwcu 1945 roku następujące
słowa:

Entuzjazm, z jakim spotkały się wkraczające wojska radzieckie, należy do bezpowrotnej
przeszłości. Ludność polska widzi w Armii Czerwonej sprawcę ciężkiej obecnie sytuacji żyw-
nościowej i z troską patrzy w przyszłość, gdyż wobec zniszczeń dobrowolnie dokonanych przez
wojska rosyjskie zbiory będą problematyczne. Rabunki i napady na mieszkania sprawiają, że
wytwarza się wśród ludności polskiej atmosfera ogólnej niepewności uniemożliwiającej spo-
kojną i wydatną pracę. Żołnierz sowiecki stał się obecnie synonimem zła u ludności polskiej,
która na niego czekała (sic!)24.

Trzeba wskazać na zmianę dynamiki zjawiska rabunków i kradzieży dokonywanych
przez czerwonoarmistów na obszarze Śląska Opolskiego. Największe nasilenie tych czy-
nów nastąpiło bezpośrednio po zajęciu tych terenów, co wynikało z posiadania pełnej wła-
dzy na tym obszarze i dużego nasycenia terenu jednostkami wojskowymi, często
niestosującymi się do poleceń komendantur wojennych. Od momentu pojawienia się
w marcu 1945 roku pierwszych komórek polskiej administracji i podjęcia przez nie prób
interwencji w tej sprawie u dowódców Armii Czerwonej powoli następowało polepszenie
sytuacji (oczywiście nie była to poprawa diametralna, ale jednak wyraźnie zauważalna
w sprawozdaniach starostów i zarządów miejskich). Nie trwało to długo, gdyż w połowie
1945 roku (lipiec – sierpień) znowu sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Należy to tłu-
maczyć przemarszem jednostek Armii Czerwonej wracających z Niemiec do ZSRR. Po
przejściu tej fali żołnierzy ale też dezerterów i maruderów ponownie nastąpił spadek liczby
kradzieży, rabunków i napadów. Ostatecznie sprawa została rozwiązana do końca 1945
roku w wyniku wycofania większości krasnoarmiejców z tego obszaru25.

Przeglądając sprawozdania sytuacyjne administracji z terenu Śląska Opolskiego z 1945
roku trudno znaleźć takie, w których nie ma wzmianek o rabunkach. Z uwagi na ogrom
przedstawionego zjawiska przyjęto zasadę pokazania najbardziej jaskrawych przykładów
tego typu zachowań Sowietów. Na przykład w czerwcu 1945 roku władze Opola w swym
raporcie przedstawiły tragizm sytuacji, jaka panowała w mieście:

[...] Ludność żyje w ustawicznym strachu, w ciągłej obawie o resztki swego i tak już mocno
nadwątlonego stanu posiadania. Nic dziwnego więc, że ludność unika za wszelką cenę jakiej-
kolwiek sposobności kontaktowania się z członkami Armii Czerwonej, nie widząc z ich strony
dla siebie żadnych względów, żadnej łagodności [...]. Prawo własności względnie posiadania,
uwidocznione w sposób widoczny odpowiednim zarządzeniem, nie jest wcale respektowane, tak
samo jak i praca oraz trud wniesiony do uprawy roli nie przedstawia w oczach żołnierzy ro-
syjskich żadnej wartości, zasługującej na uwzględnienie. Płoty ulegają bezwzględnej rozbiórce,
drzewa owocowe i krzewy niszczy się bez skrupułów.
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24 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 49, k. 32–37 – sprawozdania wojewody za okres maj – grudzień 1945 roku,
sprawozdanie sytuacyjne nr 2 z ruchu społeczno politycznego na obszarze województwa śląsko-dąbrowskiego
za miesiąc maj, Katowice 6 czerwca 1945 roku.

25 Zagadnienie rabunków dokonywanych przez żołnierzy Armii Czerwonej poruszane jest w publikacjach
naukowych coraz częściej. Przykładem może być omówienie tego zjawiska na przykładzie Raciborza. Zob.
K. Langer: Przestępstwa i przestępcy na terenie powiatu raciborskiego w latach 1945–1950 w świetle archiwaliów
Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5,
s. 119–130.



Coraz częściej dochodzą do naszej wiadomości o faktach napadania i obchodzenia się w bru-
talny sposób z kobietami przez żołnierzy rosyjskich, działających w stanie pijanym26.

Starosta prudnicki Władysław Czechowicz w sierpniu 1945 roku alarmował władze
zwierzchnie, informując o olbrzymiej skali rabunków w Głogówku. Była ona tak wielka,
że napływowa ludność polska nie chciała tu zamieszkać, a co więcej – proces osiedleńczy
nie tylko został wstrzymany, ale przybysze opuszczali Głogówek27. Dopełnieniem tego ob-
razu niech będą słowa wojewody śląskiego:

Stosunek ludności cywilnej do Armii Czerwonej nie uległ zmianie. Powtarzające się ma-
sowo gwałty i rabunki, spełnianie przez osobników w mundurach sowieckich, pojedynczo, gru-
pami, nawet w większych zespołach powodują wśród bezbronnej ludności – przeważnie wśród
repatriantów na Śląsku Opolskim – uczucia strachu, niechęc,i a nawet nienawiści28.

Jednym z istotnych problemów związanych z obecnością Armii Czerwonej na Śląsku
Opolskim była sprawa gwałtów. Miały on miejsce nie tylko w momencie wkraczania wojsk
ZSRR na ten teren, ale właściwie do końca 1945 roku stanowiły bardzo poważny problem
i determinowały stosunek miejscowej ludności do Sowietów. Sprawcami tych zajść byli żoł-
nierze jednostek tyłowych, formacji NKWD, różnej maści maruderzy i dezerterzy, a w po-
łowie 1945 roku żołnierze jednostek powracających po zdobyciu Berlina do ZSRR29. To
ponure zjawisko najlepiej zobrazują fragmenty sprawozdań jednostek polskiej administra-
cji z tego okresu. Starosta opolski w początkach lipca 1945 pisał: Zdarzają się wypadki za-
bierania przez jednostki wojskowe całego majątku i coraz częściej występuje gwałcenie kobiet.
W samej Dębskiej Kuźni zanotowano 268 gwałtów (sic!)”30. W innym miejscu raportowano:
Coraz częściej dochodzą do naszej wiadomości informacje o faktach napadania i obchodzenia się
w brutalny sposób z kobietami przez żołnierzy rosyjskich, działających w stanie pijanym.31.

Zgrozę budzą informacje o gwałtach dokonywanych na dzieciach. Wojewoda w sierp-
niu donosił o 1 wypadku zhańbienia 3 letniego dziecka przez osobnika w mundurze radziec-
kim. Władze z Prudnika raportowały do Katowic o gwałcie na 15 letniej dziewczynce32.
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26 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 105, k. 4–15 – sprawozdania Zarządu Miejskiego Opole z 1945 roku, sprawoz-
danie Zarządu Miejskiego w Opolu z 29 czerwca 1945 roku. Miesiąc wcześniej doszło do ograbienia urzędników
i zdemolowania biur Starostwa Opolskiego przez czerwonoarmistów – AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 49, k. 32–37 –
sprawozdania wojewody za okres maj – grudzień 1945 roku, sprawozdanie sytuacyjne nr 2 z ruchu społeczno po-
litycznego na obszarze województwa śląsko-dąbrowskiego za miesiąc maj, Katowice 6 czerwca 1945 roku.

27 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 106, k. 15–19 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Prudniku z 1945
roku, sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Prudniku za okres 20 lipca – 20 sierpnia 1945, Prudnik 25 sierp-
nia 1945 roku.

28 AP Kat UWŚl/Og, sygn. 49, k. 53 – 71 – sprawozdania wojewody za okres maj – grudzień 1945 roku,
sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1945, Katowice 18 sierpnia 1945 roku.

29 J. Neja: Problemy z sojusznikiem. „Biuletyn IPN” 2005, nr 1–2, s. 59–63.
30 AP Kat UWŚl/Og, sygn. 49, k. 38–48 – sprawozdania sytuacyjne wojewody za okres maj – grudzień

1945 roku, sprawozdanie miesięczne wojewody śląsko-dąbrowskiego za miesiąc czerwiec 1945 roku, Katowice
10 lipca 1945 roku.

31 AP Kat UWŚl/Og, sygn. 105, k. 4–15 – sprawozdanie Zarządu Miejskiego Opole z 1945 roku, spra-
wozdanie Zarządu Miejskiego Opole z 29 czerwca 1945 roku.

32 AP Kat UWŚl/Og, sygn. 49, k. 53–71 – sprawozdania sytuacyjne wojewody za okres maj – grudzień
1945 roku, sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1945 roku, Katowice 18 sierpnia 1945 roku; AP Kat
UWŚl/Og, sygn. 106, k. 15–19 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Prudniku z 1945 roku, sprawozda-
nie Starostwa Powiatowego Prudnik za okres 20 lipca – 20 sierpnia 1945 roku, Prudnik 25 sierpnia 1945 roku.



Z uwagi na skalę zjawiska władze polskie zleciły PCK podjęcie działań w tej sprawie.
Powstała Komisja Opieki nad Ofiarami Gwałtu przy PCK w Katowicach, która zajmowała
się wyłącznie kierowaniem ofiar gwałtów na zabiegi usuwania ciąży. W lipcu i sierpniu
1945 roku wydano w Katowicach 44 takie skierowania (z czego 10 dotyczyło kobiet zgwał-
conych poza obszarami Górnego Śląska w trakcie powrotu z robót przymusowych).
W Cieszynie działała analogiczna komórka pod nazwą Komitet Niesienia Pomocy Ofia-
rom Gwałtu, który w okresie lipiec – sierpień 1945 roku rozpatrzył w sumie 16 wniosków.
Zachowały się też skierowania na zabieg aborcji wydane przez Sąd Okręgowy w Katowi-
cach (32 przypadki) oraz Sąd Okręgowy w Opolu (4 przypadki). W dokumentach tych
pojawia się stwierdzenie, że „gwałt miał związek z okolicznościami wojennymi”. Teore-
tycznie dzięki „pomocy” komisji PCK rozwiązywano problem, ale społeczne i psychiczne
skutki gwałtów pozostały w pamięci ofiar do śmierci. Nie można stwierdzić, ile było sa-
mobójstw dokonanych po zgwałceniu oraz ile osób przerwało ciąże w sposób nielegalny33.

Takie postępowanie wywoływało reakcje strony polskiej. W powojennej historiografii
całkowicie przemilczano informacje o przypadkach starć, jakie miały miejsce pomiędzy in-
terweniującymi funkcjonariuszami MO a żołnierzami Armii Czerwonej. Wprawdzie wła-
dze administracyjne na Śląsku Opolskim dość nisko oceniały MO pod kątem dyscypliny
i postawy moralnej, ale często milicjanci z posterunków gminnych byli jedyną ochroną
przed rabunkami ze strony krasnoarmiejców czy też maruderów. Co istotne, w starciach
jakie miały miejsce w 1945 roku, padały ofiary śmiertelne i to po obu stronach. Proble-
mem poruszanym przez milicjantów w sprawozdaniach z przeprowadzanych akcji, w któ-
rych nierzadko ryzykowali życiem, był fakt, że pochwyceni na gorącym uczynku żołnierze
Armii Czerwonej byli odstawiani do najbliższej sowieckiej komendantury wojennej, a ta
wypuszczała ich na wolność34.

Dochodziło do pobić milicjantów, a co gorsze i zabójstw. W dniu 27 lipca 1945 roku
został zastrzelony przez żołnierzy Armii Czerwonej komendant powiatowy MO w Oleś-

Trudna koegzystencja...

141

33 AP Kat, zespół 12/512 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Katowicach, sygn. 52–53. Prze-
rażające są zamieszczone tam relacje pokrzywdzonych kobiet. Oto jedna z nich: W marcu 1945 roku praco-
wałam w fabryce lnu w Gross Peterwitz [Pietrowice Wielkie] koło Raciborza. Dnia 29 marca br. w godzinach
wieczornych do fabryki wtargnęło kilkunastu podchmielonych żołnierzy rosyjskich, którzy zmusili około 30 kobiet
pracownic tej fabryki, między innymi i mnie, do udania się do pobliskiej wsi Makowa. Tam żołnierze zamknęli nas
w jednym domu i pod groźbą zastrzelenia dopuścili się na nas gwałtu.

34 Sowieci zdawali sobie sprawę, że funkcjonariusze MO byli przez swych przełożonych przestrzegani przed
używaniem broni przeciwko sojusznikowi. Wyraźnie zaznaczył to starosta powiatowy ze Strzelec: Mnożące się
zwłaszcza pod koniec obecnego okresu sprawozdawczego wypadki samowolnego postępowania żołnierzy sowieckich nie-
jednokrotnie kończą się strzelaniną w wyniku której niektórzy funkcjonariusze czy to UBP czy też MO złożyć musieli
swe życie w ofierze. Ponadto bardzo liczne są wypadki zaczepiania funkcjonariuszy UBP lub też MO przez żołnierzy
sowieckich domagających się bądź wydania motocyklu bądź roweru, przy czym napadający Rosjanie występują zawsze
z taką wielką przewagą liczbową, że lokalnym czynnikom bezpieczeństwa i ładu niejednokrotnie nie pozostaje żadne
inne wyjście, jak wycofanie się, tym bardziej że w myśl otrzymanych instrukcji nie chcą wywołać zbrojnych zatargów
z oddziałami wojsk sowieckich. Właśnie sumienne przestrzeganie tej instrukcji w wielu wypadkach było przyczyną po-
zbawienia życia kilku funkcjonariuszy UBP i MO, gdyż Rosjanie zdają się doskonale wiedzieć o tym zakazie używa-
nia broni i moment ten wykorzystują dla przeprowadzania swoich niecnych celów. AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 114, k.
119–136 – sprawozdania Starostwa Powiatowego Wielkie Strzelce za 1945 rok, sprawozdanie Starostwa Po-
wiatowego w Wielkich Strzelcach za okres 20 sierpnia – 20 września 1945 roku, Strzelce 27 września 1945
roku.



nie ppor. Józef Skrzydło, interweniujący w sprawie odebrania skradzionych koni w Saw-
czycach. W dniu 13 września 1945 roku zginął funkcjonariusz PUBP w Strzelcach Opol-
skich Stanisław Lasek, a 20 tego miesiąca Władysław Ruła z tamtejszej Komendy
Powiatowej MO. W obu wypadkach o ich zabójstwo obwiniano Sowietów35.

Podsumowaniem opisu tego zjawiska niech będzie fragment raportu z terenu Byczyny,
w którym jest mowa o starciach pomiędzy MO, a żołnierzami Armii Czerwonej, mają-
cych wręcz sensacyjny przebieg: W Byczynie dnia 15 listopada [1945] zostali napadnięci
i rozbrojeni dwaj funkcjonariusze MO i jeden funkcjonariusz UB przez 4 żołnierzy Armii Czer-
wonej. Zaalarmowany posterunek MO wystawił natychmiast pomoc, która po krótkiej utarczce
i wymianie strzałów żołnierzy tych rozbroiła. W czasie prowadzenia ich na posterunek MO nad-
jechała kolumna Armii Czerwonej w sile około 200 ludzi i przytrzymanych żołnierzy sowiec-
kich odbiła. Zawiadomiona o zajściu Powiatowa Komenda MO łącznie z Komendą Wojenną
wojsk radzieckich zorganizowała pościg i sprawców napadu na wyżej wymienionych funkcjo-
nariuszy ujęto i doprowadzono do Wojennej Komendantury w Kluczborku36.

Przedstawiając obecność Armii Czerwonej na terenie Śląska Opolskiego w 1945 roku
i władzę komendantur wojennych, nie można pominąć istotnego faktu, jakim była bez-
względna eksploatacja i drenaż potencjału przemysłowego tych ziem, prowadzone także
w czasie, gdy działały już na tym terenie organy polskiej administracji. Tereny Górnego
Śląska (w tym obszary byłej rejencji opolskiej) były dla ZSRR niezwykle cenną zdobyczą,
nie tylko z racji siły roboczej stamtąd zabranej do pracy przymusowej, ale też z powodu
dobrze rozwiniętej i nowoczesnej infrastruktury przemysłowej. Co ważne, przemysł gór-
nośląski nie ucierpiał znacznie wskutek działań wojennych, nie zrealizowano też tutaj
akcji demontażu urządzeń i ich wywiezienia w głąb Rzeszy. Sowieci mogli więc przejąć bo-
gatą infrastrukturę przemysłową i przystąpić do jej rozmontowania oraz wywozu do ZSRR.

Akcja ta była starannie przygotowana, a kierował nią rezydujący w Bytomiu przedsta-
wiciel Państwowego Komitetu Obrony ZSRR (GoKO) gen. Maksym Saburow37. Jego wy-
tyczne realizowały specjalne Oddziały Trofeów Wojennych, w skład, których wchodziła
kadra inżynierów i techników oceniających linie technologiczne i decydujących o ich wy-
wozie. Sowieci opierali się na porozumieniu zawartym z Rządem Tymczasowym z 26
marca 1945 roku. Zakładało ono możliwość wywozu do ZSRR przedsiębiorstw niemiec-
kich znajdujących się nawet w granicach II RP z 1939 roku (za takie uważano te zakłady,
które zostały wybudowane przez Niemców nie na bazie przedsiębiorstw polskich)38.

O wiele łatwiejsze było postępowanie w przypadku urządzeń przemysłowych, które
znajdowały się na byłych obszarach Rzeszy, które w wyniku wojny miały być przekazane
pod polską władzę. Wszelkie przedsiębiorstwa z tego terenu (m.in. więc i ze Śląska Opol-
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35 AP Kat UWŚl/Og, sygn. 103, k. 27–43 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Oleśnie za 1945 rok,
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sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Wielkich Strzelcach za okres 20 sierpnia – 20 września 1945 roku,
Strzelce 27 września 1945 roku, T. Swedek: Polegli w walce o utrwalanie władzy ludowej na Śląsku Opolskim. Spra-
wozdanie z akcji weryfikacyjnej. „Studia Śląskie” 1975, t. XXVII, s. 179, 182.

36 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 98, k. 94–99 – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Kluczborku za 1945
rok, sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Kluczborku za okres 20 października – 20 listopada 1945 roku.

37 B. Tracz: Rok ostatni – rok pierwszy..., s. 64–71.
38 M.L. Krogulski, Okupacja w imię sojuszu..., s. 23–24.



skiego) były uważane za niemieckie i mogły zostać zdemontowane i wywiezione. Fak-
tycznie to władze sowieckie określały, które przedsiębiorstwa miały podlegać wywózce.
Wywożenie infrastruktury z terenu Górnego Śląska miało charakter zorganizowanej akcji,
która uległa nasileniu od kwietnia 1945 roku. Praktycznie znaczna część zakładów z ob-
szarów przekazanych Polsce została stamtąd wywieziona. Mariusz Lesław Krogulski po-
daje, że na terenie powiatów gliwickiego i zabrskiego, z bardzo dobrze rozwiniętą
infrastrukturą przemysłową, stronie polskiej pozostawiono nie więcej niż 10% maszyn
i urządzeń39. Dla przykładu można podać, że zdemontowano i wywieziono większą część
urządzeń z huty „Bobrek” w Bytomiu, oraz elektrowni w Zabrzu40. Raporty władz admi-
nistracji polskiej z Koźla z 1945 roku wyraźnie wskazują, że bardzo dobrze rozwinięty
przemysł chemiczny z tego terenu (m.in. zakłady IG Farben) został w całości zdemonto-
wany i pozostały jedynie zdewastowane budynki41.

