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Sławomira Krupa

MetodyKa opracowania aKt hipotecznych  
i gruntowych przechowywanych  

w archiwach pańStwowych�

Dokumentacja hipoteczna i gruntowa stanowi ważną część zasobu archiwów 
państwowych. Tylko te materiały, które zostały wyodrębnione w zbiorach, stanowią 
ok. 5000 mb tego zasobu�, do tego należy doliczyć akta znajdujące się w zespołach 
archiwalnych sądów oraz te, nadal pozostające w archiwach zakładowych instytu-
cji wymiaru sprawiedliwości, pomimo że – zgodnie z obowiązującymi przepisami 
– od lat powinny znajdować się w archiwach państwowych.

Brak wytycznych regulujących sprawy opracowania akt hipotecznych i grun-
towych spowodował, w skali całego zasobu archiwów państwowych, znaczne roz-
bieżności w metodyce postępowania z tego typu dokumentacją. Przede wszystkim 
według odmiennych zasad rozgraniczono zespoły, niejednorodnie rozwiązywa-
no problem sukcesji, stosując różne kryteria, utworzono zbiory akt hipotecznych 
czy gruntowych, dodatkowo wymieniona dokumentacja wyodrębniona w zasobie 
w postaci zbiorów lub zespołów otrzymała różne nazwy, np.: Hipoteka powiatu 
kieleckiego, Hipoteka janowska, Hipoteka w Łukowie oraz Akta wieczyste Sądu 
Rejonowego w Gnieźnie, Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu w Wąbrzeźnie, 
Akta gruntowe Sądu Powiatowego w Sępólnie czy Zbiór akt gruntowych sądów 
w Pszczynie lub nawet Urząd Ksiąg Gruntowych Sądu Okręgowego w Sanoku lub 
Pruski Sąd Obwodowy Wydział Hipoteczny w Olecku.

Dotychczasowe, wprowadzone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych, normatywy dotyczące akt wytworzonych przez instytucje wymiaru 
sprawiedliwości i ochrony prawa nie obejmowały akt hipotecznych i gruntowych�. 
Sytuacja uległa zmianie w roku �007, kiedy to decyzją NDAP zostały wprowadzone 

� Artykuł jest zbiorczym zestawieniem informacji i doświadczeń zebranych w toku prac zespołu 
naukowego ds. dokumentacji wytworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat w składzie: Elżbieta 
Billing, Urszula Gawuć, Rafał Gelo, Janusz Gołaszewski, Agata Kowalewska, Barbara Patynowska, 
Lucyna Pomerenke, Hanna Staszewska–Katolik, Mieczysław Szylko oraz Maciej Dalecki (ekspert).
� Informacje na podstawie bazy danych: System Ewidencji Zasobu Archiwalnego (SEZAM), we-
dług stanu na dzień �� grudnia �005 r.
� Zarządzenie Nr �0 NDAP z �5 lipca �998 r. w sprawie opracowywania akt notarialnych w ar-
chiwach państwowych; Decyzja Nr �0 NDAP w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych 
w sprawie ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów archiwalnych prokuratur, wytworzo-
nych od XIX do XXI wieku; Decyzja Nr �� NDAP w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycz-
nych w sprawie ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów archiwalnych sądów, wytworzo-
nych od XIX do XXI wieku przechowywanych w archiwach państwowych.
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wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania akt stanu prawnego nieru-
chomości przechowywanych w archiwach państwowych�.

Literatura w zakresie metodyki opracowania tego typu dokumentacji nie jest 
zbyt bogata. Problematykę porządkowania akt hipotecznych i gruntowych poru-
szało niewielu badaczy, chociaż zarówno ilość tej dokumentacji w zasobie archi-
wów państwowych, jak i zawarte w tych materiałach informacje wydawałyby się 
gotowym tematem artykułu bądź nawet większej pracy5.

Ustalenie jednolitych zasad postępowania z wymienioną dokumentacją napo-
tyka na kilka istotnych przeszkód. Należy przede wszystkim uwzględnić odmienne 
na różnych obszarach obecnego państwa polskiego przepisy regulujące powstawa-
nie omawianych akt, następnie sukcesję czynną związaną z kontynuowaniem tych 
materiałów niezależnie od zmian w organizacji sądownictwa czy zmian państwo-
wości. Problemem jest też występowanie w archiwach państwowych historycznie 
ukształtowanych zbiorów.

Normatywem regulującym powstawanie akt stanu prawnego nieruchomości 
na terenie państwa niemieckiego był kodeks cywilny niemiecki z roku �896 oraz 
rozporządzenie o księgach gruntowych z roku �8976. Przed wejściem przepisów 
rozporządzenia z �897 roku całokształt spraw hipotecznych w Prusach regulowało 
rozporządzenie o księgach gruntowych z �87� roku, a wcześniej powszechna or-
dynacja hipoteczna z �78� roku7. Zgodnie z rozporządzeniem z �897 roku księgi 
gruntowe były prowadzone przez odpowiednie wydziały przy sądach obwodowych 
(Amtsgerichte). Dla każdej miejscowości lub samodzielnego obwodu majątkowego 

� Decyzja Nr � NDAP z dnia �0 stycznia �007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycz-
nych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w ar-
chiwach państwowych.
5 Metodyką opracowania akt hipotecznych i gruntowych zajmowali się m.in: M. Bandurka: Akta 
hipoteczne i propozycje ich opracowania. „Archeion” �997, T. XCVII, s. ��7–���; A. Chruściel i L. 
Pomerenke: Akta gruntowe i księgi wieczyste z lat 1775–1995. Kancelaria i metody porządkowania. 
W: Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości w służbie państwa i obywateli. Materiały III Krajo-
wego Sympozjum Archiwalnego, Łódź 4–5 września 2001 r. Red. J. Baranowsk i, U. Zarzycka–Sut-
ter. Łódź �00�, s.�6�–�68; W. Bagieńsk i : Hipoteka Południowego Mazowsza w Archiwum Państwo-
wym w Górze Kalwarii. „Archiwista Polski” �00�, nr �, s. ��–��; R. Wojtkowsk i: Wartość źródłowa 
i problemy metodyczne opracowania akt instytucji wymiaru sprawiedliwości w zasobie Archiwum 
Państwowego m. st. Warszawy. „Archiwista Polski” �00�, nr �, s. ��–��; S. Krupa: Metodyka opra-
cowywania akt instytucji wymiaru sprawiedliwości. W: Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle 
polskich instytucji sądowych od schyłku XVIII do początku XX w. Siedlce �006, s. ��9–���.
6 Bürgerliches Gesetzbuch des Deutschen Reiches. Freiburg �899; Grundbuchordnung vom �� März 
�897. „Reichsgesetzblatt“ �897, s. 75�–770.
7 Grundbuch–Ordnung vom 5 Mai �87�. „Gesetz–Sammlung für die Königlichen Preussischen 
Staaten“ �87�, s. ��6–507; Allgemeine Hypotheken–Ordnung für die gesammten Königlichen Staaten 
vom 20 Dezember 1783, nebst den dieselbe ergänzenden Gesetzen und Verordnungen herausgegeben 
mit erläuternden Anmerkungen, unter Berücksichtigung der ergangenen Ministerial–Instruktionen. 
W: Reskripte und der Präjudikate. Bearb. von F. Förster. Berlin �86�.
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zakładano księgę gruntową, która mogła mieć wiele tomów. W ramach miejsco-
wości każda nieruchomość była oznaczana numerem, zgodnie z katastrem. Księgi 
gruntowe były prawną ewidencją własności na nieruchomościach i ewidencją ob-
ciążeń tych nieruchomości. Każdy tom składał się z kart gruntowych (Grundbuch-
blätter), które odpowiadały oddzielnej nieruchomości. Każda karta gruntowa 
miała nagłówek, dwa wykazy i trzy działy. Wykazy wymieniały powierzchnię nie-
ruchomości i służebności, z których korzystała. Dział I regulował własność, dział 
II – ciężary i ograniczenia, dział III – długi. Do każdej karty gruntowej (nierucho-
mości) były prowadzone oddzielnie akta gruntowe stanowiące zbiór akt będących 
podstawą wpisu do ksiąg gruntowych8. W normatywie z �87� roku zaznaczono, że 
dla gruntów należących do kopalni obowiązują takie same zasady, jak dla innych 
gruntów, to samo dotyczyło gruntów kolejowych i dróg publicznych9, w rozporzą-
dzeniu z �897 roku brak już takiego wyszczególnienia rodzaju własności gruntu.