Przejmując władzę na terenach Śląska Opolskiego od marca 1945 roku, strona pol-
ska była zależna od swego sojusznika, jakim był ZSRR, którego komendantury wojenne
i jednostki wojskowe znajdowały się na tym obszarze. Przez długi czas Sowieci odgrywali
istotną rolę na tym terenie o skomplikowanej sytuacji narodowościowej. Co więcej, byli
stroną aktywną, angażując się w wiele spraw i często odwołując się do argumentu siły. Dla
rodzącej się polskiej administracji i autorytetu władz państwa polskiego poważnym pro-
blemem była postawa Sowietów, liczne rabunki, gwałty i napady dokonywane poprzez
osoby w mundurach Armii Czerwonej. Koniec II wojny światowej doprowadził do olbrzy-
mich zmian w strukturze społecznej Śląska Opolskiego, opartej bardzo często na pojęciu
„małej ojczyzny”. O ile Sowieci byli dla miejscowej ludności elementem zupełnie obcym
i tymczasowym, to inaczej było w przypadku napływającej ludności polskiej, która przy-
czyniła się do rozbicia ukształtowanej struktury społecznej42. Wysiedlenia, migracje, wy-
wózka osób do pracy przymusowej rozbiły wiele więzi ukształtowanych na tym obszarze
od wieków. Postawa Sowietów, nastawiona głównie na eksploatację tego terenu, dodat-
kowo skomplikowała ten proces. Dopiero ostatecznie wycofywanie się jednostek Armii
Czerwonej i likwidacja jesienią 1945 roku komendantur wojennych pozwoliły polskiej
administracji na swobodne kształtowanie stosunków politycznych, społecznych i gospo-
darczych na objętych po wojnie ziemiach oraz na podjęcie działań na rzecz włączenia tego
obszaru do nowo powstałego organizmu politycznego, jakim była powojenna Polska.
Trzeba przyznać, że był to proces trudny i czasochłonny, ale przynajmniej sytuacji nie kom-
plikował pobyt Sowietów na tym terenie.
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39 Tamże,. s. 96.
40 AP Kat, UWŚl/Og, sygn. 49, k. 38–48 – sprawozdania sytuacyjne wojewody za okres maj – grudzień 1945

roku, sprawozdanie miesięczne wojewody śląsko-dąbrowskiego za miesiąc czerwiec 1945 roku, Katowice
10 lipca 1945 roku.

41 AP Ka UWŚl/Og, sygn. 99, k. 2–2v – sprawozdania Starostwa Powiatowego w Koźlu z 1945 roku, spra-
wozdanie z działalności Wydziału Powiatowego w Koźlu po dzień 7 czerwca 1945 roku, k. 3–8 – charakterystyka
powiatu, Koźle 11 lipca 1945 roku. Trzeba także pamiętać o eksploatacji rolnictwa Śląska Opolskiego. Szerzej
na ten temat zob. H. Duda: Przejęcie majątków ziemskich na Śląsku Opolskim z rąk Armii Czerwonej w 1945 r.
– przyczynek do zagadnienia. „Studia Śląskie” 2004, t. LXIII, s. 51–77.

42 Zob. S. Seneft: Konsekwencje II wojny światowej dla Śląska Opolskiego. „Studia Śląskie” 2005, T. 64,
s. 29–41.



Dariusz Węgrzyn

Eine schwierige Koexistenz. Verhältnisse zwischen der polnischen
Zivilverwaltung und den sowjetischen Behörden im Oppelner Schlesien

im Zeitraum vom März bis Dezember 1945

Zusammenfassung

Der Artikel stellt die Situation dar, die sich auf dem Gebiet des ehemaligen deutschen Teils des
Oberschlesiens (des. sog. Oppelner Schlesiens) in 1945 nach ihrer Besetzung durch sowjetische Mi-
litärdienste ergeben hat, mit Hervorhebung der Beziehungen zwischen der auf diesem Gebiet erst
entstehenden polnischen Verwaltung und den Organen sowjetischer Gewalt (Kriegskommandan-
turen) sowie den Einheiten der Roten Armee. Der Autor bezweckte auf die Einflüsse der Sowjets
auf die Schlüsselerscheinungen hinzuweisen, die in dieser Gegend nach dem Kriegsende vorge-
kommen sind: Übernahme des Industriepotentials, Aussiedlungen, Migrationen, Nationalitätspo-
litik, Gestaltung des politischen Systems und der Grundlagen der polnischen Verwaltung. Im Artikel
wurden auch die Fälle der Straftaten besprochen, die durch Soldaten der Roten Armee auf diesem
Gebiet verübt worden sind.

Dariusz Węgrzyn

Difficult coexistence. Relationship between the Polish civil administration
and the Soviet authorities in the Opole Silesia

between March and December 1945

Summary

The article treats situation in the former German part of the Upper Silesia (Polish: Opole Sile-
sia) in 1945 after conquest of this region by the Soviet Army. The new Polish administration had to
cooperate with the Soviet military authorities and military units. The author intends to show how
the Soviets influenced key events in the history of the area: theft of the industrial potential, dis-
placements, migration, national policy, creation of the political system and the Polish administra-
tion. The article presents also crimes committed by the soldiers of the Red Army.
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Tomasz Szafron, Radosław Miłoch

AKTA OSOBOWO-PŁACOWE BYŁEJ PZPR
ZGROMADZONE W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM

W KATOWICACH
JAKO PRZYKŁAD ŹRÓDŁA DO BADAŃ NAD HISTORIĄ PRL

Po rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jej archiwa trafiły w myśl za-
sady przynależności terytorialnej do odpowiednich archiwów na terenie całego kraju1. Do
Archiwum Państwowego w Katowicach trafiły akta po byłym Komitecie Wojewódzkim
(dalej: KW) PZPR w Katowicach oraz w Bielsku-Białej.

W tych rozważaniach analizie będą poddane akta po byłym KW PZPR w Katowicach.
Zespół ten liczy 311 m.b. akt kategorii „A”, a w jego skład wchodzi dokumentacja z konfe-
rencji sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeń Plenum, Egzekutywy, Sekretariatu, działal-
ności komisji partyjnych oraz poszczególnych wydziałów KW. Ponadto zespół ten zawiera
jeszcze zbiór nagrań oraz wspomnienia i relacje. Akta te obejmują okres 1948–19902.

Niezależnie od tego Archiwum przechowuje dokumentację niearchiwalną wytworzoną
w toku działania PZPR. Są to przede wszystkim teczki osobowe pracowników etatowych
różnych instancji partyjnych zatrudnianych przez KW PZPR (niecałe 6 tysięcy teczek) za
lata 1948–1990. Ponadto w skład tej dokumentacji wchodzą karty osobowo-płacowe po-
wstałe w celach ewidencyjnych oraz listy płac służące naliczaniu zarobków pracownikom
aparatu partyjnego, które nie są zachowane w komplecie. Wspomniane akta dotyczą za-
równo pracowników politycznych, jak i obsługi administracyjno-technicznej KW.

Akta zespołu archiwalnego KW PZPR w Katowicach stanowią wraz z zasobem kato-
wickiego oddziału IPN najważniejsze źródła do badań nad dziejami PRL w województwie
katowickim w wymiarze zarówno politycznym, jak i gospodarczym, społecznym i kultu-
ralnym. W systemie politycznym PRL nic nie było możliwe bez zgody i wiedzy danego ko-
mitetu partyjnego.

Do badań nad najnowszą historią naszego regionu oprócz wymienionych akt katego-
rii „A” należy wykorzystywać dokumentację niearchiwalną, o której już była mowa. Ana-
liza poszczególnych teczek osobowych pracowników politycznych PZPR w Katowicach
przybliża przede wszystkim postacie – głównych „bohaterów” historii byłego wojewódz-
twa katowickiego z drugiej połowy XX wieku.

Teczki osobowe aparatczyków składają się zazwyczaj z dwóch części. Pierwsza doty-
czy ich danych osobowych – przedstawiany przez pracownika PZPR życiorys oraz wy-
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s. 40.
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pełniona specjalna ankieta osobowa (kwestionariusz osobowy). Dysponując tylko takimi
danymi, można dokonać, przeprowadzając badania na większej grupie, analizy pocho-
dzenia społecznego oraz narodowego. Ponadto można wskazać regiony, z jakich ludzie ci
pochodzili, dzięki czemu możliwe jest badanie procesu napływu ludności z innych tere-
nów Polski do pracy w byłym województwie katowickim. Dzięki danym zamieszczonym
w pierwszej części teczki osobowej badacz jest w stanie określić poziom wykształcenia
ówczesnej elity zarządzającej województwem. Analiza zbiorowości za długi okres nie-
wątpliwie wskaże pewne zjawiska występujące w społeczeństwie, a dotyczące podnosze-
nia wykształcenia w ciągu drugiej połowy XX wieku, a co za tym idzie zmian społecznych
wśród ludności.

Na drugą część teczki składają się dokumenty dotyczące miejsc pracy, angażu do pracy
w aparacie PZPR, wszystkie dokumenty dotyczące awansów, degradacji, kar partyjnych
oraz zaświadczenia o ukończeniu odpowiednich szkół partyjnych.

Na podstawie wymienionych dokumentów można analizować przebieg karier partyj-
nych od momentu zatrudnienia w aparacie aż do chwili odejścia z aparatu do innego
miejsca pracy bądź przejścia na emeryturę lub rentę. Dokumenty te odsłaniają przed ba-
daczem ogrom instytucji należących do tzw. nomenklatury partyjnej, a więc takich, gdzie
obsadzenie stanowisk kierowniczych zależało wyłącznie od partii. Zagadnienie nomen-
klatury kadr ukazuje wiele powiązań i zależności pomiędzy partią a instytucjami gospo-
darczymi, kulturalnymi, administracją oraz nauką. Wszystkie ważniejsze sprawy
w instytucjach tego typu były uzgadniane z PZPR, czego dowód istnieje w teczkach oso-
bowych – kierownicze stanowiska w tych instytucjach obsadzano aparatczykami za zgodą
partii.

Dokonanie przeglądu tych akt umożliwia badaczowi prześledzenie schematu kariery
partyjnej, jej modeli, czasu przebiegu, a także wszelkich szeroko rozumianych awansów
i degradacji. Odsłania się tu obraz partii od wewnątrz, jej systemu nagród i kar oraz ich
skuteczności.

Kolejnym problemem, który można badać, jest wiedza na temat funkcjonowania
PZPR i jej aparatu biurokratycznego. Dokonując analizy konkretnych dokumentów, uzys-
kuje się ogląd na strukturę organizacyjną KW PZPR i jej zmiany. Przy okazji niejako ba-
dacz otrzymuje informacje na temat systemu kancelaryjnego oraz obiegu pism
działającego w KW i między danymi instancjami partyjnymi.

Dzięki analizie teczek osobowych aparatczyków badacz w pigułce uzyskuje to, czego
mógłby się dowiedzieć, studiując dziesiątki metrów bieżących akt konferencji, posiedzeń
plenarnych, egzekutyw czy komisji partyjnych. Jednocześnie źródło to służy jako weryfi-
kator innych akt wytworzonych w toku działania aparatu partyjnego.

Karty osobowo-płacowe znajdujące się w zasobie Archiwum pochodzą w większości
z lat 1970–1990. Karty te zostały podzielone na karty pracowników aparatu partyjnego
oraz karty członków partii zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach podlegają-
cych nomenklaturze partyjnej. Głównym celem istnienia tej dokumentacji było zbieranie
danych o płacach poszczególnych pracowników KW i ewidencjonowanie pracowników
KW. Karta była zakładana poszczególnemu pracownikowi KW i składała się z kilku rub-
ryk, które zawierały: dane osobowe, informacje o wykształceniu i pochodzeniu społecz-
nym. Kolejne rubryki dotyczyły działalności zawodowej przed przejściem na etat partyjny,
działalności społecznej, stosunku do wojska. Jest również rubryka dotycząca przyznanych
odznaczeń i medali. Jednak najważniejszą częścią karty jest rubryka, gdzie umieszczono
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zapisy o przebiegu kariery partyjnej z podanymi sumami zarobków, często w rozbiciu na
poszczególne składniki płacy.

Mając do dyspozycji takie źródło, badacz jest w stanie – podobnie jak w przypadku te-
czek osobowych – prześledzić kariery partyjne działaczy PZPR oraz działalność aparatu biu-
rokratycznego PZPR. Najważniejszy fakt wypływający z analizy kart osobowo-płacowych
to możliwość prześledzenia płac partyjniaków. Na podstawie tych zapisów można dokony-
wać analizy porównawczej płac poszczególnych stanowisk w partii i ich zmian.

Ponadto to źródło ma jeszcze jedną olbrzymią wartość. Mianowicie często zdarza się,
że teczka osobowa danej osoby się nie zachowała, wówczas karta osobowo-płacowa jest
głównym źródłem wiedzy o aparatczykach i ich karierach.

Listy płac ukazują głównie wiedzę z zakresu historii gospodarczej PZPR. Analiza tej
dokumentacji pozwala ustalić zarobki na danych stanowiskach, ale przede wszystkim do-
starcza wiedzy o składnikach płacy w aparacie partyjnym. Ponadto jest to niezwykle cenne
źródło porównawcze do tego, co zawierają karty osobowo-płacowe. Na podstawie da-
nych zawartych w listach płac można dokonywać analizy sytuacji finansowej całej partii,
gdyż płace zazwyczaj są odbiciem funkcjonowania danej instytucji. Ponadto mając dane
zarobkowe innych organizacji działających w PRL (publikowane w rocznikach GUS),
można je porównywać z płacami aparatczyków, dzięki czemu zyskuje się obraz statusu
materialnego pracowników aparatu partyjnego.

Omówione źródła wytrzymują krytykę dotyczącą wiarygodności, gdyż były sporządzane
na potrzeby konkretnego bieżącego funkcjonowania partii, dlatego aktotwórca nie miał za-
miaru fałszowania danych. Można mieć zastrzeżenia szczególnie do niektórych zapisów za-
mieszczanych w teczkach osobowych, a sporządzanych przez samych zainteresowanych,
takich jak pochodzenie społeczne czy życiorysy, jednak dane te zazwyczaj były weryfikowane,
co ma odzwierciedlenie w kolejnych dokumentach. Ważne jest, że owe źródła doskonale się
uzupełniają, dzięki czemu ewentualne pomyłki [zafałszowania] można wyeliminować.

Ponadto nieufność w tych źródłach mogą budzić zapisy dotyczące istniejących ówcześ-
nie podziałów administracyjnych kraju bądź zapisy dotyczące struktury organizacyjnej
w partii. Jednak można te zagadnienia weryfikować na podstawie prawodawstwa z okresu
PRL, prasy partyjnej czy innych dokumentów.

Jak wykazano, źródła te są niezbędne do poznania funkcjonowania aparatu partyj-
nego. Akta składające się na zespół archiwalny KW PZPR w katowickim Archiwum ciągle
czekają na pełne archiwalne opracowanie. Ponadto zakwalifikowanie wymienionych źró-
deł do kategorii archiwalnej „B” powoduje, że nie są one ujęte w inwentarzach archiwal-
nych udostępnianych badaczom.

Przybliżone tu źródła są najważniejszymi do tworzenia biografii ludzi aparatu partyj-
nego. Dzięki teczkom osobowym uzupełnionym o zapisy kart osobowo-płacowych i ana-
lizie list płac uzyskuje się obraz działalności politycznej i społecznej szeregowych
pracowników KW, ale również tych najważniejszych, na przykład Edwarda Giereka czy
Zbigniewa Messnera, którzy nie tylko byli postaciami najważniejszymi w byłym woje-
wództwie katowickim, ale również w całym kraju. Dysponując informacjami przede
wszystkim z tych źródeł i uzupełniając je danymi z innych dokumentów, prasy, wspomnień
i pamiętników można uzyskać pełną biografię konkretnych osób.

Analiza wspomnianych źródeł wraz z pozostałymi aktami wytworzonymi w wyniku
działalności PZPR pozwala na lepsze poznanie dziejów województwa katowickiego
w okresie PRL-u.
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Tomasz Szafron, Radosław Miłych

Die beim Staatsarchiv Kattowitz gesammelten Personal- und Lohnakten
der ehemaligen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR) als Beispiel
für die Quelle zur Forschung über die Geschichte der Volksrepublik Polen

Zusammenfassung

Außer den Archivmaterialien, die durch Strukturen der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei
erstellt und nach 1991 durch das Staatsarchiv Kattowitz übernommen worden sind, sind auch die
Personalakten der etatmäßigen Mitarbeiter der Partei, ihre Personal- und Lohnakten sowie Loh-
nlisten, die auch beim Kattowitzer Staatsarchiv aufbewahrt werden aber bisher nicht als Archiv-
material galten, für die Forschungen über die neuste Geschichte Oberschlesiens von gleicher
Bedeutung. Die Autoren weisen darauf hin, dass derartige Geschichtsquellen für die Wiedergabe
der Biografien von Menschen des kommunistischen Parteiapparats sowie für die Erschließung der
Funktionsweise des Regimeapparates im kommunistischen Polen bis 1989 am wichtigsten sind.

Tomasz Szafron, Radosław Miłych

Personal records of the Polish United Workers’ Party in the State Archives
in Katowice as a source for research of the history of the Polish People’s Republic

Summary

Not only archival materials of the Polish United Workers’ Party (acquired by the State Archives
in Katowice in 1991), but also non-archival materials, as personal records and salary lists of em-
ployees of the Party, are valuable historical source. The authors point out that those documents are
the most important sources for writing biographies of the Party officials and for researching the
functioning of the Communist regime in Poland before 1989.
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Zdzisław Jedynak

KATOWICE, KUŹNICA BOGUCKA I BRYNÓW
NA PODSTAWIE NIEPUBLIKOWANEJ CZĘŚCI URBARZA

Z 1702 ROKU

Ludwik Musioł w swej niezwykle cennej i podstawowej dla poznania dziejów Katowic
i włączonych do miasta miejscowości książce1 opublikował odnaleziony przez siebie wśród
nieuporządkowanych wtedy akt2 w Archiwum Książąt Pszczyńskich urbarz (inwentarz)
z maja 1702 roku.

Staraniem Bronisławy Spyry pracującej przez wiele lat w Oddziale w Pszczynie Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach został sporządzony inwentarz Archiwum Książąt
Pszczyńskich. Opublikowała ona drukiem także przewodnik po tym zespole. Akta,
o których pisał L. Musioł, że były przeważnie luźne i niezinwentaryzowane, zostały
opracowane. Utworzono z nich jednostki archiwalne i nadano im odpowiednie sygna-
tury.

Urbarz został sporządzony przy okazji sprzedaży Kuźnicy Boguckiej, Katowic i Bry-
nowa (Brwinowa) za 13 550 talarów przez Jerzego Holy z Ponięcic3 na Ściborowicach4 dla
Baltazara Erdmana hr. Promnitza w dniu 1 maja 1702 roku. L. Musioł przytoczył w swej
pracy tekst nieuwierzytelnionego odpisu tego aktu5, na marginesie którego jest uwaga z
XVIII wieku: Oryginał podobno został zabrany do Żar [Das Original hiervon soll dem Ver-
nehmen in Anno 1702 nach Sorau genommen seyn]6. Okazuje się jednak, że w najważniej-
szym zespole w Oddziale Archiwum Państwowego w Pszczynie – w Archiwum Książąt
Pszczyńskich – zachował się tenże oryginał (wraz z pieczęciami)7.

Zachowała się też w Pszczynie pierwsza wersja dokumentu sprzedaży z własnoręczną
adnotacją Baltazara Promnitza o zapłaceniu tej kwoty w następnym dniu (2 maja)
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1 L. Musioł: Materiały do dziejów Wielkich Katowic. Katowice 1936.
2 Były one wówczas w trzech skrzyniach z napisem „Myslowitz” w pokoju nr 32 w pałacu w Pszczynie.

L. Musioł: Materiały..., s. 24.
3 Ponięcice – 12 km na północny zachód od Raciborza.
4 Ściborowice – 15 km na północny wschód od Głogówka.
5 Tak L. Musioł przytoczył w swej pracy (Materiały..., s. 134–137, nr 46) – Archiwum Państwowe w Ka-

towicach, Oddział w Pszczynie (dalej AP Pszczyna), zespół 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskiej (dalej AKP),
sygn. X 321. Inny nieuwierzytelniony odpis tego dokumentu znajduje się w AP Pszczyna, AKP, sygn. X 320,
s. 123–128.

6 Żary wówczas należały również do Promnitzów.
7 Oryginał ten znajduje się w w AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 55–62. Plik został na początku XVIII

wieku oznaczony numerem 121 i opisany jako Original Kauff-Instrument über den Boguzker Hammer zu Pless
nebst Quittungs-Inventarien ad 1702. Adnotację o znalezieniu (opracowaniu) tego oryginalnego pliku umieścił
też Georg Büchs w 1930 roku: “Original-Kaufvetrag von Kattowitz 1702 mit den Anlagen wie Quittungen,
Urbarium u.s.w. Bearbeitet Büchs 1930” – AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 55.



w Kuźnicy Boguckiej8. Z adnotacji tej dowiadujemy się, że załatwianie transakcji zakupu
rozpoczęto już 24 marca 1702 roku. w Żarach, a wstępną umowę sporządzono w Kuźnicy
Boguckiej w dniu 6 kwietnia.

Zachował się także oryginalny dokument Jerzego Holy z następnego dnia (3 maja)
potwierdzający otrzymanie tej kwoty (13 550 talarów) od Baltazara Promnitza9. Świad-
kami byli: Jan Jerzy Kamieński, Paweł Franciszek Kreczyk i Jan Krzysztof Mieroszew-
ski10.

Nie zachowała się niestety część urbarza opublikowana przez L. Musioła. Z opubli-
kowanego przez niego fragmentu dowiadujemy się, że w Kuźnicy Boguckiej produko-
wano rocznie około 300 łup (Luppe)11 żelaza. Do wyprodukowania takiej ilości zużywano
6–8 kubłów rudy żelaza i 3 kubły węgla drzewnego. Dochód ze sprzedaży wyproduko-
wanego żelaza szacowano na 1043 talary12.

Tekst urbarza opublikowany przez L. Musioła obejmuje także wykaz innych budyn-
ków w sąsiedztwie Kuźnicy Boguckiej. Wspomniano mianowicie, że był tu tartak, w któ-
rym produkowano około 12 szefli desek rocznie. Obok był też folwark, gdzie wysiewano
po 2 małdraty (Maldrat) zboża jarego i ozimego13.

Zostały natomiast odnalezione inne części składowe urbarza nieznane L. Musiołowi.
Zwłaszcza interesujący jest najstarszy pełny wykaz mieszkańców Kuźnicy Boguckiej i wsi
Katowice14. Na jego podstawie można ustalić imiona i nazwiska (przezwiska) wszystkich
właścicieli gospodarstw chłopskich w Katowicach i pracowników Kuźnicy Boguckiej.
Oczywiście w urbarzu wymieniono tylko posiadaczy domów i gruntów, a nie członków
ich rodzin. Przypuszczalną liczbę mieszkańców gospodarstwa można szacować na cztery
osoby.

Występowanie w tej okolicy dużej ilości rudy żelaza i wody potrzebnej do poruszania
miechów i młotów kuźniczych powodowało wyodrębnienie się tu zawodów takich, jak
kowale czy węglarze, których zasadniczym źródłem utrzymania nie była praca na roli. W
zachowanym urbarzu (inwentarzu) Kuźnicy Boguckiej z 1702 roku (1 maja)15 wyszcze-
gólniono 8 takich osób, które były zwolnione od odrabiania pańszczyzny, a jedynie pod-
czas wzmożonych prac w okresie sianokosów mieli pomagać przy pracach na łące
położonej za stawem (Zostawie)16, a więc w okolicy obecnego dworca autobusowego w Ka-
towicach. W pracach dla kuźnicy było zatrudnionych:

ZDZISŁAW JEDYNAK

152

8 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 69.
9 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 78.

10 Są tu inne oznaczenia literowe niż w AKP, sygn. X 321.
11 To znaczy: brył topionego żelaza – F. Pietrak: Niemiecko-polski słownik górniczy. Katowice 1924, s. 245.
12 L. Musioł: Materiały..., s. 138.
13 Tamże, s. 138–139.
14 W pracy L. Musioła (s. 179–180) znajdują się wcześniejsze niepełne spisy rekonstruowane, na ile to było

możliwe, z akt wizytacji diecezji krakowskiej i ksiąg metrykalnych Archiwum Parafialnego w Bogucicach z lat
1598–1697.

15 Wówczas Jerzy Holy z Ponięcic sprzedał dobra Kuźnicę Bogucką, Katowice i Brynów Baltazarowi Er-
dmannowi hr. von Promnitz – L. Musioł: Materiały..., s. 134–139, nr 46–47.

16 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 94: wszyscy oni jako robotnicy w kuźnicy są wolni, a tylko podczas
sianokosów winni stawić się albo wysłać kogoś w zastępstwie na tzw. Zastawską Łąkę [diese alle sein als ham-
mer handwergker frey, nur dass sie zum heuernten auf die so genannte Zostawer Wiese sich zugestellen oder zu
schüken schuldig].



– 2 odlewników (Schmelzer) – Marcin Hojka (Hojczyk) i Stanisław Dymek (Demek),
– 2 kowali – Jakub Suchy (inaczej zwany Siekacz) i Paweł (Kowol – zawód, który utrwa-

lił się jako nazwisko),
– ładowacz węgla (Kohlschütter) – Piotr (bez nazwiska),
– 3 węglarzy (Kohlbrenner) – Franek, Mikołaj (Nikel) i Klemens (nie mieli oni jeszcze na-

zwisk)17.
Mieszkali oni obok kuźnicy, a więc na lewym brzegu Rawy, naprzeciw wsi Katowice,

której mieszkańcy utrzymywali się z zajęć rolniczych.
W Kuźnicy Boguckiej mieszkało wówczas też kilku rzemieślników, którzy utrzymy-

wali się z zajęć pozarolniczych (Mittleute). Oni również nie odrabiali pańszczyzny, płacili
tylko czynsz. Mieszkali tu mianowicie: Ciągała – szewc (Schuster), rzeźnik bez nazwiska
(ein Fleischer) i młynarz bez nazwiska (ein Müller)18.

W urbarzu wspomniano o Hałdzie Załęskiej (Hołd)19. W 1702 roku mieszkał tu tylko
jeden gospodarz – Marcin Kołdyka. Nie miał on dużo pola, gdyż był zobowiązany do od-
rabiania jednego dnia pańszczyzny tygodniowo20. Obok jego chałupy był dom leśniczego
(Jäger)21. Leśniczy był zwolniony od pańszczyzny. Miał on nadzorować okoliczne lasy, łąki
i stawy22.

Urbarz katowicki obejmuje kilka części oznaczonych literami. Część pierwsza jest
oznaczona literą „A”. Obejmuje ona wykaz chłopów pod względem powinności pań-
szczyźnianych. W spisie tym Brynów traktowano łącznie z Katowicami i Kuźnicą Bogucką
(Bogutzker Hammer). Było tu wówczas 10 gospodarstw. Mieli oni wszyscy odrabiać po 3
dni pańszczyzny tygodniowo, a ponadto z każdego gospodarstwa oddawać po 15 jajek, 1
motek przędzy (Spinnen) i narąbać dla pana po 12 sążni (Klafter) drewna23. W większo-
ści tutejsi chłopi posiadali już stałe nazwiska, ale niekiedy mieli tylko imiona lub prze-
zwiska. Tekst urbarza był sporządzony po niemiecku, ale imiona podawano w brzmieniu
takim, w jakim osoby te były nazywane w swoim polskojęzycznym środowisku. Najbo-
gatsze gospodarstwa w Katowicach mieli: 1) Tomek Sowa, 2) Wojtek Pyka, 3) Wojtek
Szweda, 4) Grzegorz (Grygier) Grządziel, 5) Walek Knap, 6) Stefan (Sztephan) Zając,
7) Krzysztof (Krzisztek) Biskup24, 8) Balon (gospodarstwo opuszczone)25, 9) Filip (opusz-
czone)26, 10) Stanisław Lisok27. Chłopi ci byli zobowiązani do pracy na polu pańskim przy
użyciu pary wołów (mit ein paar Vieh).
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17 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 94.
18 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 120.
19 Nazwa przypuszczalnie od wysypiska powstałego przy wydobyciu rudy żelaza występującej dawniej na

tym terenie.
20 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 94.
21 Imię i nazwisko nie zostało podane.
22 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 94.
23 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 51.
24 Dane w urbarzu odwoływały się do starszego urbarza (przypuszczalnie z 1699 roku), dlatego w tym miej-

scu umieszczono zapis: Figura – jetzo Krzisztek Biskup [Figura – obecnie Krzisztek Biskup].
25 Balonische Wüstung
26 Philip Wüstung
27 Został on zwolniony z powinności pańszczyźnianych, ponieważ powierzono mu zadanie gajowego: der

alle Schuldigkeiten nur dass er jetzo Waldheger ist.



W Brynowie było wówczas 8 gospodarstw, które były również zobowiązane do odra-
biania pańszczyzny sprzężajnej. Przy użyciu pary wołów na polu pańskim mieli pracować
następujący chłopi z Brynowa28: 1) Stanisław (Stenzel) Zając, 2) Filip Szmajek29, 3) An-
drzej (Jendra) Malec, 4) Wdowa po Sowie (Sowina Wittib), 5) Kuba Kawka30, 6) Marci-
nek (obecnie opuszczone)31, 7) Kawka (obecnie opuszczone)32, 8) Szymek Szkwarek,
obecnie stróż [gajowy]33.

Biedniejsi chłopi musieli odrabiać pańszczyznę pieszo. Mieli oni oddawać również po
1 motku przędzy i po 12 sążni drewna rocznie, ale nie musieli oddawać jajek. W więk-
szości odrabiali po dwa dni pańszczyzny tygodniowo. Były to gospodarstwa, które posia-
dali34: 1) Grześ Kurzaczyk, 2) Wawrzyn Kopacz, 3) Badura – wdowa35, 4) Sobek
Orzempinek, poprzednio stróż36, 5) Piotr (Peter) Orzempinek, 6) Kuba Orzempinek,
obecnie wdowa37, 7) Krzystek (Krzisztek) Czcik, 8) Szymek Flaczyk (opuszczone)38, 9)
Franuś, obecnie wdowa39, 10) Chrószcz (Chroscz), wdowa (opuszczone)40, 11) Chlabasz
(opuszczone), mieszkał tu węglarz wypalający węgiel drzewny41, 12) Garbus (opusz-
czone)42, 13) Biskup (opuszczone)43, 14) Marcin (Morcin) Chrószcz (Chroscz), obecnie ga-
jowy44, 15) Marcin (Morcin) Kurzaczyk.

Mieszkały tu ponadto wdowy, które nie miały już nikogo w gospodarstwie i dlatego
miały odrabiać tylko po jednym dniu pańszczyzny tygodniowo oraz oddawać motek przę-
dzy rocznie. Były to mianowicie45: 1) wdowa po Franciszku (Franuszka), 2) wdowa po Ski-
bie (Skibina), 3) wdowa po Figurze (Figurka), 4) wdowa po Krupie (Krupino).

W niepublikowanej części urbarza wymieniono też wyposażenie dworu, budynków
gospodarczych, a także samej kuźnicy. Dowiadujemy się, że wyposażenie dworu (Ritter-
sitz) było bardzo skromne. Było tu tylko 2 stoły w pokojach i 1 do spożywania posiłków
(Schenktisch) oraz 6 krzeseł46.

Opis kuźnicy jest bardzo lapidarny, ale interesujący. Wspomniano, że w kuźnicy było
należące do niej urządzenie wraz z dobrą nowo wykonaną drewnianą belką, nowym
kowadłem i młotem, a także nowym kołem [napędowym] i koszami na węgiel
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28 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 51.
29 Wcześniej posesję tę miał Biskup – Biskup – jetzo Philip Szmajek.
30 Wcześniej posesję tę miał Kositarczyk – Kositarczyk – jetzo Kuba Kawka.
31 Martinek – jetzo Wüst.
32 Kawka – jetzo Wüst.
33 Szymek Szkwarek – jetzo Wächter.
34 AKP, sygn. X 321, s. 51–52.
35 Badura Wittib.
36 Sobek Orzempinek alter Wächter.
37 Kuba Orzempinek – nur ein Weib.
38 Szymek Flaczyk – jetzo Wüst.
39 Franuś, dessen Weib praestiret.
40 Chroscz, Wüste es berichtet ein Weib.
41 Chlabasz wüst, sitzt ein Kohlbrähner.
42 Garbuses Wüstung.
43 Biskupi Wüstung.
44 Morcin Chroscz, jetzo Waldheger.
45 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 52.
46 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 321, s. 116.



[drzewny]47. Właśnie to urządzenie z Kuźnicy Boguckiej stało się zasadniczym moty-
wem herbu gminy, a potem miasta Katowic w XIX wieku.

Wspomniano też o istnieniu browaru (Brauhaus) i tartaku (Brettmühle). Niepubliko-
wana część urbarza wymienia uprawy stosowane tutaj w ówczesnym rolnictwie. Ziemia
była mało wydajna i dlatego nie uprawiano pszenicy48. Uprawiano natomiast żyto (Brodt),
jęczmień (Gerste), tatarkę (Heiden-Korn), proso (Hirse), kapustę (Kraut) i groch (Erbse).
Hodowano też bydło – krowy, woły pociągowe (Zug-Ochsen), świnie, gęsi i kury49. Jak wy-
nika z urbarza, chłopi w Katowicach i Brynowie nie mieli wówczas jeszcze żadnych koni,
a do pracy w polu używali wołów.

Niepublikowana część urbarza stanowi więc cenne uzupełnienie znanego z publika-
cji L. Musioła opisu. Ukazuje ona strukturę ludnościową Katowic, Kuźnicy Boguckiej
i Brynowa na początku XVIII wieku, kiedy głównym zajęciem mieszkańców było jeszcze
rolnictwo, ale istniała też grupa ludzi związanych z działalnością tutejszej huty (kuźnicy)
żelaza – hutnicy i węglarze. Urbarz ukazuje ówczesną gospodarkę w warunkach panują-
cych stosunków pańszczyźnianych. Dopiero ponad 100 lat potem zostało zniesione pod-
daństwo i nastąpiło uwłaszczenie chłopów. Umożliwiło to odtąd nieskrępowany więzami
feudalnymi rozwój przemysłu, co było związane ze swobodnym napływem ludzi do tu-
tejszego górnictwa i hutnictwa. Jednocześnie urbarz ukazuje czas, gdy tutejsi mieszkańcy,
w tym także właściciele dóbr, byli polskojęzyczni. Jedynie panowie zwierzchni w Pszczy-
nie (Promnitzowie) i ich urzędnicy byli na tym terenie niemieckojęzyczni. Tekst urbarza
został z tego powodu sporządzony po niemiecku, ale imiona i kształtujące się wtedy na-
zwiska (w niektórych tylko przypadkach przezwiska) chłopów oraz podpisy miejscowej
szlachty wskazują na powszechnie tu wówczas używany język polski.

Zdzisław Jedynak

Kattowitz, Bogutschützer Hammer und Brwinow auf Grundlage eines
nicht veröffentlichten Teils vom Urbarium aus dem Jahre 1702

Zusammenfassung

In dieser Studie wird ein bisher nicht veröffentlichter Teil des Urbariums aus dem Jahre 1702
analysiert. Es veranschaulicht die Bevölkerungsstruktur von Kattowitz, Bogutschützer Hammer
und Brwinow am Anfang des 18. Jahrhunderts, als sich die Bewohner weiterhin mit der Landwirt-
schaft hauptsächlich beschäftigt haben. Es gab damals aber auch eine zunehmende Gruppe von An-
sässigen, die mit dem Betrieb der hiesigen Eisenhütte verbunden waren, jedoch im Rahmen der hier
immer wieder herrschenden feudalen Verhältnisse. Das Urbarium bringt näher die Zeit, als die hie-
sigen Bauern und Handwerker fast ausschließlich Polnisch sprachen.
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47 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 320, s. 116: In dem Hammer das darzu gehörige Zeug nebst wohl und neu-
gebauten höltzernem Massbalcken, neuem Amboss und Hammer auch neuem Reder undt Kohlkörben.

49 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 320, s. 116–117.



Zdzisław Jedynak

Katowice, Kuźnica Bogucka and Brynów according to the Urbarium of 1702

Summary

The article examines an unpublished part of the Urbarium written in 1702. It depicts the so-
cial structure of Katowice (German: Kattowitz), Kuźnica Bogucka (German: Bogutschützer Ham-
mer) and Brynów (German: Brwinow) in the beginning of the 18th century, when agriculture was
still the main occupation of their inhabitants, although the group involved in a local iron steel mill
was growing steadily. The mill still functioned on the basis of a feudal relationship. The document
describes the period, when local peasants and craftsmen spoke only Polish.
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Tomasz Hajewski

ZAJĘCIE ZAOLZIA W 1938 ROKU
W RAPORTACH FRANCUSKIEGO ATTACHÉ WOJSKOWEGO

W WARSZAWIE

Po Anschlussie Austrii Adolf Hitler postanowił anektować Czechosłowację pod pre-
tekstem obrony praw niemieckiej mniejszości narodowej w Sudetach. Po rozmowach
w Bad Godesberg i Monachium z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch kan-
clerz III Rzeszy uzyskał znaczące nabytki terytorialne kosztem państwa czechosłowac-
kiego. Na fali tych wydarzeń Polska i Węgry postanowiły anektować tereny zamieszkiwane
przez polskie i węgierskie mniejszości narodowe1. W przypadku Polski, oprócz Spiszu
i Orawy, chodziło również o tereny Śląska Cieszyńskiego przyznane Czechosłowacji po
I wojnie światowej, czyli tzw. Zaolzie.

Wśród autorów, którzy poruszali temat zajęcia Zaolzia w 1938 roku, należy wymienić
między innymi Marka Pawła Deszczyńskiego, Edwarda Długajczyka, Marka Kamińskiego,
Piotra Majewskiego oraz Andrzeja Szefera2. Tej kwestii poświęcono także seminarium
naukowe zorganizowane w Nowym Targu w listopadzie 2003 roku3. Niedawno ukazał
się ponadto zbiór wspomnień mieszkańców Zaolzia4.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie źródeł historycznych przechowywa-
nych w archiwum Service Historique de la Défense w Vincennes pod Paryżem (seria GR
7, sygnatura N 3001). Stanowią je meldunki francuskiego attaché wojskowego, generała
Musse, które wysyłał do Paryża w okresie od września do grudnia 1938 roku. Opisywał
on w nich proces zajmowania Zaolzia przez Polskę w tym okresie, począwszy od rozmów
ze stroną czechosłowacką aż po wcielenie tych terenów do II Rzeczypospolitej.