Na terenie monarchii Habsburgów kwestie nieruchomości regulował kodeks 
cywilny z roku �8��, powszechna ustawa o księgach gruntowych z dnia �5 lipca 
�87� roku i nowela z dnia �9 marca �9�6 roku, ustawa krajowa (dla Galicji) z dnia 
�0 marca �87� roku oraz ustawa z dnia � czerwca �87� roku (dla Śląska)�0. Księgi 

8 Grundbuchordnung vom �� März �897. „Reichsgesetzblatt“ �897, s. 75�–770 oraz rozporządzenia 
wykonawcze: Ausführunggesetz für Grundbuchordnung. Vom �6 September �899, „Gesetzsamm-
lung für die Königlichen Preussischen Staaten“ �899, s. �07–��6; Verordnung betreffend das Grun-
dbuchwesen. Vom �� November �899, „Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten“ 
�899, s. 5�9–5�6.
9 Grundbuchordnung vom 5 Mai �87�. „Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staa-
ten“ �87�, s. ��6–507.
�0 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. „Justizgesetzsammlung” �8��, Nr. 9�6, s. �75 i nn.; Po-
wszechna ustawa o księgach gruntowych z dnia �5 lipca �87� r. „Dziennik Ustaw Państwa” �87�, 
Nr 95, s. ���–�6�; Ustawa z dnia �5 lipca �87� r. o postępowaniu zarządzić się mającem w celu 
urządzenia ksiąg gruntowych i górniczych w razie założenia takowych, uzupełnienia, przywrócenia 
lub zmiany. „Dziennik Ustaw Państwa” �87�, Nr 96, s. �65–�69; Ustawa z dnia �0 marca �87� r. 
względem założenia i wewnętrznego urządzenia ksiąg hipotecznych (gruntowych) dla Królestwa 
Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Ustaw i Rozporządzeń Krajowych” �87�, 
Nr �9, s. 89–�0�; na Śląsku Cieszyńskim obowiązywały: Ustawa z dnia � czerwca �87� r. o założeniu 
i wewnętrznem urządzeniu nowych ksiąg gruntowych w skutek uchwalonego przez sejm księstwa 
Górno i Dolno Szląskiego odstąpienia tego przedmiotu prawodawstwu państwa na zasadzie ustępu 
� § �� ustawy zasadniczej państwa z dnia �� grudnia �867 r. (Dz.U.P. Nr ���). „Dziennik Ustaw 
Państwa” �87� r., Nr 98, s. ���–�5� oraz Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia �0 
lipca �87� r. obowiązujące w Austryi poniżej Anizy, Austryi powyżej Anizy, Salzburgu, Karyntyi, 
Morawii, tudzież Górnym i Dolnym Szląsku, którem w myśl § �9 ustaw z dnia � czerwca �87� r.(Dz.
U.P. Nr 88–9�, 97, 98) i na podstawie art. V ustawy wprowadczej do powszechnej ustawy o księgach 
gruntowych z dnia �5 lipca �87� r. (Dz.U.P Nr 95) tudzież § �� ustawy z dnia �5 lipca �87� r. (Dz.
U.P. Nr 96) wydane zostają przepisy wykonawcze o zakładaniu, prostowaniu i utrzymywaniu ksiąg 
gruntowych dla powyższych krajów. „Dziennik Ustaw Państwa” �87�, Nr �0�, s. �57–�7�; Rozporzą-
dzenie cesarskie z dnia �9 marca �9�6 r. zawierające trzecią nowelę częściową do powszechnej księgi 
ustaw cywilnych. „Dziennik Ustaw Państwa” �9�6, Nr 69, s. ��5–�6�.
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gruntowe dóbr wielkiej własności ziemskiej w Galicji przed wejściem w życie prze-
pisów ustaw z �87� i �87� roku zakładano i prowadzono w ramach Tabuli Krajowej 
na podstawie patentu z dnia � marca �780 roku��. Na Śląsku Cieszyńskim, do czasu 
wprowadzenia wymienionych ustaw obowiązywała zasada, że wszelkie kontrakty 
zapisuje się w księgach publicznych (tabulae terrae, desky zemské, Landtafel), któ-
re były prowadzone przez sądy szlacheckie. �� kwietnia �79� roku został wydany 
patent, który nakazywał wprowadzić księgi główne (Hauptbücher), gdzie każda 
nieruchomość otrzymywała odrębne folium. Oznaczenie nieruchomości miało być 
najściślej związane ustaleniami józefińskiego katastru podatkowego��. 

Normatywy z lat �87� i �87� wprowadziły obowiązek założenia ksiąg grunto-
wych dla wszystkich nieruchomości. Prawo do nich rejestrowała księga grunto-
wa jedna dla całego okręgu (każdy sąd prowadził odrębne księgi), składająca się 
z księgi głównej i ze zbioru dokumentów lub z księgi dokumentów (jeżeli zostały 
zszyte), przy czym sąd obwodowy prowadził księgi dla wielkiej własności ziemskiej 
i nieruchomości miejskich miast będących siedzibą sądu, natomiast sądy powiato-
we prowadziły księgi dla posiadłości chłopskich i dla innych miast z obszaru dzia-
łania sądu. Księgę główną tworzył wykaz hipoteczny przeznaczony do zapisywania 
nieruchomości i praw do nich się odnoszących, czyli: kto jest właścicielem nieru-
chomości, jak ją nabył, jakie są obciążenia. Wykaz hipoteczny składał się z trzech 
kart: karty stanu majątkowego (A), karty własności (B) i karty ciężarów (C). Zbiór 
dokumentów lub księga dokumentów (w razie wpisania ich do księgi) składały się 
z odpisów wszystkich dokumentów, na podstawie których wpis nastąpił��. Oprócz 
ksiąg gruntowych były prowadzone księgi naftowe, górnicze i kolejowe, rejestrują-
ce szczególne prawa własności��.