MELDUNKI FRANCUSKIEGO ATTACHÉ WOJSKOWEGO
z okresu wrzesień – grudzień 1938 roku

1.
Warszawa, 20 września 1938 roku, godz. 18.21
Polacy, w tym Sztab Główny, potwierdzają chęć odzyskania powiatów polskich przy okazji
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1 W. Shirer: The rise and fall of the Third Reich: A history of Nazi Germany. New York 1988, s. 421.
2 M.P. Deszczyński: Ostatni egzamin: Wojsko Polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938–1939. War-
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rewizji granicy czechosłowackiej. Oni mogliby interweniować w tym celu w razie lokalnego
konfliktu zbrojnego, którego ewentualność nie wydaje im się wykluczona.
Service Historique de la Défense (dalej: SHD), seria GR 7, sygn. N 3001 [jednostka ar-
chiwalna bez paginacji]

2.
Warszawa, 24 września 1938 roku, godz. 1
Według [Józefa] Becka, rząd czechosłowacki zaakceptowałby korektę granicy w Cieszy-
nie5. Ewentualne przekroczenie granicy przez Polaków powinno nastąpić pokojowo. Szef
Sztabu Głównego podtrzymuje swoją odmowę nieprzekazywania Czechom użytecznych
informacji, pozostając wiernym naszemu układowi.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

3.
Warszawa, 25 września 1938 roku, godz. 21
Koncentracja sił polskich na granicy w Cieszynie wydaje się liczyć 3 dywizje, wojska zme-
chanizowane i lotnictwo. Sztab Główny nie zakomunikował żadnych informacji na temat
Niemiec, które mogłyby interesować Czechosłowację.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

4.
Warszawa, 27 września 1938 roku
Rząd czechosłowacki zaakceptował cesję terytorialną na Śląsku Cieszyńskim. Odpowiedź
strony polskiej precyzująca polskie żądania będzie dziś wysłana. Będzie utrzymana w tonie
pojednawczym.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

5.
Warszawa, 28 września 1938 roku
Potwierdza się, że nota posłana wczoraj do Pragi jest umiarkowana i żąda oddania tylko
2 powiatów zamieszkanych głównie przez Polaków oraz przeprowadzenia plebiscytu w in-
nych powiatach Śląska Cieszyńskiego. Sztab Główny ogłasza, że w wypadku inwazji nie-
mieckiej na Czechosłowację, żołnierze polscy nie przekroczą granicy bez odpowiedniej
umowy z rządem czechosłowackim. Proszę ogłosić to w eterze.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

6.
Warszawa, 30 września 1938 roku
Ultimatum posłane tego wieczoru wymaga od rządu czechosłowackiego akceptacji przed
południem 1 października następujących warunków:
Oddania Polsce Cieszyna i okolicy przed południem 2 października,
Cesji pozostałych powiatów Cieszyna i Frystatu w ciągu 10 dni.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.
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7.
Warszawa, 1 października 1938 roku, godz. 13.10
Wedle oficjalnych informacji, odpowiedź rządu czechosłowackiego została wysłana i bę-
dzie satysfakcjonująca. Opóźnienie odbioru może wynieść godzinę. Rząd polski jest poza
tym mocno poruszony możliwymi konsekwencjami swojego ultimatum.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

8.
Warszawa, 12 października 1938
1) Przebieg okupacji polskiej
Polska okupacja powiatów Cieszyna i Frysztatu przebiegła w następujący sposób:
– 2 października: Cieszyn i okolica w promieniu 7 do 8 kilometrów;
– 3 października: miejscowości Ropice, Cierlicko, Olbrachnice;
– 4 października: Trzyniec, Jablonków;
– 5 października: reszta regionu na południe od powiatu cieszyńskiego na zachód od linii

kolejowej Mosty–Jablonków–Trzyniec;
– 6 października: odpoczynek;
– 7 października: Domaslawice i okolica;
– 8 października: Frystadt i okolica na wschód od Olzy;
– 9 października: Bogumin;
– 10 października: Karwin, Orlowa, Lazy, Sucha, Szumbark, Bledowice, Dabrowa, Dziec-

morowice;
– 11 października: Richwald, Pietwald.
Okupacja Bogumina miała nastąpić 11 października, jednak na skutek lokalnych pro-
blemów z agitatorami niemieckimi została przyspieszona i miała miejsce 9 [b.m.] przy
użyciu brygady pancernej.
Według gazet polskich, żołnierze są witani z entuzjazmem przez ludność miejscową. To-
warzyszą im funkcjonariusze cywilni (urzędnicy kolei i poczty, policjanci), niezbędni przy
przejmowaniu urzędów publicznych. Stopniowo przywrócono normalne funkcjonowanie
instytucji, co pozwoliło na wycofanie stanu wyjątkowego, wprowadzonego kilka dni
temu. W ten sposób Cieszyn i okolica powróciły do normalnego życia. Aby uniknąć kon-
taktu między żołnierzami czeskimi i polskimi, utworzono mieszaną komisję arbitrażową.
Funkcjonuje ona dla Polski pod kierunkiem generała [Tadeusza] Malinowskiego, za-
stępcy Szefa Sztabu Głównego. Zasiadają w niej dyplomowani pułkownicy: [Stanisław]
Grodzki, [Stefan] Szlaszewski, [Konstanty] Czerwiński (dawny attaché wojskowy w Pra-
dze), [Czesław] Kopański (dawny zastępca szefa Wydziału Wojsk Pancernych). Żaden
poważny incydent nie został odnotowany podczas okupacji. Sprzęt wojskowy porzucony
przez Czechów został zinwentaryzowany przez Polaków i wysłany do Czechosłowacji.
Korpus okupacyjny składa się z grupy operacyjnej zwanej „grupą śląską” [Samodzielna
Grupa Operacyjna „Śląsk”], dowodzonej przez generała Władysława Bortnowskiego.
Funkcję Szefa Sztabu pełni pułkownik dyplomowany [Stanisław] Izdebski. Grupa składa
się z:
– brygady pancernej pułkownika [Kazimierza] Dworaka,
– brygady kawalerii pułkownika [Romana] Abrahama,
– 4 do 5 dywizji, m.in. 23. Górnośląskiej Dywizji Piechoty (pułkownik Jan Jagmin-Sa-

dowski) i elementów dywizji poznańskiej,
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– sił powietrznych (pułk z Krakowa, grupa myśliwców z Warszawy, kilka elementów pułku
z Torunia).

2) Terytoria podlegające plebiscytowi
Polska wyraża także pretensje do regionów, które zamieszkuje stosunkowo dużo Pola-
ków:
– powiat Frydek (część północna),
– region Cadcy, Spiszu i Orawy (już częściowo przyznany Polsce przez Konferencję Am-

basadorów w 1920 roku).
Mówiło się o plebiscycie, ale możliwe, że dojdzie do podziału na podstawie umowy bila-
teralnej. Negocjacje trwają i ta kwestia będzie tematem następnego raportu.

3) Organizacja ekonomiczna i administracyjna
Nowe terytoria zostały przejęte w następujący sposób:
9 października Rada Ministrów zaakceptowała taki dekret Prezydenta Rzeczpospolitej:
Art. 1. Odzyskane terytoria Śląska Cieszyńskiego stanowią nieodłączną część Rzeczpos-
politej Polskiej.
Art. 2. Terytoria otrzymują organizację konstytucyjną i administracyjną jak w całej Rzecz-
pospolitej.
Art. 3. Terytoria stanowią część województwa śląskiego i będą podlegać prawu z 15 lipca
1920 roku, czyli statutowi organicznemu województwa. Do czasu przeprowadzenia wy-
borów region będzie reprezentować w Sejmie Śląskim 4 deputowanych wybranych przez
Prezydenta.
Art. 4. Przepisy prawne będące do dnia dzisiejszego w mocy na terytoriach odzyskanych
będą przekształcone w nowy statut prawny.
Art. 5. Prezes Rady Ministrów i Ministrowie są odpowiedzialni za wykonanie tego dekretu.
Art. 6. Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
Co się tyczy jurysdykcji, kolejny dekret ustali rozszerzenie na terytoria odzyskane kom-
petencji powiatu cieszyńskiego i utworzenie siedzib sędziów pokoju w Boguminie, Frys-
tacie i Jablonkowie.
Co się tyczy organizacji gospodarczej, rozpoczęły się rozmowy między rządem w Pradze
i Warszawie mające na celu zapewnienie ciągłości działalności służb lokalnych. W tym
celu, delegacja polska kierowana przez pana Labickiego, radcę w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych, wyjechała do Pragi6. Składa się ona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Finansów, Pomocy Społecznej, Handlu i Przemysłu. Z drugiej strony, 3 ko-
misje mieszane polsko-czeskie pod przewodnictwem pana [Leona] Malhomme’a, wice-
wojewody śląskiego, zostały zorganizowane w Cieszynie by rozwiązać problemy
komunikacji oraz omówić sprawy gospodarcze i kwestie narodowościowe.
4) Gospodarka Śląska Cieszyńskiego i problemy utrudniające ponowne przyłączenie
W powiatach frysztackim i cieszyńskim istnieje 2800 zakładów przemysłowych używają-
cych mocy ponad 200 000 HP, zatrudniających ponad 50 000 pracowników, w tym
25 000 górników. Najważniejsze problemy dotyczą górnictwa węglowego i metalurgii.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.
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9.
Warszawa, 20 października 1938 roku
Wizyta na Śląsku Cieszyńskim
Polska okupacja terenów Śląska Cieszyńskiego przekazanych Polsce przez Czechosło-
wację zakończyła się 11 października. Wizytowałem te tereny 14 października wraz z ko-
mendantem Teyssierem. Po zatrzymaniu się w Cieszynie i Trzyńcu, objechaliśmy region
północny, tam gdzie populacja polska jest najmniej liczna. Przejeżdżaliśmy przez Frys-
tadt, Orlową (niecka Karwiny), Rychwald, Bogumin. Osiągnęliśmy w tym miejscu gra-
nicę niemiecką na Odrze, a potem nową granicę polsko-czeską w Sumbarku na drodze
z Cieszyna do Morawskiej Ostrawy.
Sztab Główny w Warszawie uznał za konieczne zaopatrzyć nas w specjalne przepustki,
które miały zostać okazane w Cieszynie w sztabie Grupy Operacyjnej „Śląsk” generała
Bortnowskiego. Ta przepustka, uzyskana bez problemów, okazała się całkiem nieuży-
teczna. Poruszaliśmy się bowiem po całym regionie w samochodzie, co prawda na polskich
numerach (Katowice), ale ani razu nas nie zatrzymano do kontroli nawet w bezpośred-
niej bliskości granicy.
Ruch drogowy nie wygląda na poddany jakimś restrykcjom, a poza tym w regionie pa-
nuje wielki spokój. Chociaż niektóre miejscowości sprawiają wrażenie opuszczonych
przez swoich mieszkańców. W Cieszynie dość duże poruszenie, choć wiele sklepów zos-
tało zamkniętych a witryny zostały opróżnione, to jednak handel detaliczny powrócił,
mimo pewnych trudności ze zmianą waluty. Bardziej na północ, w szczególności w Or-
lowej i Boguminie, gdzie okupacja dopiero niedawno się zakończyła, sklepy są prawie
wszystkie zamknięte i na ulicy spotyka się tylko wojskowych i Polaków, urzędników lub
innych przybyłych z Polski. Wszędzie napisy w języku czeskim są wyrwane, wszystkie
szkoły czeskie zamknięte, jedynym oficjalnym językiem jest teraz tylko polski, choć reżim
czeski zezwalał na 3 języki: czeski, polski, niemiecki. W Orlowej, gdzie zamieszkiwało
najwięcej Czechów, kościół katolicki jest zamknięty, miasto prawie całkowicie opusz-
czone i afisze polskie potargane. Bogumin jest jeszcze bardziej wymarły niż Orlowa, ale
tam to mniejszość niemiecka opuściła miasto podczas napięć między Rzeszą a Czecho-
słowacją. Międzynarodowy ruch kolejowy nie został wznowiony i żaden gwizd lokomo-
tywy nie zakłóca ciszy w mieście. Dworzec kolejowy wydaje się potężnym budynkiem,
a tory pokrywają znaczną przestrzeń. W powiecie frysztackim aż do Bogumina, wydaje
się być więcej żołnierzy niż w powiecie cieszyńskim. Na Odrze żołnierze polscy okopali
się na linii fortyfikacji zbudowanych przez Czechów naprzeciwko granicy niemieckiej.
Schrony są potężne, mogą pomieścić broń automatyczną i przeciwpancerną, zaopat-
rzone są w 3 wieżyczki strażnicze, chronione przez sieć drutów kolczastych i zapory prze-
ciwczołgowe. Załoga schronów zdaje się liczyć 50 osób. Linia ciągnie się wzdłuż Odry
około 500 m na wschód od rzeki, odsłaniając miasto Bogumin, ale chroniąc dworzec
i węzeł kolejowy.
Na południe od Bogumina linia [fortyfikacji] wchodzi w terytorium okupowane przez
Niemców. Ci zaś okupują całe terytorium ograniczone przez Odrę na wschodzie aż do Ko-
satki, a następnie Priboru, Koprinic, Bordowic (5 km na zachód od Frenstatu), aż do
Morkowa (5 km na południe od Nowego Jicina i Hranic) na południu. Chodzi tu o te-
reny ważniejsze nawet niż te żądane w Bad Godesberg, jako że w regionie na południowy
wschód od Opawy miał zostać przeprowadzony plebiscyt, po którym obszar ten miał zos-
tać definitywnie zajęty.
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Region Morawskiej Ostrawy, który pozostał w Czechosłowacji, znajduje się na końcu
prawdziwego palca rękawiczki pomiędzy granicą polską na wschodzie a granicą niemiecką
na zachodzie. Należy nadmienić, że nawet w Boguminie mogliśmy stwierdzić, że po pol-
sku mówi się bez trudności, a ludność wiejska jest przeważająca polska. Miejscowy rol-
nik, który pracował na brzegu Odry, wytłumaczył nam szczegółowo, że wioska Zabelkau
położona w dawnej części niemieckiej była wioską czysto polską, gdzie wszyscy mówili po
polsku. Nie jest prawdą, że infiltracja niemiecka w Boguminie była znacząca. Jak wiemy,
ten region był zajęty przez Polaków 2 dni wcześniej niż planowano; stało się tak, gdyż
otrzymano informacje w Cieszynie, że na miejscu organizują się oddziały SS i zabezpie-
czyły posterunek policji w oczekiwaniu na Niemców.
Podczas niedawnej wizyty Marszałka Rydza-Śmigłego w Boguminie oficer niemiecki słu-
żący na moście na Odrze przyszedł oddać honory Marszałkowi.
W końcu, chociaż mają one znaczenie tylko retrospektywne, zwiedziliśmy kazamaty nie-
dawno zbudowane wzdłuż Olzy naprzeciw granicy z Polską. Są to małe bunkry betonowe
mogące pomieścić 2 karabiny maszynowe. Usytuowane co 200 lub 300 metrów, umoc-
nienia pozwalają prowadzić ogień zza rubieży Olzy, który byłby trudny do sforsowania. Te
fortyfikacje nie są uzbrojone i nie mają być uzbrojone, a Polacy nawet ich nie pilnują.
Według mieszkańców zbudowano je na wiosnę i były zajmowane przez żołnierzy czeskich
aż do soboty 1 października tuż przed wkroczeniem wojsk polskich.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

10.
Warszawa, 10 listopada 1938 roku
Rezultat ostatnich negocjacji terytorialnych polsko-czechosłowackich
W oficjalnym komunikacie z 2 listopada ogłoszono rezultat negocjacji trwających od
1 października pomiędzy rządem w Pradze i w Warszawie co do ostatecznego ustalenia
granicy pomiędzy dwoma państwami. Ustalono zatem nową linię graniczną, a jej wyzna-
czenie w terenie powinno być ukończone przed 15 listopada na Śląsku, przed 30 listopada
na granicy ze Słowacją. Tylko do tego momentu nowo zdobyte terytoria będą okupowane
przez zainteresowanych.
Granica polsko-czechosłowacka prezentuje się następująco:
Na Śląsku Zaolziańskim: od północy Polska uzyskała część gminy Hermanice i region je-
zior na południe od węzła kolejowego Bogumin. Granica następnie przebiega przez Mi-
chalkowice, pozostawiając po stronie polskiej gminę o tej samej nazwie i Szonow z dwoma
szybami górniczymi i tory kolejowe z Szumbarchu do szybu „Postęp”. Bledovice-Gorny
i Srednie, tak jak Zermanice stały się polskie, podczas gdy część zachodnia gmin Szobi-
czowice i Domoslawice, stanowiąca część powiatu cieszyńskiego okupowaną przez Pola-
ków, została oddana Czechom. W dodatku na południu Wojkowice stały się polskie,
a granica kieruje się wzdłuż Morawki aż do Raszjowic, a potem do źródła rzeczki, dając
w ten sposób Polsce nowy region turystyczny, a szczególnie granicę łatwiejszą do obrony
niż poprzednia. W sprawie Ostrawy Śląskiej (lub Polskiej) i Gruszowa prowadzono ne-
gocjacje, ale jak sygnalizowałem w raporcie z 27 października, p. Beck zdecydował się
pokazać postawę pojednawczą w tej kwestii.
W regionie Czadcy: Polska otrzymała teren na północ i północny wschód od Czadcy, obej-
mujący także tory kolejowe z Jablunkowa do Zwardonia, które faktycznie będą przez
kilka kilometrów przebiegać przez Czechosłowację. Linia graniczna przebiega przez
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Mosty, Swierczynowiec, Skalite. W ten sposób uzyskane tereny nie stanowią więcej niż po-
łowę wcześniej ogłaszanych rewindykacji polskich.
W regionie Orawy: tutaj Polska poniosła totalną porażkę i nie doszło do żadnej modyfi-
kacji granicy mimo pretensji wcześniej zgłaszanych. Możliwe, że wysiłek negocjatorów
został zredukowany, aby nie zakłócić przyszłych relacji pomiędzy dwoma krajami.
W regionie Spiszu: podobnie jak w regionie Czadcy i tu obszar uzyskany przez Polskę to
tylko niewielka część tego, co miała nadzieję zdobyć. Tylko tereny Jaworzyny stały się pol-
skie. Dawna granica od szczytu Rys kierowała się na północ do Bialki. Obecna granica
biegnie od szczytu Rys głównym grzbietem Tatr.
Widać zatem, że choć Polska nie uzyskała wszystkich żądanych terenów, to jednak zdo-
była bez rozlewu krwi znaczące nabytki i udało jej się wzmocnić w wielu punktach war-
tość wojskową nowej granicy.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

11.
Warszawa, 22 grudnia 1938 roku
Relacje polsko-czeskie
Grupa Operacyjna „Śląsk” została właśnie rozwiązana. Generał Bortnowski opuścił Cie-
szyn i nowe terytorium obsadzone jest tylko kilkoma stałymi garnizonami żołnierzy. Ope-
racja kosztowała 14 810 000 złotych. Ten wydatek będzie pokryty przez specjalny kredyt
na wysokość 16 955 000, który wkrótce ma przegłosować Sejm. Kredyt będzie podzielony
w następujący sposób: 745 000 zł dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 14 810 000 dla
Ministerstwa Spraw Wojskowych i 1 400 000 dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kre-
dyt zostanie dodatkowo pokryty dotacją z Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Po stosunkowo spokojnym okresie relacje polsko-czeskie uległy ponownie pogorszeniu.
16 grudnia polski chargé d’affaires w Pradze przedstawił w czechosłowackim Ministerstwie
Spraw Zagranicznych notę, w której rząd polski zwraca uwagę rządowi czechosłowac-
kiemu na obecność i działalność pewnych antypolskich organizacji na terytorium Repub-
liki Czechosłowackiej. Ostrzegł też, że taki stan rzeczy może mieć reperkusje w relacjach
polsko-czeskich. Ta akcja została spowodowana przez pojawienie się w Czechosłowacji
drukowanej propagandy pokazującej Wielkie Państwo Czechosłowacko-Ukraińskie roz-
ciągające się na tereny Polski.
SHD, seria GR 7, sygn. N 3001.

INDEKS NAZW MIEJSCOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W TEKŚCIE
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Nazwa występująca w tekście Nazwa czeska Nazwa polska

Bialka brak odpowiednika Białka

Bledowice Bludovice Błędowice

Bogumin/Bohumin Bohumín Bogumin

Bordowice Bortovice Bortowice

Cadca Čadca Czadca

Cierlicko Těrlicko Cierlicko
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Nazwa występująca w tekście Nazwa czeska Nazwa polska

Dabrowa Doubrava Dąbrowa

Domaslawice Domaslavice Domasłowice

Dziecmorowice Dêtmarovice Dziećmorowice

Frenstat Frenštát brak odpowiednika

Frydek Frýdek Frydek

Frystadt Fryštat Frysztat

Gruszow Hrušov Gruszów

Hermanice Heřmanice Hermanice

Hranice Hranice brak odpowiednika

Jablonków/Jablunkow Jablunkov Jabłonków

Jaworzyna Javorina Jaworzyna

Karwin Karvina Karwina

Koprinice Koprivnice brak odpowiednika

Kosatka Košatka brak odpowiednika

Lazy Lazy Łazy

Michalkowice Michálkovice Michałkowice

Morawka Morávka Morawka

Morawska Ostrawa Moravská Ostrava Morawska Ostrawa

Morkow Mořkov brak odpowiednika

Mosty Mosty u Jablunkova Mosty koło Jabłonkowa

Nowy Jicin Nový Jičín Nowy Jiczyn

Olbrachnice Albrechtice Olbrachtice

Opawa Opava Opawa

Orawa Orava Orawa

Orlowa Orlová Orłowa

Pietwald Petřvald Pietwałd

Prague Praha Praga

Pribor Příbor brak odpowiednika

Raszjowice Raškovice Raszkowice

Richwald Rychvald Rychwałd



Tomasz Hajewski

Besetzung des Olsagebiets in 1938 in Berichten eines französischen
Militärattachés in Warschau

Zusammenfassung

Das Ziel von diesem Material ist, die beim Archiv Service Historique de la Défense in Vincennes
bei Paris verwahrte und wenig bekannte Geschichtsquelle darzustellen. Diese Quelle sind Mel-
dungen des französischen Militärattachés in Warschau, General Felix Musse, gesandt nach Paris im
Zeitraum von September bis Dezember 1938. In diesen Berichten wurde die Annektierung des
tschechischen Teils von Teschner Schlesien (in Polen „Zaolzie“ genannt) zur Zeit der Teilung der
Tschechoslowakei in Zusammenhang mit der Münchner Konferenz beschrieben.
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Nazwa występująca w tekście Nazwa czeska Nazwa polska

Ropice Ropice Ropica

Skalite Skalité Skalite

Spisz Spiš Spisz

Sucha Suchá Sucha

Swierczynowiec Svrčinovec Świerczynowiec

Szobiczowice brak odpowiednika Szobiszowice

Szonow Šenov Szonów

Szumbark/Szumbarch Šumberk Szumberk

Teschen/Cieszyn Těšín Cieszyn

Trzyniec Třinec Trzyniec

Wojkowice Voikovice Wojkowice

Zabelkau brak odpowiednika Zabełków

Zermanice Žermanice Żermanice

Zwardon brak odpowiednika Zwardoń



Tomasz Hajewski

Annexation of Zaolzie in 1938 in the reports of the French military attaché
in Warsaw

Summary

The goal of the article is to present an unknown historical source stored at the Service His-
torique de la Défense in Vincennes. It consists of the reports of the French military attaché, general
Felix Musse, which he sent to Paris between September and October 1938. The reports describe
the Polish annexation of the Czech part of the Cieszyn Silesia (called by Poles “Zaolzie”) during
the partition of Czechoslovakia following the München Conference.

TOMASZ HAJEWSKI
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Mirosław Węcki

NIEZNANE RAPORTY HITLEROWSKIEJ
SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA (SICHERHEITSDIENST)

Z GÓRNEGO ŚLĄSKA Z LAT 1942–1943

W toku opracowania zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach wyodrębniono par-
tię materiałów archiwalnych wytworzonych przez placówki Służby Bezpieczeństwa Reich-
sführera SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD) z obszaru utworzonej
w 1941 roku prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien). SD wywodziła się z funkcjo-
nującej, jako agenda SS, jeszcze przed 1933 roku wewnętrznej służby informacyjnej NSDAP,
mającej m.in. śledzić lojalność członków partii wobec kierownictwa. W III Rzeszy SD stała
się elementem aparatu terroru, odpowiadała m.in. za zbieranie informacji na temat prze-
ciwników politycznych reżimu nazistowskiego oraz badanie nastrojów ludności.

Od 1936 roku SD wchodziła, obok Gestapo i Policji Kryminalnej (Krimminalpolizei
– Kripo), w skład Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei – Sipo). Od 1937 roku SD roz-
poczęła sporządzanie regularnych raportów sytuacyjnych i o nastrojach ludności (Stim-
mungs- und Lageberichte) najpierw co dwa tygodnie, a od stycznia 1938 roku
comiesięcznych. Od października 1938 roku berlińska centrala SD zestawiała z napły-
wających z placówek terenowych meldunków ogólne raporty o nastrojach w całym pań-
stwie, zwane od grudnia 1939 roku „meldunkami z Rzeszy” (Meldungen aus dem Reich)1.
Ta część sprawozdawczości SD została zlikwidowana pod koniec wojny. Aparat SD za-
trudniał oprócz 3 tys. pełnoetatowych pracowników, także około 30 tys. informatorów
zajmujących się codzienną obserwacją swoich środowisk2.

Funkcjonariusze SD weszli w skład tzw. grup operacyjnych SS i policji (Einsatztruppen),
które we wrześniu 1939 roku pacyfikowały zaplecze posuwającego się w głąb Polski Weh-
rmachtu, dokonując przy tym wielu mordów na polskich obywatelach. Na Górnym Śląsku
działały grupy operacyjne pod dowództwem Udo Von Woyrscha i Brunona von Strec-
kenbacha. To właśnie z ich szeregów rekrutowali się pracownicy placówek SD na tym ob-
szarze, wcielonym później do Rzeszy. Utworzonej w 1941 roku w Katowicach placówce
kierowniczej SD (SD-Leitabschnittsstelle Kattowitz) podlegały dwie główne placówki za-
miejscowe (SD-Hauptaussenstelle) w Gliwicach i Opolu oraz 12 placówek zamiejscowych
(SD-Aussenstelle)3.
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1 Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS. Red. H. Boberach.
Herrsching 1984.

2 P. Longerich: “Davon haben wir nichts gewusst!” Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945. Mün-
chen 2007, s. 35.

3 R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej. Katowice 1997,
s. 185.



Odnalezione materiały stanowią cotygodniowe raporty z okresu grudzień 1942 – ma-
rzec 1943 roku, sporządzane w placówkach zamiejscowych i wysyłane do placówki kie-
rowniczej SD w Katowicach4. W większości tematyką raportów są reakcje ludności na
rozwój sytuacji wojennej na froncie wschodnim, ze szczególnym uwzględnieniem Stalin-
gradu. Zachowane raporty zostały wytworzone przez główny oddział zamiejscowy SD
w Gliwicach, odcinek SD w Opolu (SD-Abschnitt Oppeln) oraz placówki zamiejscowe w:
Bielsku, Bytomiu, Cieszynie (tamtejsze raporty dotyczą także czeskiego Bohumina – Ode-
rberg), Grodkowie, Katowicach, Kluczborku, Lublińcu, Niemodlinie, Prudniku, Pszczy-
nie, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu. W niektórych przypadkach zachowały się bardziej
ogólne raporty dotyczące reakcji ludności na wiele elementów związanych z okupacją.

Opisywane materiały zostały opracowane i dołączone jako spis nr 1 do istniejącego już
w Archiwum Państwowym w Katowicach zespołu nr 140 Służba Bezpieczeństwa Na-
czelnego Dowódcy SS, Kierownictwo Oddziału w Katowicach (Sicherheitsdienst des Reich-
sführers SS – SD Leitabschnitt Kattowitz), liczącego dotychczas 11 j.a. – 0,17 m.b. Dopływ
liczy 17 j.a. – 0,1 m.b.

Wartość historyczną odnalezionych raportów należy ocenić jako dużą ze względu na
ogólnie niewielką liczbę archiwaliów zachowanych po instytucjach hitlerowskiego apa-
ratu terroru na Górnym Śląsku z lat II wojny światowej.

Niektóre informacje zawarte w tych raportach należy uznać za unikatowe. Za przykład
niech posłuży raport o nastrojach (Stimmungsberich) sporządzony w placówce zamiejsco-
wej SD w Bielsku (SD-Aussenstelle Bielitz) w dniu 15 grudnia 1942 roku. W swej ostat-
niej części zawiera on informacje o plotkach krążących wśród ludności powiatu bielskiego
na temat zagłady Żydów w pobliskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz oraz okrut-
nego traktowania więźniów. Jest to jedyna znana autorowi tak dokładna wskazówka na
temat wiedzy ludności Górnego Śląska o zagładzie Żydów w KL Auschwitz pochodząca
od niemieckich instytucji okupacyjnych. Większość dokumentów, które mogłyby zawie-
rać podobne informacje, została przez Niemców zniszczona jeszcze w czasie wojny. Próba
utrzymania zbrodniczej działalności obozów koncentracyjnych powodowała, że kwestia ta
w oficjalnych dokumentach władz niemieckich nie występuje albo jest opisywana za po-
mocą eufemizmów, np. słynnego „specjalnego traktowania” (Sonderbehandlung). Uwagę
w tej notatce zwraca bardzo dokładny opis technicznych elementów procesu zagłady,
m.in. zastosowanie gazu. Tak szczegółowa wiedza ludności powiatu wynikała zapewne
z bliskości obozu oraz z licznych możliwości kontaktów z jego niemieckim personelem,
a nawet więźniami. Co ciekawe, temat zastosowania gazu nie występuje w raportach SD
z innych terenów Niemiec, choć udowodniono już pewną wiedzę społeczeństwa nie-
mieckiego na temat Shoah narodu żydowskiego5.

Ze względu na ważkość historyczną omawianego fragmentu, autor zdecydował się na
jego edycję w języku polskim i niemieckim w niniejszym komunikacie.

MIRISŁAW WĘCKI
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4 Raporty pochodzą zarówno z terenów rejencji katowickiej (Regierung Kattowitz) składającej się z polskich
terenów włączonych w 1939 roku do Niemiec (za wyjątkiem Bytomia, Gliwic i Zabrza należących do 1939 roku
do rejencji opolskiej), jak i z rejencji opolskiej (Regierung Oppeln), a więc terenów należących przed wybuchem
wojny do Rzeszy (za wyjątkiem powiatów zawierciańskiego i lublinieckiego anektowanych w 1939 roku).
W 1941 roku obie rejencje weszły w skład nowo utworzonej prowincji górnośląskiej (Provinz Oberschlesien).

5 P. Longer ich: “Davon...”, s. 218–240.



Służba Bezpieczeństwa reichsführera SS Bielsko, 15 grudnia 1942 roku
Odcinek SD Katowice ul. Krasińskiego 24
Placówka zamiejscowa Bielsko

Do
Odcinka kierowniczego SD w Katowicach

Raport o nastrojach
[...]
10) Ludność wciąż zajmuje się plotkami i przypuszczeniami o przebywających w KL
Auschwitz. Mówi się np., że Żydom, którzy zostali przywiezieni z Holandii i Belgii, na-
kazywać miano najpierw kąpiel. Do wody dodawać miano kwas cyjanowodorowy, aby w
ten sposób jak najszybciej tych Żydów zgładzić. Komentuje się rzekomo surowe trakto-
wanie więźniów, ich złą odzież, bez skarpet, tylko w cienkich ubraniach, zatrudnia się ich
przy budowie dróg i ulic itd.

Kierownik Placówki Zamiejscowej SD w Bielsku
(-) nieczytelny podpis

Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS Bielitz, den 15. Dezember 1942
SD-Abschnitt Kattowitz Giselastr. 24
Außenstelle Bielitz

An den
SD – Leitabschnitt Kattowitz

Stimmungsbericht

[...]
10) In der Bevölkerung beschäftigt man sich weiter laufend mit Gerüchten und Mutma-
ßungen über die im KL Auschwitz Untergebrachten. So heißt es, dass Juden, die aus
Holland, Belgien usw. hergebracht wurden, zuerst zum Baden veranlasst würden. Dem
Badewasser ein Blausäure beigegeben, um auf diese Weise die Juden schnellstens zu be-
seitigen. Die angebliche rohe Behandlung der Gefangenen wird kommentiert, ihre
schlechte Bekleidung, ohne Strümpfe mit nur einem dünnen Anzug bekleidet, werden sie
beim Wege- und Straßenbau beschäftigt usw.

Der Leiter der S.D. Außenstelle Bielitz
(-)

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/140 Służba Bezpieczeństwa Naczelnego Dowódcy SS,
Kierownictwo Oddziału w Katowicach (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – SD Leitabschnitt Kattowitz), sygn.
1/2 – Bielsko, 15 grudnia 1942 roku, Stimmungsbericht.

Nieznane raporty hitlerowskiej Służby Bezpieczeństwa...
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Mirosław Węcki

Unbekannte Berichte vom Sicherheitsdienst des Reichsführers aus Oberschlesien
1942–1943

Zusammenfassung

Bei Bearbeitung von Beständen des Staatsarchivs Kattowitz wurde ein Teil von Archivmate-
rialien ausgegliedert, die durch Dienststellen des Sicherheitsdienstes (SD) vom Gebiet der in 1941
gebildeten Provinz Oberschlesien erstellt worden sind. Sie betreffen vorwiegend die Reaktion der
oberschlesischen Gesellschaft auf die Niederlage deutscher Truppen bei Stalingrad. Sie enthalten
aber auch überraschende Informationen über das gesellschaftliche Bewusstsein in Bezug auf die
Einrichtung des verbrecherischen Konzentrationslagers Auschwitz.

Mirosław Węcki

Unknown reports of the Upper Silesian “Sicherheitsdienst” 1942–1943

Summary

During processing of the archival collection of the State Archives in Katowice, there were sep-
arated materials that had been created by the Sicherheitsdienst. This Nazi secret police had func-
tioned in the area of Provinz Oberschlesien (1941). The reports show mainly reactions of the Upper
Silesian community to the defeat of the German Army at the Battle of Stalingrad. Moreover, they
contain surprising information on public awareness concerning the concentration camp (Konzen-
tration Lager) Auschwitz-Birkenau.

MIRISŁAW WĘCKI
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SPRAWOZDANIE DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W KATOWICACH ZA 2009 ROK

W 2009 roku Archiwum Państwowe w Katowicach przejęło do zasobu: 29 597 jed-
nostek archiwalnych z 121 zespołów archiwalnych o rozmiarze 507 metrów bieżących.
W tym oprócz materiałów aktowych przejęto między innymi: 254 j.i. dokumentacji tech-
nicznej oraz 561 j.a. fotografii. Na koniec 2009 roku zasób Archiwum liczył 4940 zespo-
łów z 1 901 172 j.i. o rozmiarze 20 672 m.b. Do najciekawszych przejęć należą między
innymi zespoły: Klub Sportowy „Górnik Zabrze” w Zabrzu (1975–2008), Zbiór akt grun-
towych sądów w Wodzisławiu Śląskim (1794–1998) oraz akta stanów cywilnych Parafii
Rzymskokatolickich w: Bydlinie (1903–1908), Chechle (1903–1908), Imbramowicach
(1904–1908), Jangrocie (1904–1908), Zadrożu (1904–1908), Okręgów Bóżniczych w:
Chrzanowie (1882–1905), Katowicach (1872–1874), Trzebini (1879–1905) oraz Urzę-
dów Stanu Cywilnego w Szarleju (1874–1921) i Tarnowskich Górach (1874–1908).

W roku sprawozdawczym ograniczono podobnie jak w latach poprzednich, opraco-
wanie całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, natomiast skon-
centrowano się na ewidencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomocy
ewidencyjnych. W sumie zewidencjonowano 346 zespołów (w całości lub części) liczą-
cych 61 658 j.a. – 585,40 m.b. W zdecydowanej większości dokumentację ewidencjo-
nowano w bazie danych IZA. W dalszym ciągu ewidencjonowano w przeważającej mierze
dokumentację będącą w stanie rozsypu, o nieokreślonej nazwą zespołu proweniencji
(najczęściej z ewidencjonowanego zespołu wydziela się akta kilku, kilkunastu, a zdarza
się także kilkudziesięciu obcych aktotwórców). Wykonywanie tak dużej ilości prac ewi-
dencyjnych wiązało się z zaangażowaniem pracowników, którzy w zakresie czynności
mają przypisane inne zadania. Pomimo takiej sytuacji nie skutkowało to niewywiąza-
niem się Archiwum z zaplanowanych zadań odnoszących się do pozostałych segmentów
działalności podstawowej, a planowane prace ewidencyjne zostały wykonane w całości.
Skuteczna realizacja planu ewidencjonowania zasobu, który dotychczas ewidencji nie
posiadał, sprawiła że w Oddziałach w Cieszynie i Żywcu właściwie nie ma już zasobu nie-
zewidencjonowanego, a w Oddziałach w Gliwicach, Oświęcimiu oraz Pszczynie jest on
procentowo znikomy w stosunku do ogólnej ilości zasobu. Jeszcze przez kilka lat prace
ewidencyjne będą prowadzone w Centrali w Katowicach oraz Oddziałach w Bielsku-
Białej i Raciborzu.

Podczas 8 posiedzeń Komisji Metodycznej ocenie poddano 34 inwentarze archiwalne
(27 z AP Katowice i 7 z AP Częstochowa), 29 inwentarzy poddano trzeciemu stadium
oceny archiwalnej (25 – Katowice i 4 – Częstochowa). Ponadto ocenie poddano także
86 spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (49 – Katowice,
37 – Częstochowa). Wszystkie uzyskały akceptację Komisji, za opracowane uznano 47
zespołów (15 – Katowice, 32 – Częstochowa). Omówiono również stan prac nad Infor-
matorami o zasobie oddziałów zamiejscowych w Cieszynie i Pszczynie. Przy tej okazji trzeba
podkreślić udział dwóch pracowników Archiwum w centralnych komisjach i zespołach
przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych: Sławomira Krupa jest członkiem
Centralnej Komisji Metodycznej, a dr Anna Machej Zespołu do spraw rozmieszczania
zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
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W ramach nadzoru archiwalnego Archiwum przeprowadziło 229 kontroli (o 6 więcej
niż planowano) oraz 151 ekspertyz. Przedmiotem tych ostatnich było w części zebranie
informacji dotyczących zbioru kopert dowodów osobistych przechowywanych w archi-
wach zakładowych jednostek administracji samorządowej. Podczas ekspertyzy archiwal-
nej stwierdzono przypadek brakowania we wcześniejszych latach kopert dowodów
osobistych bez zgody Archiwum przez Urząd Miejski w Chrzanowie. Sprawa została zgło-
szona prokuraturze. Zatwierdzono 135 przepisów kancelaryjno-archiwalnych w nadzo-
rowanych państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym 33 nowe
oraz 102 zmiany w przepisach. Archiwum w Katowicach opiniowało w roku sprawoz-
dawczym również na polecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych normatywy
dwóch centralnych urzędów, tj. zarządzenie Ministra Finansów z jednolitym rzeczowym
wykazem akt dla administracji celnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaopinio-
wano także 20 przepisów dla nienadzorowanych jednostek organizacyjnych, w większość
dotyczących uzupełnień stosowanych rzeczowych wykazów akt przez jednostki pomocy
społecznej szczebla gminnego. Zatwierdzono 903 wnioski na brakowanie dokumentacji
niearchiwalnej oraz kolejne 111 zaopiniowano. Udzielono ponadto 27 konsultacji pi-
semnych, 1624 telefonicznych, 681 e-mailowych i 275 osobiście udzielanych. Na koniec
roku 2009 pod nadzorem Archiwum było 797 jednostek organizacyjnych, w których ar-
chiwach zakładowych łącznie znajduje się 39 933 m.b. materiałów archiwalnych. Zwięk-
szyła się nieznacznie liczba wydanych zgód na wybrakowanie dokumentacji
niearchiwalnej. W stosunku do roku poprzedniego, w 2009 roku wpłynęło do uzgodnie-
nia więcej normatywów kancelaryjno-archiwalnych, głównie zmian w rzeczowych wyka-
zach akt, z instytucji będących pod nadzorem archiwalnym, a także wielu jednostek
organizacyjnych nieobjętych nadzorem. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji ob-
radowała na 6 posiedzeniach, podczas których między innymi zaopiniowano pozytywnie
7 wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu własnego.

Kontynuowane były intensywne prace nad zabezpieczaniem zasobu. W jego ramach
między innymi zdezynfekowano w komorze fumigacyjnej 71,5 m.b., odkurzono 1 221
m.b. akt, zapakowano 992 m.b. akt w pudła bezkwasowe, spaginowano 1 830 919 stron
akt. Ponadto wykonano 112,9 tys. klatek mikrofilmów, 64,1 tys. fotografii cyfrowych, 54,0
tys. skanów i 17,3 tys. skanów z mikrofilmów. W pracowni masowego odkwaszania pa-
pieru zakonserwowano 319, 1 tys. kart A4. Podobnie jak w latach poprzednich, pracow-
nia konserwacji jednostkowej wykonała założony na 2009 rok plan, w ramach którego
realizowano prace związane z „projektem cieszyńskim”, z zabezpieczaniem najcenniej-
szych pergaminów, konserwacją pełną „Księgi wypisów Miasta Białej Krakowskiej 1613–
1750” z zasobu oddziału bielskiego oraz „Rejestru Parafii Chechło 1752–1810”. W miarę
możliwości realizowano bieżące potrzeby magazynu i pracowni naukowej zarówno Cen-
trali, jak i oddziałów zamiejscowych, wykonując prace związane z konserwacją zacho-
wawczą. Archiwum zakupiło skaner do obiektów wielkoformatowych.

Rok 2009 był trzecim z kolei rokiem realizacji projektu unijnego „Ochrona i konser-
wacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” finansowanego ze środków EOG oraz
Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego. W 2009 roku zamknięto kolejne działania,
takie jak: digitalizacja i mikrofilmowanie, opracowanie wybranych materiałów archiwal-
nych i katalogowanie księgozbioru oraz konserwacja jednostkowa materiałów archiwal-
nych. Kontynuowano prace w ramach działania związanego z zabezpieczaniem zasobu i
promocją zasobu Oddziału w Cieszynie.
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W 2009 roku w stosunku do roku poprzedniego o około 10% wzrosła liczba użyt-
kowników i o około 15% liczba udostępnionych jednostek – z zasobu Archiwum sko-
rzystało 1453 użytkowników, którym w trakcie 6120 odwiedzin udostępniono 39,4 tys.
jednostek inwentarzowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród korzystających prze-
ważały osoby prowadzące badania o charakterze naukowym. W tematyce badań domi-
nowała problematyka regionalna, głównie dotycząca sytuacji społeczno-politycznej
w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej, dziejów miejscowości i poszcze-
gólnych instytucji oraz powstań śląskich, a także biografii osób związanych z naszym re-
gionem z dziejów służby zdrowia, szkolnictwa i związków wyznaniowych. Odnotowano
stałą już od lat tendencję rosnącą w grupie użytkowników prowadzących badania genea-
logiczne. Ta grupa użytkowników z każdym rokiem wykazuje coraz lepsze umiejętności
do prowadzenia badań. Wśród badaczy zagranicznych przeważali obywatele Niemiec
(ponad 70% zagranicznych korzystających).