�� Kontynuacya wyrokow y roskazow powszechnych w Galicyi y Lodomeryi krolestwach [wypad-
łych], Leopoli Typis Josephi Piller �77�–�800, �780, Nr �, s. 6–��.
�� K. Orzechowsk i: Księgi i akta śląskiej hipoteki jako źródło historyczne i historyczno–prawne. 
„Czasopismo Prawno–Historyczne” �956, T. 8, z. �, �956, s. �8–�08.
�� Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia �� stycznia �87�r., którem wydaną zostaje 
instrukcya tycząca się wykonania powszechnej ustawy o księgach gruntowych. „Dziennik Ustaw 
Państwa” �87�, Nr 5, s. ��–��; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja �897 r., któ-
rem zostaje wydana instrukcya dla sądów pierwszej i drugiej instancji. „Dziennik Ustaw Państwa” 
�897, Nr ���, s. 698–699, 795
�� Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia �� stycznia �87� r., którem wydaną zostaje 
instrukcya tycząca się wykonania powszechnej ustawy o księgach gruntowych. „Dziennik Ustaw 
Państwa” �87�, Nr 5, s. ��–�� (dotyczyła także ksiąg górniczych); Ustawa z dnia �9 maja �87� r., 
o zakładaniu ksiąg hipotecznych dla kolei żelaznych, o skutku przyznanych praw hipotecznych 
na kolei żelaznej i o hipotecznem zabezpieczeniu praw zastawu, służących właścicielom obligacyj 
kolejowych z prawem pierwszeństwa. „Dziennik Ustaw Państwa” �87�, Nr 70, s. �6�–�78; Rozpo-
rządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �� maja �87� r., którem na mocy § 55 ustawy z dnia �9 
maja �87� r. (Dz.U.P. Nr 70), wydaje się w porozumieniu z ministrami spraw wewnętrznych, handlu 
i skarbu przepisy, tyczące się zakładania i utrzymywania ksiąg dla kolei żelaznych. „Dziennik Ustaw 
Państwa” �87�, Nr 87, s. �75–�8�; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja �897 r., 
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Przepisy obowiązujące w Królestwie Polskim były oparte na prawie o ustaleniu 
własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z �8�8 roku oraz na pra-
wie o przywilejach i hipotekach z �8�5 roku�5. Dla większych nieruchomości w wy-
działach hipotecznych przy sądach okręgowych zakładano księgi hipoteczne, dla 
mniejszych nieruchomości przy sądach pokoju zakładano akta hipoteczne. Księga 
hipoteczna, czyli rejestr publiczny prowadzony w postaci księgi, służył ustaleniu 
stanu prawnego nieruchomości. Składał się z trzech części: wykazu hipotecznego, 
księgi umów wieczystych i zbioru dokumentów. Technicznie księga stanowiła je-
den tom dla jednej nieruchomości. Wykaz hipoteczny składał się czterech działów: 
I obejmował przedmiot księgi hipotecznej (przestrzeń, granice), II – własność, III 
– ciężary i ścieśnienia, IV – długi. Księga umów wieczystych była przeznaczona do 
zapisywania aktu pierwiastkowej regulacji hipoteki, zapisywania transakcji hipo-
tecznych oraz wniosków i oświadczeń stron żądających wpisu. Zbiór dokumentów 
zawierał dokumenty składane do księgi wieczystej przy akcie pierwiastkowej re-
gulacji, przy transakcjach zawieranych w kancelarii hipotecznej, przy wnioskach 
i oświadczeniach stron żądających wpisu w księgach hipotecznych. Zakładanie hi-
potek nie było obowiązkowe�6.

Na terenach włączonych do cesarstwa rosyjskiego na mocy traktatu w Tylży 
(�807 rok) – zgodnie z ustawą o notariacie z �� kwietnia �866 roku oraz instruk-
cją z �6 czerwca �889 roku�7 – rejestracja praw do nieruchomości odbywała się 
w drodze zatwierdzania akt dotyczących nieruchomości przez urzędnika sądowe-
go, zwanego starszym notariuszem, urzędującego przy każdym sądzie okręgowym. 
Prowadzono rejestr wieczysty – mający dla każdej nieruchomości odrębną kartę, 
księgę aktów wieczystych oraz księgę zakazów i zwolnień. Dokumentacja ta miała 
na celu ustalenie chwili przejścia prawa własności do nieruchomości, nie łączyła się 
z żadnymi skutkami w stosunku do osób trzecich i nie miała nic wspólnego z hi-
poteką. Dokumentacja ta występowała w postaci akt zakładanych oddzielnie dla 
każdej sprawy. Zawierała wypis aktu wieczystego i korespondencję niezbędną do 

którem zostaje wydana instrukcya dla sądów pierwszej i drugiej instancji. „Dziennik Ustaw Pań-
stwa” �897, Nr ���, s. 609–86�; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �5 kwietnia �907 
r., którem zmienia się częściowo i uzupełnia rozporządzenie z dnia �5 czerwca �885 r. „Dziennik 
Ustaw Krajowych dla Galicyi” Nr �6 z roku �886; Dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg nafto-
wych w Galicyi. „Dziennik Ustaw Państwa” �907, Nr �07, s. ��7–���;
�5 Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z dnia �6 kwietnia 
�8�8 r. „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, T. 5, s. �95–�87; Prawo o przywilejach i hipotekach 
z dnia �� czerwca �8�5 r. „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, T. 9, s. �55–�7�.
�6 Zasady prowadzenia ksiąg normowała Instrukcja dla Komisji Hipotecznej i Kancelarii Ziemiań-
skiej Województwa Mazowieckiego z dnia �0 czerwca �8�9 r. tytuł IX O księgach hipotecznych i ich 
wewnętrznym porządku w szczególności. W: Zbiór przepisów administracyjnych, Wydział Spra-
wiedliwości. Cz. �. Warszawa �867, s. �97–��9.
�7 Sobranie Uzakonenij i Rasporâženij Pravitel΄stva, izdavaemoe pri pravitel΄stvuûŝem Senate, S. 
Petersburg, �889 No ��0, poz. ��09, s. �6�7–�6��.
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jego zatwierdzenia, na obwolucie akt znajdował się numer, pod którym wpisywano 
adnotację o zatwierdzeniu aktu w rejestrze wieczystym. Dokumentacja znajduje 
się w aktach notariuszy okręgowych�8.

II Rzeczpospolita nie uporała się z ujednoliceniem przepisów prawnych w za-
kresie akt służących ustaleniu stanu prawnego nieruchomości i – z niewielkimi 
wyjątkami�9 – pozostawiła uregulowania prawne z okresu przed odzyskaniem 
niepodległości�0. W okresie II wojny światowej na terenach włączonych do Rzeszy 
utworzono sądy obwodowe (Amtsgerichte), w których prowadzono księgi grunto-
we. Wszystkie czynności prawne niemieckich władz okupacyjnych zostały unie-
ważnione na mocy dekretu z 6 czerwca �9�5 roku��.

W �9�6 roku ustrój ksiąg wieczystych został określony mocą dekretu „Prawo 
o księgach wieczystych”��. Prowadzenie ksiąg zostało przekazane sądom grodz-

�8 Jedynym archiwum w Polsce, w którym znajduje się tego typu dokumentacja, jest Archiwum 
Państwowe w Białymstoku, zespół Nr �/�80 Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie (z lat 
�88�–�9��).
�9 Ustawa z dnia �� lipca �9�9 r. o prawach obowiązujących w okręgu sądowym białostockim 
w zakresie sądownictwa. „Dziennik Praw Państwa Polskiego” �9�9, Nr 6�, poz. �8�; Rozporządze-
nie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia �� sierpnia �9�9 r. dotyczące wprowadzenia 
ustroju hipotecznego. „Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich” �9�9, Nr �8, 
poz. �57; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca �9�� r. w przedmiocie niektórych zmian 
w przepisach prawnych obowiązujących na ziemiach wschodnich. „Dziennik Ustaw” �9��, Nr �9, 
poz. �66; Ustawa z dnia �9 marca �9�5 r. o ponownym zakładaniu zaginionych, zniszczonych lub 
wywiezionych z granic Państwa ksiąg lub akt hipotecznych. „Dziennik Ustaw” �9�5, Nr �8, poz. 
�5�; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia �7 marca �9�7 r. o zmianach w przepisach 
hipotecznych obowiązujących na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Ge-
neralnego Ziem Wschodnich z dnia �� sierpnia �9�9 r. dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecz-
nego. „Dziennik Ustaw” �9�7, Nr �6, poz. �08; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �5 
kwietnia �9�8 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów hipotecznych obowiązujących 
na obszarach, na których obowiązuje rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich 
z dnia �� sierpnia �9�9 r. dotyczące wprowadzenia ustroju hipotecznego. „Dziennik Ustaw” �9�8, 
Nr 5�, poz. 5�0; Ustawa z dnia �8 marca �9�� r. o uregulowaniu prawa własności gruntów oddanych 
w drodze parcelacji w posiadanie nabywców na obszarze województw centralnych i wschodnich. 
„Dziennik Ustaw” �9��, Nr �0, poz. �08; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia � lipca 
�9�� r. w sprawie ksiąg pisarzy hipotecznych, urzędujących na obszarach, gdzie obowiązują przepisy 
hipoteczne z roku �8�8 i �8�5. „Dziennik Ustaw” �9��, Nr 66, poz. 58�; Ustawa z dnia �� stycznia 
�9�7 r. o przenoszeniu książek hipotecznych. „Dziennik Ustaw” �9�7, Nr 6, poz. 50.
�0 Ustawa z �5 lipca �9�� r. o scalaniu gruntów („Dziennik Ustaw” �9��, poz. 7�8, rozdział V) po-
zostawiała unormowania państw zaborczych w zakresie akt stanu prawnego nieruchomości. 
�� Dekret z dnia 6 czerwca �9�5 r., o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych, wydanych w okresie 
okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziennik Ustaw” �9�5, Nr �5, poz. �5�; 
Dekret z dnia �� kwietnia �9�7 r., o zmianie dekretu z dnia 6 czerwca �9�5 r. o mocy obowiązującej 
orzeczeń sądowych, wydanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
„Dziennik Ustaw” �9�7, Nr ��, poz. ���.
�� Dekret z dnia �� października �9�6 r. Prawo o księgach wieczystych. „Dziennik Ustaw” �9�6, Nr 
57, poz. ��0; Dekret z dnia �� października �9�6 r. Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo 
o księgach wieczystych. „Dziennik Ustaw” �9�6, Nr 57, poz. ��9.
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kim. Dla każdej nieruchomości należało założyć odrębną księgę wieczystą. Księga 
zawierała cztery działy. Dział pierwszy obejmował oznaczenie nieruchomości oraz 
wpisy praw związanych z jej własnością, dział drugi zawierał wpisy dotyczące pra-
wa własności, dział trzeci był przeznaczony na wpisy dotyczące praw rzeczowych 
ograniczonych z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieru-
chomością oraz na wpisy praw i roszczeń osobistych oprócz roszczeń dotyczących 
hipotek, dział czwarty był przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek. Przy księdze 
wieczystej prowadzono zbiór dokumentów, do którego składano wszelkie doku-
menty i inne pisma dotyczące wpisów w księdze. 

Szczegółowo kwestie prowadzenia ksiąg wieczystych regulowało rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia �6 listopada �9�6 roku „o urządzeniu i prowadze-
niu ksiąg wieczystych”��. Sprawy prowadzenia dotychczasowych ksiąg hipotecznych 
i gruntowych regulowało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �9 listo-
pada �9�6 roku��. W § 7 stanowiło ono: „Księgi umów wieczystych w rozumieniu 
prawa o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z �8�8 
roku ulegają z dniem � stycznia �9�7 roku zamknięciu”, z kolei § �7 informował: „Na 
obszarze mocy obowiązującej ustawy o księgach wieczystych z dnia �� marca �897 
roku [...] prowadzi się nadal dotychczasowe akta. Na pozostałych obszarach zakła-
da się akta dopiero z dniem � stycznia �9�7 roku”. Zgodnie z § �9 rozporządzenia 
„dotychczasowe księgi, które uległy zamknięciu oraz akta, dzienniki, wykazy, mapy 
i pisma z okresu przed dniem � stycznia �9�7 roku [...] należy według rodzajów zin-
wentaryzować i razem z inwentarzem oddać do archiwum”. Dekret z �8 października 
�9�7 roku regulował kwestie mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Od-
zyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska�5. W następnych latach kolejne norma-
tywy określiły utratę mocy prawnej innych ksiąg gruntowych i wieczystych�6. Usta-

�� Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �6 listopada �9�6 r. o urządzeniu i prowadze-
niu ksiąg wieczystych. „Dziennik Ustaw �9�6”, Nr 66, poz. �66
�� Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �9 listopada �9�6 r. o prowadzeniu dotych-
czasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu �� grudnia �9�6 r. „Dziennik 
Ustaw” �9�6, Nr 66, poz. �67; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �9 listopada �9�6 
r. o urządzeniu i prowadzeniu zbioru dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania 
dokumentów. „Dziennik Ustaw” �9�6, Nr 66, poz. �68; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia �8 czerwca �9�7 r. w sprawie czasowego zawieszenia niektórych przepisów rozporządzeń 
Ministra Sprawiedliwości z dnia �9 listopada �9�6 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipo-
tecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu �� grudnia �9�6 r. i o urządzeniu i prowadzeniu zbioru 
dokumentów oraz o postępowaniu w przedmiocie składania dokumentów. „Dziennik Ustaw” �9�7, 
Nr �8, poz. �5�.
�5 Dekret z dnia �8 października �9�7 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Od-
zyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. „Dziennik Ustaw” �9�7, Nr 66, poz. ��0.
�6 Ustawa z dnia �7 lutego �960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. „Dziennik 
Ustaw” �960, Nr ��, poz. 67 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �� stycz-
nia �96� r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze, których księgi wieczyste utraciły moc 



16

Sławomira Krupa

wą z �96� roku prowadzenie ksiąg wieczystych przekazano państwowym biurom 
notarialnym�7, skąd ponownie przejęły je sądy na podstawie ustawy z �99� roku�8.

Postępowanie z księgami wieczystymi reguluje ustawa z dnia 6 lipca �98� roku 
o księgach wieczystych i hipotece�9 oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy�0.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia �7 września �00� roku 
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów mówi się o za-
mykaniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych, nie ma zaś regulacji dotyczącej 
przekazywania ksiąg wieczystych do archiwów państwowych. Zgodnie z § �7 
ust. �: „Księgi wieczyste zamknięte wraz z aktami przechowuje się w archiwum 
w oddzielnej części pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania ksiąg wie-
czystych. Wydanie zarządzenia o zniszczeniu zamkniętych ksiąg wieczystych i akt 
tych ksiąg jest niedopuszczalne.” 

W obowiązujących przepisach Ministra Sprawiedliwości dotyczących ksiąg 
wieczystych brak jest podstawy prawnej kwalifikacji archiwalnej i określenia, po 
jakim okresie przechowywania w archiwach sądów rejonowych księgi wieczyste 
mogłyby zostać przekazane do właściwych archiwów państwowych.

Brak zapisu o przekazaniu do archiwów państwowych wynika z faktu, że wa-
runkiem niezbędnym, aby księgi wieczyste mogły zostać przekazane do archiwów 
państwowych jest utrata przez nie mocy prawnej oraz zapis o ich przekazaniu do 
archiwów państwowych. 

Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia �� lipca �986 roku okre-
ślił termin utraty mocy prawnej niektórych ksiąg��. W § 5 ustęp � rozporządzenia 
określono: „Z dniem � stycznia �989 roku tracą moc prawną i podlegają zamknię-
ciu z urzędu księgi dawne nie zawierające w działach odpowiadających działowi 
drugiemu, trzeciemu i czwartemu obecnej księgi wieczystej wpisów dokonanych 

prawną. „Dziennik Ustaw” �96�, Nr �, poz. ��; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia � 
czerwca �969 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły 
moc prawną. „Dziennik Ustaw” �969, Nr �8, poz. ��9; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia �6 stycznia �970 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste 
utraciły moc prawną. „Dziennik Ustaw” �970, Nr �, poz. ��.
�7 Ustawa z dnia �6 listopada �96� r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadze-
nia ksiąg wieczystych. ,,Dziennik Ustaw” �96�, Nr ��, poz. �78.
�8 Ustawa z dnia �� lutego �99� r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o notariacie oraz o zmia-
nie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych. „Dziennik Ustaw” �99�, Nr 
��, poz. 9�.
�9 Ustawa z dnia 6 lipca �98� r. o księgach wieczystych i hipotece. Tekst jednolity: „Dziennik Ustaw” 
�00�, Nr ���, poz. ��6� z późn. zm.
�0 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �7 września �00� r. w sprawie prowadzenia 
ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. „Dziennik Ustaw” �00�, Nr �0�, poz. ���� z późn. zm.
�� Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �� lipca �986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych założonych przed dniem � stycznia �9�7 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich 
ksiąg. „Dziennik Ustaw” �986, Nr �8, poz. ���.
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po dniu �� grudnia �9�6 roku.”; § 6 ustęp � tego normatywu nakazuje sądom prze-
kazanie tych materiałów do archiwów państwowych.

Rozporządzenie określa, że pozostałe księgi wieczyste założone przed dniem 
� stycznia �9�7 roku, tzw. „księgi dawne”, prowadzi się według przepisów obecnie 
obowiązujących (tzn. przy pierwszym wpisie po dniu wejścia w życie rozporządze-
nia urządza się dla nieruchomości objętej księgą dawną nową księgę wieczystą).

W praktyce ten stan prawny nie pozwala na przejmowanie przez archiwa pań-
stwowe zarówno zamkniętych ksiąg wieczystych, wytworzonych po � stycznia 
�9�7 roku, jak i ksiąg wieczystych, dla których sporządzono wersję elektroniczną, 
a także części ksiąg założonych przed dniem � stycznia �9�7 roku.

Powyższe ustalenia mają zasadnicze znaczenie dla metodyki opracowania akt 
stanu prawnego nieruchomości. W związku z faktem, że nie został ustalony termin 
i tryb przekazywania do zasobu archiwów państwowych dokumentacji wytworzo-
nej po dniu � stycznia �9�7 roku, wskazówki metodyczne jej nie obejmują. Meto-
dyka opracowania akt hipotecznych i gruntowych została więc przygotowana dla 
dokumentacji od XVIII do XX wieku, przy czym wiek XX oznacza księgi założone 
przed dniem � stycznia �9�7 roku, które utraciły moc prawną i zostały przekazane 
do zasobu archiwów państwowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami��. 

Pojęcie „akta stanu prawnego nieruchomości” zostało zaczerpnięte z Ustawy 
o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca �98� roku�� i stanowi próbę sfor-
mułowania na potrzeby archiwalne jednolitego określenia dla akt hipotecznych, 
gruntowych, wieczystych. W literaturze pojęcia te często są używane zamiennie 
i potocznie oznaczają i oznaczały akta dotyczące ustalania, przenoszenia i ograni-
czeń prawa własności do nieruchomości��. Umieszczenie w tytule wskazówek wy-
łącznie pojęć „akta hipoteczne czy gruntowe” byłoby zbyt wąskie. Nie uwzględnia-
łoby wszystkich grup dokumentacji związanej z dokumentowaniem stanu praw-
nego nieruchomości. W tym zakresie wprowadzono jedno umowne określenie, na 
tyle ogólne, aby w nim zawierały się wszystkie grupy, wytworzonych aż do czasów 
współczesnych, zbiorów przedmiotowej dokumentacji.

Wskazówkami zostały objęte nieopracowane zbiory akt hipotecznych i grunto-
wych wraz z dokumentacją towarzyszącą, przechowywane w archiwach państwo-
wych, które stanowią materiały wytworzone przez instytucje ochrony prawa i wy-

�� Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia �� lipca �986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych założonych przed dniem � stycznia �9�7 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich 
ksiąg. „Dziennik Ustaw” �986, Nr �8, poz. ���.
�� Zgodnie z art. � ust. � ustawy z dnia 6 lipca �98� r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi 
wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Tekst jednolity: „Dziennik 
Ustaw” �00�, Nr ���, poz. ��6�, art. �.�.
�� J. Bardach, B. Leśnodorsk i, M. Pietrzak : Historia ustroju państwa i prawa polskiego. War-
szawa �99�, s. ���–��6.
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miaru sprawiedliwości. W metodyce opracowania akt stanu prawnego nierucho-
mości niezwykle istotne wydaje się uściślenie terminologii, co pozwala na unik-
nięcie w toku prac wszelkich nieporozumień co do znaczenia niektórych określeń, 
takich jak: księga gruntowa, księga hipoteczna, księga główna, zbiór dokumentów, 
akta hipoteczne i gruntowe. Objaśnienie zastosowanych w normatywie terminów 
pozwala również na prawidłowe formowanie jednostek archiwalnych. Należy pod-
kreślić, że jakkolwiek zgodnie z definicją zawartą w Polskim słowniku archiwalnym 
jednostką archiwalną jest odrębna fizycznie jednostka materiałów archiwalnych�5, 
to w przypadku akt stanu prawnego nieruchomości dokumentacja luźna dołączo-
na do księgi lub poszytu może stanowić integralną z nią całość�6. W przypadku 
porządkowania rozsypu akt hipotecznych czy gruntowych należy postępować ana-
logicznie jak w przypadku porządkowania rozsypu akt każdego innego zespołu, 
to znaczy, należy dążyć do odtworzenia układu dokumentów w jednostce w taki 
sposób, jaki nadano by im w kancelarii wytwórcy.

Ustalając przynależność zespołową akt stanu prawnego nieruchomości, przy-
jęto, że w zbiory łączy się księgi i akta gruntowe oraz księgi i akta hipoteczne wraz 
z pomocami kancelaryjno–ewidencyjnymi. Wyjątek stanowią księgi i akta grun-
towe wytworzone na terenach, które wchodziły w skład Niemiec, a w �9�5 roku 
stały się częścią państwa polskiego. Dokumentacja ta stanowi część zespołów ar-
chiwalnych sądów obwodowych (Amtsgerichte), przy czym akta sprzed �879 roku 
stanowią anteriora, a materiały wytworzone po �9�5 roku posteriora.

Przyjęto, że kryterium wyodrębnienia zbioru powinna być siedziba instytucji 
wymiaru sprawiedliwości, w której nastąpiło zamknięcie księgi. Wynika to z fak-
tu, że księgi prowadzono przez wiele lat, w czasie których mogły zmieniać się właś-
ciwości terytorialne poszczególnych sądów, a co za tym idzie księgi mogły ulegać 
przemieszczeniom. Ostatecznym miejscem złożenia księgi i dokumentacji jej to-
warzyszącej był najczęściej sąd, w którym nastąpiło jej zamknięcie.