Należy odnotować udostępnianie zbiorów bibliotecznych Archiwum. Przy tym za-
znaczyć trzeba, że ze względu na cenne zbiory zgromadzone w bibliotece wśród jej użyt-
kowników są zarówno korzystający z zasobu archiwalnego, jak i osoby korzystające
wyłącznie z księgozbiorów. W bibliotekach działających w Centrali w Katowicach i od-
działach zamiejscowych zarejestrowano 195 czytelników, którzy odwiedzili czytelnie 654
razy, a udostępniono im 2410 publikacji książkowych i czasopism. Odrębnym problemem
jest ogromny wkład pracy włożony w 2009 roku w porządkowanie i katalogowanie zbio-
rów bibliotecznych.

Liczba kwerend wykonywanych przez Archiwum pozostała na ubiegłorocznym po-
ziomie – ogółem było ich 4246, z tego największy udział miały kwerendy o charakterze so-
cjalnym – 1046. Zmianie uległa jednak ich struktura. Szczególnie w grupie kwerend
o charakterze własnościowym widoczny był wzrost kwerend do celów spadkowych i do-
tyczących rekompensat za tzw. mienie zabużańskie. Tendencję rosnącą odnotowano też
w grupie kwerend genealogicznych wpływających od cudzoziemców. W odpowiedzi na
złożone podania w 2009 roku wydano 75 zaświadczeń, 9 odpisów i 11 703 strony uwie-
rzytelnionych kopii dokumentów.

W dziedzinie udostępniania pośredniego nie odnotowano wzrostu ogólnej liczby kwe-
rend. Należy jednak zaznaczyć, że liczba zarejestrowanych kwerend znacznie różni się
od liczby pism wychodzących. Sytuacja ta ma związek z faktem, że wiele wniosków nie
ma właściwie sprecyzowanej treści żądania i między innymi z koniecznością wzywania
wnioskodawców do uregulowania opłat skarbowych. Najwięcej problemów w roku spra-
wozdawczym sprawiały kwerendy o charakterze odszkodowawczym, szczególnie te doty-
czące tzw. mienia zabużańskiego. Były to kwerendy bardzo czasochłonne, gdyż
jednostkowe informacje, o które zwracali się wnioskodawcy, są rozproszone w wielu ze-
społach i jednostkach archiwalnych, co znacznie wydłużało ostateczny termin załatwienia
sprawy. Należy jednak zaznaczyć, że prowadzona od kilku lat akcja porządkowania wed-
ług alfabetu kart ewidencyjnych Państwowych Urzędów Repatriacyjnych i protokołów
przekazania gospodarstw repatriantom (z urzędu akta zostały przejęte w układzie wed-
ług daty rejestracji) oraz sporządzanie do nich skorowidzów przyniosła pozytywne rezul-
taty, usprawniając prowadzenie kwerend. Wraz z coraz liczniejszymi przejęciami akt
z urzędów stanu cywilnego nastąpił też wzrost liczby kwerend w tej grupie akt i to nie tylko
genealogicznych, ale również o charakterze własnościowym, w tym głównie dotyczących
poszukiwania spraw spadkowych.
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W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z miejscowymi placówkami mu-
zealnymi, głównie z Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu,
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie i Muzeum
Państwowym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz muzeami miejskimi w: Chorzowie,
Gliwicach, Katowicach, Mikołowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnowcu, Tar-
nowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Żorach i Żywcu, a także z Ruhr-Museum w Essen
i Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen-Hösel. W ramach tej współpracy Archi-
wum uczestniczyło w kwerendach wystawienniczych i zorganizowało wspólnie bądź udo-
stępniło materiały na wiele wystaw. Kontynuowano też współpracę z Katowickim
Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Intensywnie rozwijała się współpraca z Mię-
dzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Żydowskim Centrum Edu-
kacyjnym w Oświęcimiu, Oświęcimskim i Wadowickim Centrum Kultury, Zbiorami
Historyczno-Etnograficznymi w Oświęcimiu, Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, Książ-
nicą Cieszyńską w Cieszynie, Biblioteką Śląską w Katowicach, Biblioteką Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Biblioteką Główną Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Pomyślnie kontynuowano współ-
pracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (głównie Zakładem Archiwistyki i Histo-
rii Śląska Instytutu Historii) i jego Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie, Śląskim
Uniwersytetem Medycznym, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Ka-
towicach oraz Politechniką Śląską w Gliwicach – zapoznawano studentów z zasadami
i możliwościami korzystania z zasobu, udostępniano materiały archiwalne i pomieszcze-
nia do prowadzenia ćwiczeń, przyjmowano praktykantów. Warto podkreślić, że wszystkie
ćwiczenia metodyczne z zakresu archiwistyki na specjalizacji archiwalnej w Instytucie His-
torii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywają się na terenie Archiwum, gdzie stu-
dentom udostępnia się materiały do zajęć.

Dyrektor Archiwum objął patronat honorowy nad XI Ogólnopolskim Zjazdem Stu-
dentów Archiwistyki zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uni-
wersytetu Śląskiego, którego opiekunem jest pracownik Archiwum dr Barbara
Kalinowska-Wójcik. Pięciu pracowników Archiwum (prof. dr hab. R. Kaczmarek,
dr P. Greiner, dr B. Kalinowska-Wójcik, dr A. Machej, M. Węcki) prowadziło kursowe
wykłady i ćwiczenia ze studentami na Uniwersytecie Śląskim. W ramach współpracy
z placówkami oświaty przyjęto w Archiwum 40 grup młodzieży akademickiej i miejsco-
wych szkół, które zostały oprowadzone po Archiwum oraz zaznajomione z metodami pro-
wadzenia badań historycznych. Dla uczestników wszystkich wycieczek pracownicy
wygłaszali prelekcje. Współpraca ze szkołami i uczelniami jest nie tylko doskonałym spo-
sobem na popularyzowanie archiwów, ale przygotowuje potencjalnych klientów do ko-
rzystania z materiałów archiwalnych, a to znacznie ułatwia i usprawnia udostępnianie
zbiorów. Czasem w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi i oświatowymi Archi-
wum pełniło funkcję koordynatora różnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę his-
toryczną o regionie zwłaszcza w roku, na który przypadły okrągłe rocznice: wybuchu
II wojny światowej oraz wyborów 1989 roku.

W ramach przechowywania dokumentacji niearchiwalnej w roku sprawozdawczym
przejęto do Archiwum 1 617,69 m.b. tego rodzaju dokumentacji i pod koniec 2009
przechowywano jej ponad 4 900 m.b. (prawie 335 tys. j.a.). Wykonano z niej 2 127 kwe-
rend i na potrzeby interesantów wykonano 8,3 tys. kserokopii, 9 odpisów oraz 10 za-
świadczeń.
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Rok 2009 był najbardziej owocnym od wielu lat w działalności wystawienniczej i wy-
dawniczej Archiwum, co w dużej części było wynikiem koordynacyjnej roli powołanego
w 2007 roku Oddziału VIII – badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw. Przygoto-
wano dwie duże, przekrojowe wystawy skomponowane w postaci mobilnych rollapów, co
umożliwiło ich prezentację w licznych instytucjach oświatowych i kulturalnych woje-
wództwa śląskiego, dzięki czemu wysiłek merytoryczny Archiwum udaje się w tej formie
wypromować w całym regionie. Należy podkreślić znaczny wzrost samodzielnych przed-
sięwzięć wystawienniczych w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to archiwum zorganizo-
wało 2 samodzielne wystawy. Przygotowano też wystawy tzw. tradycyjne oraz użyczano
powierzchni wystawienniczej wystawom przygotowanym z udziałem obiektów z zasobu
Archiwum przez inne instytucje, głównie muzea. Dzięki temu w skromnej skądinąd prze-
strzeni wystawienniczej katowickiego Archiwum przez cały rok obecne były różnorodne
pod względem treści i formy wystawy. Udało się przekształcić czasopismo Archiwum
„Szkice Archiwalno-Historyczne” w regularnie ukazujący się od 2007 roku periodyk, który
zdobywa sobie powoli coraz większe uznanie w środowisku, o czym świadczy rozszerza-
jący się krąg autorów spoza samego Archiwum. Pomyślnie rozwija się idea zaopatrzenia
Archiwum w informatory o zasobie – w 2009 roku otrzymały je dwa oddziały zamiejs-
cowe w Cieszynie i Pszczynie. Część przygotowanych opracowań w skróconej formule
jest publikowana na stronie internetowej Archiwum.

Wydaje się jednak, że proste rezerwy wykorzystywane do tej pory w tej części działal-
ności Archiwum wyczerpują się, głównie w sferze finansowej. Nowoczesne środki służące
promocji, działaniom wystawienniczym i wydawniczym, ale również edukacyjnym wyma-
gają znaczących nakładów finansowych, aby znalazły swoich odbiorców, głównie pod
względem atrakcyjnej formy. Do tej pory zdecydowana większość przedsięwzięć eduka-
cyjnych, wystawienniczych i wydawniczych Archiwum była finansowa ze środków poza-
budżetowych, głównie za pomocą Towarzystwa Przyjaciół Archiwum (środki
samorządowe) i Gospodarstwa Pomocniczego przy Archiwum. Bez finansowego rozwią-
zania systemowego dalszy rozwój tej części działalności Archiwum stoi pod znakiem za-
pytania.

Archiwum w 2009 roku zorganizowało 9 samodzielnych wystaw:
• Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej – została zorganizowana w „Roku Pol-

skiej Demokracji” ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia
7 listopada 2008 roku oraz w „Roku Wojciecha Korfantego” uchwalonego uchwałą Sej-
miku Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2008 roku. Przygotowana została w formie
wydruków rollapowych. Wystawę otwarto w siedzibie Senatu RP w Warszawie (prezen-
tacja 23–29 maja), a następnie prezentowano ją siedzibie Archiwum (30 czewca – 31
lipca) oraz w 10 instytucjach kultury oraz szkołach na terenie województwa śląskiego:
siedziba „Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie (29 maja – 7 czerwca oraz 26–
28 czerwca); Urząd Miasta Siemianowice Śląskie (2–4 września), Akademicki Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie (4–18 września); Muzeum Górnośląskie w By-
tomiu (20 września – 16 października); Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach (19-27
października); Zespół Szkół nr 1 Rybnik (30 października – 3 listopada); Gimnazjum
nr 2 w Żorach (4–13 listopada); Biblioteka Publiczna w Jaworznie (16 listopada – 4
grudnia); Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (7 grudnia); Biuro
posła T. Gruszki w Raciborzu (8–12 grudnia). W 2010 roku wystawa będzie prezento-
wana w innych placówkach naszego regionu;
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• Wybory czerwcowe 1989 roku w materiałach Archiwum Państwowego w Katowicach – wy-
stawa przygotowana przez Oddział w Oświęcimiu przy współpracy Centrali w Katowi-
cach. Wystawa była prezentowana w dniach 4– 30 czerwca;

• Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 – wystawa przygotowana na rollapach była
prezentowana w dniach 11 wrzesnia – 15 października w Archiwum, a później też w 3
placówkach kultury: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tychach (16–30 paź-
dziernika), Pszczyńskie Centrum Kultury (2–6 listopada); Biblioteka Miejska w Będzi-
nie (17–11 grudnia);

• Wybory 4 czerwca 1989 roku w materiałach Archiwum Państwowego w Katowicach Od-
dział w Oświęcimiu – wystawa zorganizowana przez Oddział w Oświęcimiu w siedzibie
Zbiorów Historyczno-Etnograficznych w Oświęcimiu w Zamku w Oświęcimiu (21 maja
– 5 czerwca);

• Pszczyńskie archiwa na przestrzeni dziejów – przygotowana przez Oddział w Pszczynie
(23–30 kwietnia);

• Łąka w zbiorach kartograficznych – przygotowana przez Oddział w Pszczynie (29 maja);
• Średniowieczne materiały do dziejów ziemi pszczyńskiej – przygotowana przez Oddział

w Pszczynie (12 maja);
• Najciekawsze dokumenty w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział

w Pszczynie – przygotowana przez Oddział w Pszczynie (15–18 września);
• Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele – Habsburgowie – wystawa przygotowana z okazji

50-lecia istnienia Oddziału w Żywcu (10 czerwca – 25 września).
Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 8 wystaw:

• Eduard Pant. Zwycięzca po latach – przygotowana przez Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach przy współudziale Archiwum (3–16 kwietnia);

• Jeszcze jeden dzień... Życie codzienne w powiecie rybnickim w okresie II wojny światowej
– przygotowana przez Muzeum w Rybniku przy współudziale Archiwum (grudzień 2009
– styczeń 2010);

• Co kryją archiwa? Dwa oblicza archiwów. Curiosa w zbiorach archiwów państwowych –
wystawa została uzupełniona o „curiosa” znajdujące się w Centrali Archiwum i jego od-
działach w: Gliwicach, Cieszynie i Pszczynie (26 października –20 listopada);

• 90 lat PCK w Bielsku-Białej – przygotowana przez Oddział w Bielsku-Białej wspólnie z
Oddziałem Bielskim Polskiego Czerwonego Krzyża i Książnicą Beskidzką (październik);

• 2027 okupacyjnych nocy. Śląsk Cieszyński 1939–1945 – przygotowana przez Oddział w Cie-
szynie we współpracy z Książnicą Cieszyńską (31 sierpnia 2009 – 31 stycznia 2010);

• Oświęcim w pierwszych dniach września – przygotowana przez Oddział w Oświęcimiu
wspólnie ze Zbiorami Historyczno-Etnograficznymi w Oświęcimiu (wrzesień);

• Książę idzie na polowanie – przygotowana przez Oddział w Pszczynie; wystawa zorga-
nizowana razem z Muzeum Zamkowym w Pszczynie – ekspozycja stała;

• Droga do wolności – przygotowana przez Oddział w w Żywcu wspólnie z Żywiecką Bib-
lioteką Samorządową z okazji wyborów 4 czerwca 1989 roku. (4–30 czerwca).

Ponadto Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło również materiały na
następujące wystawy:
• Ostatnie miesiące pokoju na Górnym Śląsku – zorganizowana przez Muzeum Śląskie

w Katowicach (materiały Centrali Archiwum oraz Oddziału w Gliwicach);
• Ciebie przyzywam w siedmiu ogniach. Żydzi tarnogórscy – historia i obrzędy – zorganizo-

wana przez Muzeum w Tarnowskich Górach (materiały Centrali Archiwum);
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• Huta Baildon i jej twórca – zorganizowana przez Muzeum Historii Katowic (materiały
Centrali Archiwum oraz Oddziału w Gliwicach);

• Rzemieślnicy i artyści – dawne zabrzańskie atelier fotograficzne – zorganizowana przez
Muzeum Miejskiego w Zabrzu i Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu (materiały Od-
działu w Gliwicach);

• Wybory 4 czerwca 1989 roku. – zorganizowana przez Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach (materiały Oddziału w Oświęcimiu);

• Wrzesień 1939 roku w Wadowicach – zorganizowana przez Wadowickie Centrum Kultury
w Wadowicach (materiały Oddziału w Oświęcimiu).

Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
• z 2007 roku wystawę Był sobie dokument... w: Nyskim Domu Kultury w Nysie (4 marca

– 15 kwietnia); Muzeum Stary Zamek w Żywcu (7 lipieca – 31 października) i Biblio-
tece Miejskiej w Mikołowie (7 grudnia 2009 r. – 11 stycznia 2010);

• z 2008 roku wystawa Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku towarzyszyła uroczystemu
otwarciu nowego budynku Sądu Okręgowego w Katowicach (25–30 września).

W siedzibach Archiwum prezentowane były 2 wystawy obce:
• Śladami historii. Śląskie miasta forteczne w procesie przemian urbanistycznych – wystawa

przygotowana przez Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen-Hösel – prezento-
wana w Centrali Archiwum (27 lutego – 14 kwietnia);

• Budownictwo drewniane Konrada Wachsmanna z eksponatami ze zbiorów Muzeum w Nie-
sky w Niemczech – prezentowana w Oddziale w Racibórzu (10 października – 12 listo-
pada).

Archiwum wydatnie organizowało działalność naukową w wymiarze instytucjonalnym
i wspierało indywidualną aktywność na tym polu pracowników Archiwum. W Archiwum
zorganizowano 6 zebrań naukowych, na których wygłoszono następujące wystąpienia:
Źródła do dziejów Górnego Śląska w archiwach praskich (dr Wacław Gojniczek); Problem
wartościowania dokumentacji wytwarzanej przez urzędy gmin na przykładzie kart gospodarstw
z lat 1960–1990 (Joanna Sieranc-Guzdek); Eduard Pant. Zwycięzca po latach (dyskusja z
udziałem prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka i dr. Piotra Greinera); Wybory 4 czrwca 1989
roku: podstawy prawne, przebieg kampanii, zwycieztwo KO Solidarność w okręgach woje-
wództw bielskiego i śląskiego.(Paweł Hudzik); Sprawozdanie z pobytu we Francji w latach
2008–2009 (Tomasz Hajewski); Wpływ przemian polityczno-ustrojowych na funkcjonowa-
nie spółek brackich na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym (Katarzyna Głowania).

Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i konfe-
rencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
• na sesjach i konferencjach krajowych:
R. Kaczmarek: Konfiskaty majątku polskiego w Rybniku i powiecie rybnickim podczas

II wojny światowej – konferencja „Historia powiatu rybnickiego w okresie II wojny
światowej” – Muzeum w Rybniku, Rybnik 4 marca;

K. Głowania: Wpływ przemian polityczno-ustrojowych na funkcjonowanie spółek brackich
na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym – I Konferencja Panśląska organizowana
przez Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 27–
28 marca;

R. Banduch: Prace Kuratora Państwowych Pól Górniczych w zakresie gromadzenia mate-
riałów kartograficznych – V Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wyko-
rzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Lądek Zdrój 22–24 kwietnia;
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M. Mączka: Inwentaryzacja pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud srebra i oło-
wiu w Marcinkowie – stan badań i perspektyw – V Konferencja Dziedzictwo i historia gór-
nictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, Lądek Zdrój 22–24
kwietnia;

B. Kal inowska-Wójc ik: Dzieje i zasób archiwum Parafii Ewangelickiej w Cieszynie –
konferencja „300 lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W 300-lecie założenia kościoła
Jezusowego w Cieszynie”, Cieszyn 21–22 kwietnia;

R. Kaczmarek: Epidemia „hiszpanki” w powiecie pszczyńskim w latach 1918–1919 – kon-
ferencja „Historia medycyny na Górnym Śląsku” – Centrum Dokumentacji Dziejów
Medycyny i Farmacji Górnego Śląska, Opole 30 maja;

T. Hajewski: – Działalność katowickiego Koła Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej w
latach 1927–1939 – sesja naukowa „Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowi-
cach i na Górnym Śląsku” – Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 19 wrzesnia;

M. Węcki: Działalność górnośląskiej NSDAP we wrześniu 1939 roku na przykładzie orga-
nizacji powiatowej w Zabrzu – konferencja „Niemieckie działania dywersyjne w kam-
panii polskiej 1939 roku” – IPN Katowice, Katowice 14 października;

R. Kaczmarek: Parlamentaryzm II i III Rzeczypospolitej –ogólnopolska konferencja
„Dwudziestolecie. Bilans sukcesów i niepowodzeń państwowości polskiej w okresie
międzywojennym i w latach 1989–2009” – Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego –
Katowice 20–21 października;

M. Węcki: Struktury, organizacja i kierownictwo NSDAP w powiecie gliwickim – konfe-
rencja „Gliwice 1939–1989” – IPN Katowice i Muzeum Miejskie w Gliwicach, Gli-
wice 19 listopad;

R. Kaczmarek: Rok 1934 w Tychach (uwagi o ustroju gminy – konferencja „III Tyskie
Sympozjum Historyczne – Tychy w latach międzywojennych” – Muzeum Miasta Tychy,
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Tychy 17 listopada;

E. Matuszek, P. Matuszek: Zasób Archiwum Państwowego w Katowicach jako baza do
badania dziejów Tychów w latach 1922–1939– „III Tyskie Seminarium Historyczne –
Tychy w latach międzywojennych” Muzeum Miejskie w Tychach, Instytut Historii Uni-
wersytetu Śląskiego, Tychy 17 listopada;

M. Węcki: Grenzkreisleiter – kierownicy powiatowi zabrzańskiej NSDAP 1932–1945 –
konferencja „Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej – ludzie pogranicza i elity re-
gionalne” – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ustroń 7–9 grudnia;

B. Kal inowska-Wójc ik: Obóz naukowy jako uzupełniająca forma kształcenia studentów
archiwistyki. Efekty pobytu studentów w Bibliotece i Archiwum im. B. R. Tschammera w
Cieszynie – konferencja „Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model
kompetencji zawodowych”, Toruń 2 grudnia;

• na sesjach i konferencjach międzynarodowych:
R. Kaczmarek: Oberschlesier und die NS-Eliten 193 –1945 – VIII. Collegium PONTES

Görlitz Zgorzelec Zhořelec „Mehrwert durch Minderheiten?“, Organizator: Europa-
Universität Viadrina, UAM, Univerzita Karlova v Praze, Uniwersytet Wrocławski,
Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen – Collegium PONTES Görlitz–Zgorze-
lec–Zhořelec, Görlitz 24 sierpnia – 26 września;

R. Kaczmarek: Grenzgebiete in Ost- und Ostmitteleuropa. Perspektiven der Forschung –
Projekt „Migration und Memoria“. Organizator: Osteuropa Institut, Wissenschafts-
zentrum Ost- und Südosteuropa Regensburg, Regensburg 15 września;
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R. Kaczmarek: II Internationale conference CCLL. Organizator: Program europejski
Common Constitution and Language Learning (Nr 133942-LLP-2007-DE-CO-
MENIUS-CNW), prezentacja programu strony polskiej, Bassano 16–19 września;

R. Kaczmarek: Autonomielösungen für Probleme der Zwischenkriegszeit: Minderheit und
Siegerstaat, Titularnation und Kulturautonomie, Autonomie statt Abtrennung – Polen – 8.
Snellman-Seminar der Aue-Stiftung „Autonomie – Hoffnungsschimmer oder Illu-
sion? Europäische Autonomien in Geschichte und Gegenwart. Ein Seminar zum 200.
Jubiläum der Autonomie Finnlands” – Aue-Stiftung (Helsinki), Helsinki–Tuusula, 4–
7 października;

R. Kaczmarek: Katholiken und NS-Bewegung in Oberschlesien. Reichstagswahlen in Stadt
und Kreis Gleiwitz – Tost-Gleiwitz 1928–1933 – Konferencja „Die Grenzen des Mi-
lieus. Vergleichende Analysen zu Stabilität und Gefährdung katholischer Milieus in
der Endphase der Weimarer Republik und in der NS-Zeit“ – Institut für Geistes- und
Kulturwissenschaften; Arbeitsstelle Katholizismus- und Widerstandsforschung, Uni-
versität Vechta, Vechta 22–24 października;

P. Greiner: Podział gospodarki Górnego Śląska po 1922 roku na część polską i niemiecką oraz
jego skutki dla społeczeństwa – polsko-niemiecka konferencja „Region – przemysł – mi-
gracje. Historia społeczna Górnego Śląska w XX wieku” – Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach, Uniwersytet w Bochum, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice
27–28 listopada;

B. Kal inowska-Wójc ik: Wymiana elit na przykładzie Katowic po 1922 roku – polsko-
niemiecka konferencja „Region – przemysł – migracje. Historia społeczna Górnego
Śląska w XX wieku” – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Bochum, Ar-
chiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 27–28 listopada.

Pracownicy Archiwum włączali się też do programów naukowych realizowanych przez
uczelnie i instytuty badawcze tak krajowe, jak i zagraniczne, w części o wymiarze euro-
pejskim:
• program: „Historia Górnego Śląska”. Partnerzy: Universität Stuttgart, Slezská Unive-

rzita v Opavě, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Koordynator polski: prof. dr hab. Ry-
szard Kaczmarek; uczestnicy: prof. dr hab. R. Kaczmarek, dr P. Greiner;

• program: „Erinnerungskultur und regionale Identität“ w ramach programu unijnego
„Europe for Citizens 2007–2013“. Organizator: Grenzlandmuseum Eichsfeld. Koor-
dynator polski: prof. dr hab. R. Kaczmarek; uczestnicy: prof. dr hab. R. Kaczmarek,
M. Węcki;

• program „Atlas historyczny miast Śląska”. Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski
i Herder-Instititut, Marburg; uczestnik: dr P. Greiner;

• program (grant KBN) „Atlas historyczny miast Polski” – „Atlas historyczny Gliwic”.
Organizator: Uniwersytet Śląski w Katowicach; uczestnik: B. Małusecki.

Archiwum w 2009 roku wydało 5 publikacji, w tym:
• 2 informatory:
Mache j A., Matuszek P.: Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego

w Katowicach Oddział w Cieszynie. Katowice 2009;
Matuszek P., Szczepańczyk J.: Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwo-

wego w Katowicach Oddział w Pszczynie. Katowice 2009;
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• 2 katalogi wystaw:
Kaczmarek R., Węcki M.: Miasta Górnego Ślaska i Zagłębia 1939–1945. Katowice 2009.
Woźniczka Z.: Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej. Katowice 2009.
• czasopismo
„Szkice Archiwalno-Historyczne” (nr 5/2009).

Pracownicy Archiwum opublikowali ponadto:
Banduch R., Greiner P.: Materiały kartograficzne zgromadzone przez Kuratora Państwo-

wych Pól Górniczych w latach 1945–1953. W: Dzieje górnictwa – element europejskiego
dziedzictwa kultury. Red. P.P. Zagożdżon, M. Madziarz. Wrocław 2009, s. 5–16.

Dzieje medycyny i farmacji górnośląskiej. Stan badań, metodologia badań, katalog źródeł ar-
chiwalnych do roku 1945. Red. M. Dyrda, P. Greiner, W. Kaczorowski, J. Kornek.
Opole 2009.

Frołow I: Materiały ulotne dotyczące Zabrza w zbiorze materiałów ulotnych Archiwum Pan-
stwowego oddział w Gliwicach. W „Kroniki miasta Zabrza” 2009, nr 1, s. 215–251.

Gojniczek W., Kal inowska-Wójc ik B.: Miedzy teorią a praktyką. Pięć lat doświadczeń
Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Ar-
chiwum Państwowym w Katowicach. W: „Toruńskie konfrontacje archiwalne. Archiwis-
tyka na uniwersytecie – archiwistyka w archiwach. T. I. Red. W. Chorążyczewski,
A. Rosa. Toruń 2009, s. 301–309.

Gojniczek W., Kal inowska-Wójc ik B.: Z dziejów nauczania archiwistyki na Uniwer-
sytecie Śląskim. W trzydziestą rocznicę uruchomienia specjalności archiwalnej. W: „Res
Historica”. Problemy nauczania archiwistyki i jego dzieje w Polsce. Z okazji trzydziesto-
lecia specjalności archiwistycznej w UMCS. T. 28. Red. J. Łosowski. Lublin 2009,
s. 163–174.

Hajewski T.: Frédéric Dessberg: „Enjeux et rivalités politiques franco-britanniques: le ple-
biscite de haute Silésie (1921).W: „Revue historique des armées”, Nr 254,1er trimes-
tre 2009, s. 53–66.

Hudzik P.: Zator podczas I wojny światowej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr
5, s. 9–23.

Jedynak Z.: Nieznane źródło do twórczości berlinskiego malarza Adolfa Mentzla w zespole
Akta miasta Chorzowa. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 211–214.

Jedynak Z.: Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu w zasobie Archiwum
Państwowego w Katowicach – sposób opracowania i ich znaczenie dla badań regionalnych.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 131–139.

Kaczmarek R.: Solidarnosc. W: der »Runde Tisch« und erste demokratische Wahlen in
Polen. „Deutschland & Europa“. H.58 (2009), s. 34–40.

Kaczmarek R.: Die Kollaboration in den eingegliederten Ostgebieten 1939–1945. W: Polen
unter deutscher und sowjetischer Besatzung 1939–1945. Hg. J.A. Młynarczyk. Osna-
brück 2009, s.319–345.

Kaczmarek R.: Die NS-Eliten in Oberschlesien 1939–1945. W: Deutschsein als Grenzer-
fahrung. Minderheitenpolitik in Europa zwischen 1914 und 1950. Hg. M. Beer, D. Bey-
rau, C. Rauh. Essen 2009, s. 225–241.

Kaczmarek R.: Dylematy periodyzacji historii najnowszej Śląka z perspektywy polskiej his-
toriografii. W: K periodizaci dejin Szelska (Sbornik z pracovniho zasedani v Opale 11.–12.
prosięce 2007). Red. D. Gawrecki. Opava 2008 (wyd. 2009), s. 219–227.
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Kaczmarek R.: Kampania Wrześniowa na Śląsku Cieszyńskim w meldunkach XVII Korpusu
Armijnego (1–3 września 1939 r.). W: Reminiscencje września 1939. W 70. rocznicę Kam-
panii Wrześniowej. Red. W.B. Moś. Bytom 2009, s .89–103.

Kaczmarek R.: Karczmy, piwo i gorzałka. Z dziejów browarnictwa i gorzelnictwa na Śląsku.
W: Po obu brzegach rzeki. Europa, Śląsk, świat najmniejszy. T. III. Red. J. Mokrosz.
Rybnik Katowice 2009, s. 17–28.

Kaczmarek R.: Konfiskaty majątku polskiego w Rybniku i powiecie rybnickim podczas II
wojny światowej. W: „Zeszyty Rybnickie”, Nr 8: Rybnik i powiat rybnicki w okresie II
wojny światowej. Red. B. Kloch, D. Kel ler, Rybnik 2009, s. 103–113.

Kaczmarek R.: Organizacja Todt w Rzeszy Niemieckiej i na Śląsku w latach 1933–1945.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 25–38.

Kaczmarek R.: Śląsk i jego mieszkańcy w XVIII–XX wieku. Zarys problematyki. W:
Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku. Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919–
1989. T. 1. Red. M. Ponczek, K.H. Schodrock. Katowice 2009, s. 15–39.

Kaczmarek R.: W kajzerowskiej armii i w powstaniach śląskich. W: Tychy w czasach wojen.
Materiały II Tyskiego Sympozjum Historycznego. Red. M. Lipok-Bierwiaczonek,
R. Kaczmarek. Tychy 2009, s. 32–46

Kal inowska-Wójcik B.: Instrukcja dla pisarza miejskiego Bierunia z 1753 roku. W: Dzieje
biurokracji na ziemiach polskich. Red. A. Górniak, D. Magiera. Lublin, Siedlce 2009,
s. 37–53

Kancelaria i archiwum zakładowe. Podręcznik. Wydanie czwarte, poprawione i rozszerzone.
Red. R. Banduch, E. Borodij. Warszawa 2009.

Kołodzie j A.: Klub Sportowy „Górnik” Zabrze w świetle materiałów archiwalnych przeka-
zanych do Archiwum Państwowego w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne”
2009, nr 5, s. 215–216.

Krupa S.: Eustachy Czosnkowski. Kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu w latach
1945–1951. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 141–151.

Langer K.: Przestępstwa i przestępcy na terenie powiatu raciborskiego w latach 1945–1950
w świetle archiwaliów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 119–130.

Matuszek E.: Stanisława Poprawska (1909–1985) „Szkice Archiwalno-Historyczne”
2009, nr 5, s. 153–156.

Mączka M.,: Kopalnia Michael. W: „Sudety” 2009, nr 12, s. 12–15.
Mączka M.,: Odkrycie zapomnianej sztolni. W: „Sudety” 2009, nr 11, s. 14–16.
Mączka M.: Dzieje górnictwa w Marcinkowie. Inwentaryzacja pozostałości robót kopalń gór-

niczych dawnych rud polimetalicznych. W: Dzieje górnictwa – elementy europejskiego dzie-
dzictwa kultury. T. 2. Red. P. Zagożdżon i M. Madziarz. Wrocław 2009, s. 297–310.

Rojek A.: Zbiór materiałów archiwalnych dr. Tadeusza Karugi przekazanych do Archiwum
Państwowego w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 217–218.

Słysz-Szczucka K.: Marian Gałuszka (3 lutego 1951 – 10 grudnia 2007). „Szkice Archi-
walno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 221–227.

Słysz-Szczucka K.: Sprawozdanie z działalności wydawniczej i naukowej Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach za rok 2008. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5,
s. 237–246.

Sowa J.: Halina Bolesławska (1954–1999). „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2009 nr 5,
s. 157–158.
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Tychy w czasach wojen. Materiały II Tyskiego Sympozjum Historycznego. Red.
R. Kaczmarek, M. Lipok-Bierwiaczonek. Tychy 2009.

Węcki M.: Kłopotliwy dar Gauleitera Greisera. W: Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfiko-
wane. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej. Katowice 2009,
s. 23–30.

Węcki M.: NSDAP w Tychach. „Tyskie Zeszyty Historyczne”. [Tychy] 2009, z. 5.
Węcki M.: Przemilczenie Wilhelma Rosnera. W: Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane.

Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej. Katowice 2009, s. 31–37.
Węcki M.: Wrzesień 1939 roku na Górnym Ślasku w aktach zabrzańskiej NSDAP. „Szkice

Archiwalno-Historyczne” 2009, nr 5, s. 161–194.

W 2009 roku kontynuowano unowocześnianie i rozbudowę szeroko pojętej bazy kom-
puterowej. Zakupiono dwie samodzielne macierze dyskowe – każda o pojemności 7,2
TB oraz rozszerzono istniejącą macierz o dodatkowe 6 dysków twardych, każdy o po-
jemności 1 TB. Mają one za zadanie przechowywać kopie zabezpieczające zdigitalizo-
wanego zasobu archiwalnego. Dodatkowo zakupiono dla Centrali Archiwum urządzenie
zabezpieczające przed atakami z sieci Internet. W 2009 roku udało się wreszcie po wielu
latach wyposażyć Centralę Archiwum oraz jego oddziały zamiejscowe w Gliwicach i Ra-
ciborzu w kompletne instalacje przeciwpożarowe i antywłamaniowe z systemami dozo-
rowania. Po wielu latach zakończono też remont unikalnego w skali ogólnopolskiej
budynku Oddziału w Gliwicach, zaprojektowanego w okresie międzywojennym jako sie-
dziba archiwum miejskiego i oddanego do użytku w 1936 roku. W roku sprawozdaw-
czym został też zakupiony nowy samochód półciężarowy, co znacznie ułatwiło obsługę
Archiwum rozproszonego na 7 oddziałów zamiejscowych, zlokalizowanych w wojewódz-
twach śląskim i małopolskim.

Wobec wzrastających zadań Archiwum jako archiwum historycznego z zadaniami
ochrony zasobu i zabezpieczenia, w tym digitalizacji, ale również jako placówki administracji
państwowej, naukowej, oświatowej i wystawienniczej dotychczasowa obsada etatowa jest po
prostu niewystarczająca. Liczne podjęte zabiegi organizacyjne dały w ostatnim okresie tylko
połowiczne rezultaty. Brakuje pracowników do obsługi coraz bardziej skomplikowanego
sprzętu komputerowo-reprograficznego, brakuje merytorycznych pracowników do wzras-
tającej liczby kwerend, a zasób Archiwum to wytwór pogranicza, gdzie archiwista musi opa-
nować co najmniej trzy języki obce (łacina, niemiecki, rosyjski) z różnymi duktami
i systemami kancelaryjnymi. W związku z wzrastającą liczbą użytkowników w katowickiej
Centrali Archiwum pojawiły się trudności z przygotowaniem i dostarczaniem do pracowni
archiwaliów (na dystans około 2 x 400 m przy użyciu wózka elektrycznego, co skądinąd jest
zaprzeczeniem wszelkich zasad ochrony zasobu). Krytycznie pod względem kadrowym
przedstawia się sytuacja niektórych oddziałów zamiejscowych. Ciągle niewyjaśnione po-
zostają założenia związane z budową nowych obiektów archiwalnych w Katowicach i Biel-
sku-Białej, które w dużym stopniu rozwiązałyby problemy związane z rozproszeniem zasobu
i jego właściwym zabezpieczeniem. Wydaje się, że Archiwum znalazło się w kolejnym prze-
łomowym dla jego sprawnego funkcjonowania okresie.

Dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach
dr Piotr Greiner
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Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2009

Zusammenfassung

Das Staatsarchiv Kattowitz hat im Jahre 2009 29.597 Archiveinheiten aus 121 Archivfonds mit
einem Umfang von 507 laufenden Metern übernommen. Dies hat seinen Bestand insgesamt auf
4940 Komplexe mit 20.672 laufenden Metern und 1.901.172 Inventareinheiten vergrößert. Von
Kattowitzer Archivaren wurden 346 Fonds (gänzlich oder teilweise) mit 61.658 Archiveinheiten, die
585,40 laufende Meter umfassen, bearbeitet.

Dr. Piotr Greiner
Direktor des Staatsarchivs Kattowitz

A 2009 report of the State Archives in Katowice

Summary

In the year 2009, the State Archives in Katowice acquired 29.597 file units from 121 archival
fonds, which amounted to 507 linear meters. The Archives’ collection increased to 4940 fonds,
that is, to 1.901.172 file units (20.672 linear meters). The archivists from Katowice processed 346
fonds (completely or in part), which included 61.658 file units (585,40 linear meters).

Dr. Piotr Greiner
Director of the State Archives in Katowice
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Sabina Klimkiewicz

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
„OCHRONA I KONSERWACJA

CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO”
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Po trwających kilka miesięcy przygotowaniach w listopadzie 2005 roku Urząd Miasta
w Cieszynie złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
przedsięwzięcia o nazwie „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienni-
czego”.

Proces wyboru projektów, spośród ponad stu złożonych w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczął się na początku grudnia 2005 roku, był wieloeta-
powy i trwał do jesieni 2006 roku Na ostatnim etapie wyboru projektów, kiedy reko-
mendowane przez polskie instytucje wnioski znalazły się już w Biurze Mechanizmów
Finansowych w Brukseli, do Cieszyna została wydelegowana Komisja, której zadaniem
było uzyskanie na miejscu dodatkowych, szczegółowych informacji o projekcie. Człon-
kami tej Komisji byli Czesi, którzy – jak można się domyślać – pozytywnie ocenili nasze
przedsięwzięcie. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru projektu podejmują jednak za-
wsze darczyńcy, tj. Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W niedługim czasie po wizycie Ko-
misji nadeszła wiadomość o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu. Datę
rozpoczęcia działań wyznaczono na dzień 1 kwietnia 2007 roku.

Archiwum miało cztery miesiące na przygotowanie się do realizacji projektu, a przede
wszystkim miejsca w swojej siedzibie w Katowicach na przyjęcie 600 m.b. materiałów ar-
chiwalnych i 200 m.b. księgozbioru Oddziału w Cieszynie, gdyż prowadzenie prac mo-
dernizacyjnych w magazynie Oddziału wymagało wywiezienia akt w inne miejsce. Do
magazynu w Cieszynie akta miały wrócić po dezynfekcji, czyszczeniu i umieszczeniu ich
w nowych pudłach z tektury bezkwasowej. W katowickiej siedzibie Archiwum dostoso-
wano do potrzeb magazynowania akt część kondygnacji jednego z budynków. Koszt tych
przygotowań nie mógł być ujęty, niestety, w kosztach refundowanych projektu, ponieważ
jednym z warunków przyjęcia wniosku było zapewnienie, że wszystkie zakupione w ra-
mach projektu sprzęty i wyposażenie nie mogą znajdować się fizycznie poza Oddziałem
w Cieszynie przez okres 10 lat od zakończenia projektu.