Początkową granicę chronologiczną zbioru akt stanu prawnego nieruchomości 
stanowi data założenia najstarszej księgi w zbiorze. Końcową granicę chronologicz-
ną zbioru akt stanu prawnego nieruchomości stanowi data zamknięcia najpóźniej 
zamkniętej księgi w zbiorze. W przypadku braku adnotacji o zamknięciu księgi koń-
cową granicę chronologiczną zbioru stanowi data ostatniego wpisu w tej księdze. 
W przypadku, gdy w skład zbioru wchodzą także akta gruntowe i/lub zbiory doku-
mentów, podstawowe ramy chronologiczne zbioru stanowią odpowiednio daty zało-
żenia i zamknięcia ksiąg, natomiast cezury chronologiczne akt gruntowych i zbioru 

�5 Polski słownik archiwalny. Red. W. Maciejewska. Warszawa �97�, s. �9–�0.
�6 Decyzja Nr � Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia �0 stycznia �007 r. w spra-
wie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego 
nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych, Załącznik nr �, pkt �.�.�., �.�.�. 
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dokumentów wykraczające poza ramy chronologiczne zbioru należy podać w nawia-
sach okrągłych. W przypadku, gdy zbiór tworzą wyłącznie akta gruntowe i/lub zbio-
ry dokumentów, początkową granicę chronologiczną materiałów zbioru akt stanu 
prawnego nieruchomości stanowi data najstarszego zachowanego dokumentu. Koń-
cową granicę chronologiczną stanowi data najpóźniej wytworzonego dokumentu. 

W obrębie zbiorów najwłaściwszy wydaje się układ dokumentacji dostosowany 
do terenu, z którego materiały pochodzą, a tym samym do rodzajów akt stanu 
prawnego nieruchomości, które na tych terenach były wytwarzane.

Na terenach wchodzących do �9�8 roku w skład monarchii Habsburgów archi-
walia powinny mieć układ następujący:

�) księgi główne, którym należy nadać układ alfabetyczny według nazw miej-
scowości, a w obrębie poszczególnych miejscowości według numerów wykazów 
hipotecznych�7.

�) zbiory dokumentów w układzie chronologicznym w obrębie poszczególnych 
zbiorów dokumentów;

�) zakładanie i weryfikacja ksiąg gruntowych (m.in.: spisy posiadłości, spisy 
posiadaczy, protokoły dochodzeń, odpisy arkuszy posiadłości gruntowych, odrysy 
map katastralnych);

�) akta wykazów hipotecznych w układzie alfabetycznym według nazw miej-
scowości, a w obrębie poszczególnych miejscowości według numerów wykazów�8;

5) pomoce kancelaryjno–ewidencyjne; w skład których wchodzą m.in.: dzien-
niki podań tabularnych (dzienniki hipoteczne), rejestry, indeksy.

W przypadku zbiorów zawierających księgi gruntowe dóbr wielkiej własności 
ziemskiej i nieruchomości miejskich w miastach będących siedzibami trybunałów 
I instancji/sądów okręgowych, wydaje się sensownym dodatkowe wyodrębnienie 
tej dokumentacji w ramach danego zbioru, z zachowaniem kolejności serii, nato-
miast w sytuacji, gdy w zasobie zachowały się księgi naftowe, górnicze bądź kolejo-

�7 Podstawą ustalania nazw miejscowości jest Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. 
Warszawa �980–�98� i dalsze zm. W przypadku braku polskiego odpowiednika nazwy miejsco-
wości należy użyć nazwy oryginalnej, tak jak unormowały to wskazówki w sprawie sporządzania 
indeksów do inwentarzy archiwalnych (Zarządzenie Nr � NDAP z dnia �6 stycznia �97� r.). Mówi 
się tam (pkt III.9), że nazwy miejscowości, które zaginęły podaje się w ich oryginalnym brzmieniu 
z uwzględnieniem obecnej (w nawiasach prostokątnych) lub dawnej przynależności administra-
cyjnej. Natomiast w przypadkach nazw miejscowości, które zostały wchłonięte przez duże miasta, 
należy raczej pozostawić nazwę oryginalną, dodając – co najwyżej – aktualną (inaczej niż zalecają 
ww. wskazówki). Wynika to z faktu, że bez względu na zmiany administracyjne (np. włączenie do 
większej aglomeracji) w większości przypadków w obiegu urzędowym akta stanu prawnego nie-
ruchomości funkcjonują pod swoją oryginalną nazwą, nadaną księgom w sądach w momencie ich 
zakładania. W przypadku dokumentacji dotyczącej dużych ośrodków, które wchłonęły wiele pobli-
skich miejscowości, dotarcie do materiałów mogłoby być utrudnione, jeżeli zostaną one wszystkie 
zapisane pod nazwą jednego miasta. 
�8 Patrz przypis �7.
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we, należałoby wyodrębnić je również w postaci serii i umieścić przed pomocami 
kancelaryjno–ewidencyjnymi. Wszelkie wątpliwości w tych sprawach powinna 
rozstrzygać komisja metodyczna danego archiwum w porozumieniu z Zakładem 
Naukowym Archiwistyki.

Na terenach zaboru rosyjskiego (Królestwo Polskie) materiałom w zbiorach na-
leżałoby nadać układ:

�. hipoteka wojewódzka/gubernialna. 
a) księgi hipoteczne nieruchomości miejskich. Księgom hipotecznym nierucho-

mości w miastach będących siedzibą trybunałów cywilnych/sądów okręgowych�9 
należy nadać układ według numerów hipotecznych ksiąg�0; 

b) księgi hipoteczne dóbr ziemskich, którym należy nadać układ według nume-
rów hipotecznych ksiąg; 

c) pomoce kancelaryjno–ewidencyjne (m.in.: skorowidze, repertoria, kartoteki, 
dzienniki);

�. hipoteka powiatowa��: 
a) akta hipoteczne nieruchomości miejskich, którym należy nadać układ alfa-

betyczny według nazw miast/osad, dla każdego miasta/osady według numerów akt 
hipotecznych;

b) akta i księgi hipoteczne nieruchomości rolnych, którym należy nadać układ 
alfabetyczny według nazw miejscowości, a dla każdej miejscowości według nume-
rów hipotecznych��;

c) pomoce kancelaryjno–ewidencyjne (skorowidze, repertoria, kartoteki, 
dzienniki).

W przypadku zbiorów zawierających księgi hipoteczne dóbr państwowych 
można wyodrębnić je jako podserię hipoteki wojewódzkiej.

�9 Miasto trybunalskie / wojewódzkie na terenie działania Trybunału Cywilnego/Sądu Okręgowe-
go było jedno.
�0 Należy zaznaczyć, że numer z repertorium hipotecznego i numer księgi hipotecznej są ta-
kie same. Nawet w przypadku, gdy księga była przekazywana do innego sądu, wpisywano ją do 
repertorium tego sądu i nadawano jej właściwy numer. W sytuacji, kiedy za kryterium przy-
należności dokumentacji do zbioru przyjmujemy siedzibę sądu, w którym zamknięto księ-
gę, numerem księgi, który będzie decydował o jej miejscu w zbiorze, będzie numer nadany jej 
w ostatnim sądzie. Ważne jest, aby nie mylić repertorium hipotecznego (pomocy ewidencyjno 
–kancelaryjnej Wydziału Hipotecznego służącego do rejestrowania kolejności zakładanych ksiąg 
i akt hipotecznych) z wykazem hipotecznym (częścią księgi hipotecznej, zawierającą m.in. ozna-
czenie miejsca położenia nieruchomości). Należy zwrócić uwagę, że dla każdej nieruchomości za-
kładano jedną księgę hipoteczną, która mogła mieć kilka tomów. Nową księgę zakładano dla nie-
ruchomości wydzielonej z nieruchomości głównej, ale wówczas to nie jest to oczywiście ta sama 
nieruchomość.
�� Dotyczy miejscowości o statusie miast lub osad miejskich położonych w okręgach sądów pokoju 
(takich miast może być kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt).
�� Patrz przypis �6.
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Jeżeli zachowały się wyłącznie zbiory dokumentów, układ akt powinien być 
analogiczny do tego, jaki zaproponowano w przypadku kompletnie zachowanej 
dokumentacji. 