W okresie przygotowań do realizacji projektu opracowano ważny dokument pod
nazwą Plan wdrażania projektu (PWP), stanowiący załącznik do umowy finansowej za-
wartej 21 marca 2007 roku pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
a liderem projektu, tj. Książnicą Cieszyńską reprezentującą uczestników projektu, za-
wierający podstawowe dane o projekcie i składający się z następujących części:
Część I: Skrócony opis projektu;
Część II: Szczegółowy plan kosztów (w rozbiciu na odrębne działania);
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Część III: Wskaźniki projektu zawierające: cel ogólny (efekty długoterminowe), cel bez-
pośredni (efekty bezpośrednie i natychmiastowe), rezultaty (np. ilość obiektów podanych
konserwacji, ilość archiwaliów do zdezynfekowania i oczyszczania, liczba stron do zdigi-
talizowania);
Część IV: Działania projektu;
Część V: Plan wydatkowania (z podziałem na poszczególne okresy i określeniem dat roz-
poczęcia i zakończenia działania).

Działania ujęte w części IV PWP zostały podzielone na 8 grup rzeczowych:
Zarządzanie projektem,
Roboty budowlane i instalacyjne,
Zabezpieczenie fizyczne zbiorów,
Dezynfekcja,
Inwentaryzacja i katalogowanie,
Digitalizacja i mikrofilmowanie,
Konserwacja,
Promocja.

W każdym z wymienionych działań (grup rzeczowych) uwzględniono poddziałania,
które zostały wyodrębnione już dużo wcześniej, na etapie przygotowań projektu, np.
w działaniu 3: Zabezpieczenie fizyczne zbiorów znajdowało się czyszczenie akt i książek,
zakup materiałów do zabezpieczenia, zakup sprzętu, natomiast w działaniu 1: Zarządza-
nie projektem było tylko jedno poddziałanie – usługa menadżera projektu.

Na podstawie Planu wdrażania projektu były prowadzone wszystkie działania zwią-
zane z realizacją projektu, a także dokumentacja powstająca w toku realizacji projektu,
w tym finansowa. Wszelkie zmiany PWP wymagały uprzedniego, pisemnego zatwierdze-
nia przez Krajowy Punkt Konsultacyjny i Komitet Mechanizmu Finansowego EOG lub
Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dopuszczano jedynie, uzgodnione na
szczeblu krajowym, zmiany w harmonogramie płatności oraz przesunięcia pomiędzy dzia-
łaniami do wysokości 15% środków finansowych pierwotnie zaplanowanych, o ile nie
zmieniałoby to zakresu, celów czy rezultatów projektu.

Na początku kwietnia 2007 roku przystąpiono do wykonywania zadań objętych pro-
jektem. Realizacja projektu dokonywała się na dwóch poziomach. Na jednym z nich każdy
z pięciu uczestników projektu, tj. Archiwum Państwowe w Katowicach, Książnica Cie-
szyńska, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, cieszyński Konwent Zakonu Bo-
nifratrów i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, realizował własne zadania i rozliczał je we
własnym zakresie. Na drugim poziomie, za który odpowiedzialny był lider projektu,
wszystko ujmowano zbiorczo i opracowywano kwartalne wnioski o refundację poniesio-
nych kosztów do Ministerstwa Kultury.

Takie zasady organizacyjne ustaliły między sobą instytucje uczestniczące w projekcie
i zawarły je w porozumieniu, które określało w zarysie prawa i obowiązki jego członków
i wyznaczało na lidera projektu samorządową jednostkę organizacyjną, tj. Książnicę Cie-
szyńską. Ze względu na szeroki zakres zadań założono, że niektóre prace (np. obsługę
prawną czy monitoring projektu) będzie wykonywał menadżer projektu.

Jednym z pierwszych wspólnych działań w trakcie realizacji projektu było wybranie,
w drodze przetargu, menadżera projektu, do zadań którego należało:
– przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu uczestników projektu postępowań prze-

targowych zgodnie z prawem zamówień publicznych,
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– opracowanie okresowych raportów z realizacji projektu,
– przygotowywanie wniosków o płatność do instytucji pośredniczącej, czyli do Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
– prowadzenie prac związanych z monitorowaniem projektu.

Pierwsza wybrana firma okazała się nieprzygotowana merytorycznie do udźwignięcia
naszego, niezwykle skomplikowanego, projektu. Umowa została rozwiązana i dopiero
w wyniku drugiego przetargu wyłoniono firmę, która z powodzeniem poradziła sobie z na-
łożonymi obowiązkami.

W podpisanym porozumieniu instytucje uczestniczące w projekcie zobowiązały się do
zapewnienia środków finansowych na pokrycie własnej części realizowanych zadań. Dla
Archiwum Państwowego w Katowicach ustalono, uzgodniony z Ministerstwem Kultury,
wkład własny w wysokości 15% wartości udziału.

Wartość całego projektu wyniosła ponad 8 000 000,00 zł (2 027 185,00 euro), a udział
Archiwum Państwowego w Katowicach 2 250 769,00 zł, z czego 337 615,00 zł stanowił
wkład własny Archiwum, pokrywany w większości wynagrodzeniami pracowników odde-
legowanych do prac w ramach projektu.

16 kwietnia 2007 roku przewieziono pierwszą część akt z Cieszyna do Katowic i od
tego dnia realizacja projektu zaczęła nabierać tempa. Zaawansowanie prac w poszcze-
gólnych działaniach i poddziałaniach wykazywano w pisemnych sprawozdaniach kwar-
talnych oraz rocznych i relacjonowano na comiesięcznych spotkaniach beneficjentów, na
których omawiano także bieżące problemy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego rozliczało projekt w cyklach kwartalnych. Zwroty dokonanych kosztów związanych
z realizacja projektu nadchodziły systematycznie, po upływie około półtora miesiąca od
dnia złożenia wniosku o refundację. Realizacja projektu była sprawdzana za pomocą kon-
troli zewnętrznych przeprowadzanych – jak dotąd – przez Ministerstwo Kultury i Urząd
Kontroli Skarbowej w Katowicach.

W Archiwum Państwowym w Katowicach za realizację działań odpowiadał zespół pra-
cowników, których wiedza i doświadczenie gwarantowały wysoki poziom wykonanych
prac. Kierownik Oddziału Przechowywania Zasobu w Archiwum Państwowym w Kato-
wicach odpowiadał za działania z zakresu zabezpieczenia zasobu wykonywane w ramach
projektu, a kierownik Oddziału Konserwacji – za reprografię i przeprowadzenie prac
związanych z konserwacją pełną.

Wydaje się oczywiste, że przy tak szerokim zakresie prac w Archiwum Państwowym
w Katowicach musiał zostać stworzony system sprawdzania jakości prac. Wykorzystywano
w tym celu istniejące w Archiwum wewnętrzne procedury, a w odniesieniu do niektórych
działań odbywało się to w formie ekspertyz, np. skuteczność dezynfekcji była sprawdzana
za pomocą badań mikrobiologicznych zlecanych firmie zewnętrznej, natomiast wykona-
nie prac konserwatorskich oceniano na posiedzeniach Komisji Konserwatorskiej, w skład
której wchodziło trzech specjalistów spoza Archiwum Państwowego w Katowicach.

W toku realizacji projektu w Archiwum Państwowym w Katowicach podpisano kilka-
dziesiąt umów na wykonanie prac. Większość z nich była realizowana poprzez gospodar-
stwa pomocnicze działające przy archiwach państwowych w Katowicach, Krakowie
i Warszawie (Archiwum Akt Nowych). Dokumentacja finansowa projektu narastała
w tempie lawinowym, szczególnie w pierwszym roku realizacji projektu. Do każdego do-
wodu księgowego sporządzano, zgodnie ze wskazówkami menadżera projektu, minimum
dwa dodatkowe dokumenty potwierdzające operację finansową, a w przypadku doku-
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mentowania wkładu własnego, w formie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do
prac w ramach projektu, dołączono 7 różnych kopii: przelewów, deklaracji, rozliczeń, opi-
sów, nawet kopię przelewu wynagrodzenia na konto osobiste pracownika. Ponadto spo-
rządzano liczne sprawozdania i zestawienia na potrzeby menadżera projektu oraz własne,
aby móc na bieżąco monitorować realizację zadań i – co również ważne – stan środków
finansowych na realizację pozostałej części zadań.

Realizacja projektu przypadła na trudny okres pod względem ekonomicznym. Waha-
nia w relacji wartości złotego do euro – a w tej walucie był rozliczany nasz projekt – spo-
wodowały, że zwrot poniesionych na początku kosztów był niższy od oczekiwanego.
W drugim roku realizacji projektu, sytuacja się odwróciła i za 1 euro refundowano nam
w złotówkach nawet więcej niż zakładaliśmy w 2005 roku. Pozwoliło to Archiwum i po-
zostałym uczestnikom projektu odzyskać poniesione wcześniej, w roku poprzednim, straty.
W krótkim okresie koniunktury nie można było, niestety, nic przyspieszyć. Żadnych prac
oraz wydatków z tym związanych. Dobrze zaplanowane prace musiały odbywać się we wła-
ściwej kolejności, tzn. najpierw należało akta przetransportować z Cieszyna do Katowic, na-
stępnie przeprowadzić ich dezynfekcję, potem – po okresie kwarantanny – oczyścić,
a dopiero w dalszej kolejności przygotować do digitalizacji i mikrofilmowania i rozpocząć
sam proces kopiowania wybranych materiałów archiwalnych. Podobnie było z pracami
konserwatorskimi, które – jak wiadomo – są bardzo czasochłonne, a naciski na przyspie-
szenie prac mogłyby negatywnie wpłynąć na poziom wykonania tych prac. W ogólnym ra-
chunku nie było ani strat, ani nadwyżek. Wszystko się zbilansowało. Zaznaczyć bowiem
należy, że artykuł 4 ust. 11 umowy finansowej, o której wspomniano, brzmi: „W przypadku
zwiększenia kosztów lub wydatków realizacji projektu, wynikających w szczególności z nie-
doszacowania kosztów projektu, zmiany kursu walutowego lub wzrostu cen, beneficjent zo-
bowiązuje się pokryć je ze środków własnych”.

Innym czynnikiem powodującym komplikacje przy realizacji projektu był – znany
wszystkim pełniącym funkcje kierownicze – tzw. czynnik ludzki, dający o sobie znać okre-
sowymi zahamowaniami prac, zmuszającymi do bezustannych korekt planów krótkoter-
minowych. Zwolnienia lekarskie, urlopy i uroczystości rodzinne odbijały się na
terminowości wykonywanych prac. Komplikacje spowodował, już na samym początku,
wyjazd na stałe za granicę konserwatora papieru i skóry zatrudnionego w Archiwum.
Nawet takie pozytywne wydarzenie, jak mające miejsce w 2008 roku długo oczekiwane
w środowisku archiwistów podwyżki płac dla pracowników państwowej służby archiwal-
nej, zachwiało podstawami naszych wyliczeń kosztów wykonywania niektórych prac, przy-
jętych w 2005 roku. Szczęśliwie mieliśmy już wykonanych ponad 50% zadań.

Wykonywanie prac w ramach projektu realizowano – jak już wspomniano – głównie
przez gospodarstwa pomocnicze działające przy archiwach państwowych. Było to szcze-
gólnie ważne z punktu widzenia prac konserwatorskich, ponieważ zlecając konserwację
materiałów archiwalnych innej jednostce budżetowej, w tym przypadku gospodarstwu
pomocniczemu, Archiwum było zwolnione z ogłaszania przetargu. Pozwoliło to na prze-
prowadzenie prac konserwatorskich bez konieczności wypożyczania materiałów archi-
walnych, na czas wykonywania tych prac, firmie zewnętrznej wykonującej usługi
konserwatorskie – krajowej lub zagranicznej. Poza problemami natury prawnej stworzy-
łoby to również problemy natury finansowej, ponieważ wymagałoby ubezpieczenia wy-
pożyczonych materiałów archiwalnych na podstawie ich wyceny co podniosłoby koszty
procesu konserwacji (zarówno o koszty ubezpieczenia, jak i wyceny). Ponadto wydłuży-

SABINA KLIMKIEWICZ

190



łoby znacznie cały proces konserwacji. Archiwum wybrało krótszą drogę, ale niepozba-
wioną ryzyka.

W wykonanie prac z zakresu konserwacji pełnej zaangażowanych było, oprócz pra-
cowni konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Katowicach, kilka pracowni w archi-
wach państwowych: Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum Państwowego
w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Olsztynie, Archiwum Państwowego w Bydgosz-
czy, Archiwum Państwowego w Toruniu, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, bez po-
mocy których nie udałoby się nam zrealizować najważniejszego zadania projektu cie-
szyńskiego, jakim był proces konserwacji. Chcąc w przyszłości racjonalnie, bez tak dużego
ryzyka jak w przypadku naszego projektu, zaplanować wykonanie zadań w zakresie kon-
serwacji pełnej, należy wziąć pod uwagę, że żadne archiwum państwowe w Polsce nie
dysponuje odpowiednio dużą, z licznym zespołem konserwatorów, pracownią mogącą sa-
modzielnie przeprowadzić konserwację kilkudziesięciu, pokaźnej objętości obiektów
w ciągu trzech lat. Tylko dzięki temu, że nasz projekt był w tym czasie jedynym o takim
charakterze, udało się wspólnymi siłami go zrealizować. Ostatnio pojawiła się jeszcze inna
przeszkoda, która przy realizacji następnych projektów może uniemożliwić korzystanie ze
współpracy pomiędzy archiwami państwowymi, a mianowicie: po likwidacji gospodarstw
pomocniczych brak w strukturze archiwów państwowych podmiotu, który mógłby prze-
prowadzić operacje finansowe związane z wykonaniem prac w ramach projektu. Szkoda
byłoby zlecać wykonanie prac konserwatorskich prywatnym firmom świadczącym takie
usługi przede wszystkim dlatego, że archiwa państwowe posiadają świetną i wysoko wy-
specjalizowaną w konserwacji papieru i skóry kadrę konserwatorów, co podkreślano nie-
jednokrotnie przy ocenie prac wykonanych w ramach naszego projektu.

Ostatnie działania projektu zamknięto z końcem 2009 roku Okres styczeń – marzec
2010 roku był wykorzystany na działania promocyjne wieńczące projekt oraz podsumo-
wanie projektu. Zrealizowany przez Archiwum Państwowe w Katowicach projekt unijny
miał charakter kompleksowy i wiązał się z szeroko pojętą konserwacją. W wyniku dzia-
łań podjętych w ramach projektu uzyskano następujące rezultaty:

1) poprawiono warunki przechowywania zasobu Oddziału w Cieszynie poprzez: od-
świeżenie ścian magazynu i zdezynfekowanie regałów, zainstalowanie monitoringu bez-
pieczeństwa w całej siedzibie Oddziału oraz monitoringu klimatu w pracowni naukowej
i sali wystaw. Magazyn archiwalny posiadał już wcześniej monitoring klimatu. Ponadto
zakupiono żaluzje okienne, dwa nawilżacze i dwa osuszacze powietrza, dwa odkurzacze,
cztery szafy metalowe do magazynu archiwalnego, w tym dwie kartograficzne;

2) zakupiono sprzęt, który umożliwi udostępnianie kopii materiałów archiwalnych, tj.
czytnik do mikrofilmów oraz zestaw komputerowy do udostępniania kopii cyfrowych.
Uzupełniono wyposażenie pracowni naukowej, zakupując stół do udostępniania obiektów
wielkoformatowych i trzy zestawy podkładek pod księgi zapobiegające deformacji ksiąg.
Bezpieczeństwo udostępnianych materiałów archiwalnych mają również poprawić za-
montowane szafki na okrycia wierzchnie i torby użytkowników pracowni naukowej;

3) przeprowadzono czyszczenie zasobu archiwalnego – liczącego wówczas 720 m.b.
i księgozbioru liczącego 200 m.b. – polegające na usunięciu brudu powierzchniowego
z teczek i obrzeży akt. W stosunku do około 150 m.b. najstarszych akt zastosowano usu-
wanie brudu również z bardziej zakurzonych kart archiwaliów wenątrz teczek aktowych.
Wszystkie akta umieszczono w nowych pudłach z tektury bezkwasowej. Niektóre opa-
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kowania były wykonywane indywidualnie na wymiar, np. dla akt mających formę księgi,
dla pergaminów, dla albumów z fotografiami. Znajdujące się wewnątrz teczek aktowych
fotografie opakowano w papier bawełniany;

4) przeprowadzono dezynfekcję 720 m.b. zasobu archiwalnego i 200 m.b. księgoz-
bioru;

5) opracowano 5 000 dokumentów z okresu od XVI do XVIII wieku z zespołu Komora
cieszyńska z lat 1438–1929 i wprowadzono opisy dokumentów do stworzonej specjalnie do
tego celu bazy danych. Skatalogowano księgozbiór Oddziału w Cieszynie liczący ponad
8 000 woluminów i wprowadzono do bazy danych „MAK”, która będzie prezentowana
w Internecie;

6) zmikrofilmowano 120 000 stron akt początkowej części zespołu Komora cieszyńska
z lat 1438–1929 i zdigitalizowano również 120 000 stron materiałów archiwalnych z róż-
nych zespołów, np. wszystkie pergaminy, 2 500 fotografii analogowych oraz początkową
część zespołu Akta miasta Cieszyna z lat 1519–1944. Zdigitalizowane materiały prezento-
wane będą sukcesywnie w Internecie;

7) przeprowadzono konserwację pełną 39 najbardziej zniszczonych upływem czasu
obiektów;

8) opracowano Informator o zasobie archiwalnym Oddziału w Cieszynie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach oraz folder poświęcony Oddziałowi. Uruchomiono stronę inter-
netową projektu cieszyńskiego. Na zakończenie projektu zorganizowano wystawę, na
której przedstawiono najcenniejsze i najbardziej interesujące materiały archiwalne z za-
sobu Oddziału.

Podsumowując trzyletni okres trwania projektu, można stwierdzić, że pomimo trud-
ności, na jakie napotykało Archiwum, realizując projekt, warto było zaangażować się w to
przedsięwzięcie. To była szansa dla Archiwum, aby w jednym ze swoich oddziałów za-
miejscowych poprawić kondycję fizyczną całego zasobu archiwalnego, a najbardziej znisz-
czonym, najcenniejszym zabytkom piśmienniczym przywrócić walory sprzed wieków.
Wśród pracowników Archiwum odpowiedzialnych za poziom wykonania prac w ramach
projektu podkreślano przez ostatnie trzy lata, że uczestniczenie w realizacji projektu nie-
sie za sobą jeszcze jedną korzyść, jaką jest zdobywanie nowych doświadczeń, szczególnie
cennych w tych dziedzinach, które dopiero zaczęły się rozwijać w archiwach państwo-
wych, jak: digitalizacja oraz zarządzanie kopiami cyfrowymi. Cenna była również możli-
wość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami projektu oraz współpraca z archiwami
państwowymi.

Autorka niniejszego artykułu, kierująca realizacją projektu, składa wszystkim, którzy
przyczynili się do pomyślnego jego zakończenia i osiągnięcia założonych celów, serdeczne
podziękowania.

SABINA KLIMKIEWICZ
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Sabina Klimkiewicz

Management des Projekts „Schutz und Erhaltung des Teschner Schrifttums”
beim Staatsarchiv Kattowitz

Zusammenfassung

Der Artikel fasst das europäische Projekt „Schutz und Erhaltung des Teschner Schrifttums”
zusammen, das in den Jahren 2007–2010 durch das Staatsarchiv Kattowitz umgesetzt worden ist.
Sein Ziel war die weitgehende Pflege von Archivalien, die in der Teschner Abteilung des Staatsar-
chivs gesammelt und aufbewahrt werden. Für das Projekt haben Island, Fürstentum Lichtenstein
und Königreich Norwegen gespendet. Die finanzielle Unterstützung des Projekts erfolgte aus Mit-
teln des Finanzmechanismus des Europäischen Wirtschaftsraumes und des Norwegischen Fi-
nanzmechanismus.

Sabina Klimkiewicz

Managing the project ‘The Preservation and Restoration of Cieszyn’s Written
Heritage’ in the State Archives in Katowice

Summary

The article sums up the project carried out by the State Archives in Katowice in 2007-2010. The
purpose of the project was to secure archival collection of the Cieszyn Branch of the State Archives
in Katowice and make it available for academic and cultural use. The project was partially financed
through the grant of the EEA Financial Mechanism and The Norwegian Financial Mechanism.
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