Dokumentacji wytworzonej na terenach (Prus) Niemiec należy nadać następu-
jący układ:

�) księgi gruntowe w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości��;
�) akta gruntowe w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości, a w ob-

rębie poszczególnych miejscowości według numerów gruntowych/hipotecznych��;
�) akta katastralne (m.in. księgi łanowe, księgi niw, księgi parcel, wyciągi 

z matrykuły podatku gruntowego, wyciągi z ksiąg podatku od budynków, wykazy 
zmian własności, alfabetyczne spisy właścicieli);

�) pomoce kancelaryjno–ewidencyjne (m.in. dzienniki i wykazy).
Jako uzupełnienie inwentarza dla akt stanu prawnego nieruchomości w przy-

padku braku pomocy kancelaryjnych proponuje się opracowanie indeksów: oso-
bowego (kolejnych właścicieli nieruchomości będącej przedmiotem zapisu hipo-
tecznego), geograficznego, przedmiotowego (numerów hipotecznych/gruntowych). 
Należy zaznaczyć, że sporządzanie indeksów osobowych jest niezwykle praco-
chłonne i dlatego nie zawsze mogą być one sporządzane równolegle z opracowa-
niem akt zbioru, gdyż praktycznie uniemożliwiłoby to sprawne uporządkowanie 
dokumentacji. We wszystkich możliwych przypadkach należy wykorzystywać te 
pomoce ewidencyjno–informacyjne, które powstały w samych sądach, stąd decy-
zja o włączeniu ich do zbiorów akt hipotecznych i gruntowych. Przy sporządzaniu 
archiwalnych pomocy ewidencyjno–informacyjnych należy kierować się obowią-
zującymi przepisami dotyczącymi ich opracowania.

W trakcie prac nad wskazówkami okazało się, że wiele wątpliwości budzi spo-
sób opisu poszczególnych jednostek archiwalnych oraz zasady ich paginacji. Jak-
kolwiek wydawałoby się, że słuszne jest w tej sytuacji podanie przykładów opisu 
akt, to jednak po głębszej analizie problemu okazało się to trudne do wykonania. 
Wynika to zarówno z różnorodności akt stanu prawnego nieruchomości wystę-
pujących na obecnym obszarze państwa polskiego, jak i ze zmienności tego opisu 
w czasie. W tej sytuacji można tylko skierować archiwistę do obowiązujących prze-
pisów, które wyjaśniają, jak należy sporządzić prawidłowy opis jednostki archiwal-
nej�5. Ta sama sytuacja dotyczy numerowania stron w aktach�6. Wszelkie odstęp-

�� Patrz przypis �6.
�� Patrz przypis �6.
�5 Pismo okólne Nr � Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z �8 maja �98� r. w spra-
wie wprowadzenia wskazówek metodycznych do sporządzania inwentarzy archiwalnych zespołów 
(zbiorów) akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX–XX w.).
�6 Załącznik Nr � do Zarządzenia Nr �� Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia �8 
grudnia �999 r. w sprawie mikrofilmowania i ewidencji mikrofilmów w archiwach państwowych.



22

Sławomira Krupa

stwa od obowiązujących wytycznych czy wątpliwości związane z postępowaniem 
ze szczególnego rodzaju dokumentacją powinny być rozwiązywane na forum ko-
misji metodycznej archiwum, która może ocenić poszczególne przypadki.

Na koniec należy zauważyć, że prace nad metodyką opracowania akt instytucji 
wymiaru sprawiedliwości wymagają przezwyciężenia wielu trudności. Nie można 
jednak czekać z wdrażaniem w życie nowych normatywów, gdyż komputeryzacja, 
szeroki dostęp do internetu i danych w nim zawartych narzuca eliminację rozbież-
ności w metodach opracowania jednorodnych typów dokumentacji. Wprowadza-
ne normatywy nigdy nie zadowolą wszystkich, nakazują bowiem zmianę kierun-
ku myślenia, dostosowanie się do pewnego kompromisu, który – jak to zazwyczaj 
z kompromisami bywa – nikogo nie zadowala. Istotnym nieporozumieniem jest 
oczekiwanie, że wskazówki wyjaśnią wszelkie problemy związane z opracowaniem 
akt oraz dostarczą skróconego kursu wiedzy o opracowywanych materiałach, 
podczas gdy one tylko wskazują pewną drogę postępowania z tą dokumentacją, 
polecając w razie wątpliwości czy wystąpienia nietypowej dokumentacji, odwo-
ływać się do komisji metodycznej. Wskazówki mogą też co najwyżej odsyłać do 
właściwych, najważniejszych ustaw i rozporządzeń, reszta zależy od dociekliwości 
i rzetelności pracownika zajmującego się odpowiednim typem dokumentacji. Wie-
dza i doświadczenie oraz ich przekazywanie między pokoleniami archiwistów jest 
warunkiem prawidłowego opracowania każdych materiałów archiwalnych. Tego 
nie zastąpią żadne normatywy, choćby najlepsze. One wyznaczają tylko kierunek, 
w jakim powinno zmierzać porządkowanie akt, wskazują na ich rodzaje oraz od-
syłają do przepisów i literatury.

Atutem przemawiającym za wprowadzaniem wskazówek dotyczących porząd-
kowania materiałów archiwalnych jest fakt, że stosowanie jednolitych metod opra-
cowania poszczególnych typów dokumentacji znacznie ułatwia korzystanie z niej 
badaczom. Dzięki temu wiedza zawarta w tych materiałach staje się bardziej do-
stępna i może być pełniej wykorzystana.
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zdzisław Jedynak

początKi MiaSta górniczego 
tarnowSKie góry w świetle doKuMentów 

przechowywanych w archiwuM pańStwowyM 
w Katowicach

Interesujące, że znana legenda przytoczona w poemacie Walentego Roździeń-
skiego z �6�� roku o hutnictwie i górnictwie Officina ferraria� jakoby chłop z Tar-
nowic Rybka znalazł, orząc swoje pole, bryłę rudy kruszconośnej, co dało począ-
tek tutejszemu wydobyciu, jest bardzo prawdopodobna. W ostatnio uporządko-
wanym Zbiorze dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu� znajduje się tzw. 
urbarz – wykaz chłopów w ziemi bytomskiej i ich powinności z ��98 roku (około 
�� września)�, sporządzony z okazji przekazania ziemi bytomskiej przez Jana z Że-
rotina księciu opolsko–raciborskiemu, Janowi II Dobremu. Wśród chłopów we wsi 
Tarnowice� wymieniono m.in. Jana Rybkę („Rypkę”)5. Nie jest to więc postać le-
gendarna, jak dotąd powszechnie uważano, ale rzeczywisty mieszkaniec Tarnowic. 
Można przypuszczać, że to on właśnie odkrył ową pierwszą bryłę rudy na tym tere-
nie. Roździeński mógł powtórzyć istniejącą jeszcze w jego czasach tradycję ustną.

Dwa dokumenty wiążą się ściśle z początkami górnictwa w rejonie Tarnow-
skich Gór i powstaniem tego miasta. Zostały one wystawione wspólnie przez Jana 
II księcia opolskiego i Jerzego Hohenzollerna. Pierwszy z nich został wydany w By-
tomiu w dniu �0 kwietnia �5�6 roku. Drugim istotnym dla początków Tarnow-
skich Gór dokumentem jest zbiór praw i obowiązków gwarków6 z �5 listopada �5�8 
roku wydany w Opolu – tzw. Ordunek Górny7.

Dokument z �5�6 roku to nadanie uprawnień umożliwiających rozwój górni-
ctwa w tym rejonie, tzw. wolności górniczej (Bergfreiheit). Tekst został sporządzo-
ny w języku niemieckim. Oryginał nie zachował się do chwili obecnej. Jego treść 
znamy jedynie z późniejszego dokumentu wystawionego przez burmistrza i radę 

� W. Roździeńsk i : Officina ferraria abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego. 
Oprac. R. Pollak, M. Radwani S. Rospond. Wrocław – Warszawa – Kraków �96�, s. ��9.
� Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat.], Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego  
w Bytomiu ��77–�9�8 [dalej: ZdAMwB].
� AP Kat, ZdAMwB, sygn. 7.
� Obecnie Tarnowice Stare, dzielnica Tarnowskich Gór.
5 Tekst sporządzono w języku czeskim. Litery „b” i „p” były – podobnie jak w języku staroniemie-
ckim (Mittelhochdeutsch) – pisane zamiennie.
6 Przedsiębiorców górniczych zrzeszonych we wspólnym bractwie.
7 „Myslowitzer Stadtblatt” �86�, Nr. �–7
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miasta Karniowa8 9 lutego �558 roku9, a stanowiącego przedłużenie jego ważności. 
Tekst oryginalny przytoczono w całości – został transumowany. Polskie tłumacze-
nie tekstu opublikował Jan Nowak�0.

Jest rzeczą niezwykle interesującą, że podstawą tekstową tego dokumentu był 
egzemplarz drukowany. Zarówno Karl Winkler��, jak i Konrad Wutke��, publikując 
ten dokument, pominęli końcową część, w której wyraźnie o tym napisano. Otóż 
tekst został podany do wiadomości przez burmistrza i radę miasta Karniowa, którzy 
oświadczyli, że widzieli dokument wydrukowany na papierze, wystawiony przez 
Jana II i Jerzego Hohenzollerna, opatrzony dwoma pieczęciami. W pominiętym 
w dotychczasowych publikacjach fragmencie tekstu napisano bowiem: „Und wir 
Buergermeister und Rathmanne der Stadt Jegerndorff thuen kundt öffentlich, be-
kennen mit diesem Brieffe vor Jedermeniglich, die sie sehen, hören oder lesen wer-
den, das wir hochgedachten beiden Fuersten und Herren hochlöblicher Gedecht-
nus Brieff auf Papier gedruckt mit zweien auffgedruckten Insiegeln gesehen und in 
unsern Henden gehabt haben.”�� 

W aktach tarnogórskich nie zachował się wprawdzie żaden drukowany egzem-
plarz „wolności górniczej”, ale znane są przykłady takich tekstów z obszaru nie-
mieckojęzycznego. Najstarszy jest egzemplarz z Salzburga z �55� roku��. Nieznana 
dotychczas w literaturze przedmiotu wzmianka o istnieniu w �558 roku drukowa-
nego egzemplarza „wolności górniczej” z �5�6 roku, tekstu stanowiącego podstawę 
rozwoju miasta górniczego, jest niezwykle interesująca. Wzmiankowany drukowany 
tekst był pierwotnym dokumentem, gdyż w zamieszczonym tam opisie wzmiankuje 
się o dwóch pieczęciach wystawców – Jana II księcia opolskiego i Jerzego Hohenzol-
lerna, władcy księstwa Ansbach i współrządzącego w ziemi bytomskiej. Tekst ten był 
zapewne podobny do wydanego przez syna tego władcy – Jerzego Fryderyka Hohen-
zollerna dla Goldkronach w księstwie Ansbach w �56� roku�5. 

Ordynacje opublikowane drukiem pojawiły się w tym samym czasie w księ-
stwie Ansbach także odnośnie do innej dziedziny życia społecznego, a mianowicie 

8 Krnov na czeskim Śląsku.
9 AP Kat, Akta miasta Tarnowskie Góry [dalej: Mag. Tarnowskie Góry], sygn. 8.
�0 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry. Najstarsze dzieje Śląska i ziemi bytom-
sko–tarnogórskiej. Dzieje pierwszego górnictwa w Polsce. Tarnowskie Góry �9�7, s. ��–�5.
�� „Myslowitzer Stadtblatt“ �86�, Nr. �–7.
�� Codex Diplomaticus Silesiae [dalej: CDS]. Hrsg. K. Wutke. Bd. �0. Breslau �900, nr �05, s. 
��8–��0.
�� „A my, burmistrz i rajcy miasta Karniowa, oznajmiamy publicznie, zawiadamiamy niniejszym 
dokumentem każdego, kto go zobaczy, przeczytany usłyszy czy go sam przeczyta, że mieliśmy w rę-
kach dokument wymienionych powyżej książąt i panów świętej pamięci wydrukowany na papierze 
z dwoma odciśniętymi pieczęciami.“
�� K.–H. Ludwig: Über Rechtsquellen in der Montangeschichte und einen Bergfreiheitsbrief des 
Grafen Johann von Görz, 1454. „Der Anschnitt’’ Jg. 5�: �00�, s. �.
�5 Tamże, s. 6.
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Kościoła. W Archiwum Kościelnym (Landeskirchliches Archiv) w Norymberdze 
zachował się do dzisiaj egzemplarz takiej drukowanej ordynacji z �5�� roku�6. Sko-
ro więc istniała drukowana ordynacja kościelna, to mogła istnieć też nieco wcześ-
niejsza górnicza. Egzemplarz tarnogórski „wolności górniczej” byłby więc jednym 
z najstarszych znanych przykładów tekstu drukowanego dokumentu tego typu 
w Europie Środkowej.

Dokument z �5�8 roku – Ordunek Górny (Bergordnung) – stał się w okresie 
międzywojennym na fali wzmożonych nacjonalizmów także w nauce historycz-
nej przedmiotem niepotrzebnej kontrowersji. Mianowicie Jan Nowak wysunął 
tezę, że najstarszy tekst został sporządzony w języku polskim. Słusznie swoją 
wątpliwość wyraził historyk regionalny z Bytomia, autor licznych prac dotyczą-
cych tej tematyki, prezes Bytomskiego Towarzystwa Historycznego i Muzealnego 
(Beuthener Geschichts – und Museumverein) Wilhelm Immerwahr. Zwrócił się 
on bowiem w tej sprawie do archiwum wrocławskiego�7. Twierdzenie Nowaka nie 
miało rzeczywiście żadnych podstaw, gdyż w I połowie XVI wieku na Górnym 
Śląsku nie wystawiano jeszcze dokumentów w języku polskim. Tak więc i ten 
tekst nie mógł być sporządzony po polsku. Przypuszczalnie jednak ordunek był 
znany w wersji polskiej już w XVI wieku w formie ustnej. Egzemplarz polskiej 
wersji zachowany w zespole o nazwie Akta miasta Tarnowskie Góry i oznaczo-
ny numerem 00� pochodzi, jak na to wskazuje kształt pisma, z przełomu XVII 
i XVIII wieku, kiedy zaistniała potrzeba spisania takiej wersji w związku z polo-
nizacją gwarków z Tarnowskich Gór.

Każdy z trzech dokumentów stanowi bardziej rozbudowaną lub zwięzłą całość. 
Zazwyczaj rozróżnia się dokument z �5�6 roku, nazywając go przywilejem „wolno-
ści górniczej” („Bergfreiheit”), i ten z �5�8 roku (pełna wersja niemiecka i skrócona 
polska). Okazuje się jednak, że są one właściwie analogiczne. Wutke ma więc rację, 
gdy także tekst z �5�6 roku określa słowem „Bergordnung”�8. Zwłaszcza widać to 
przy porównaniu pełnej wersji (niemieckiej) z polską. W tej drugiej znalazły się 
w formie skróconej wszystkie 7� paragrafy. Pierwsza wersja z �5�6 roku nie ma 
wprawdzie numerowanych paragrafów i nie wszystkie elementy treściowe z póź-
niejszych ordynacji zostały w niej uwzględnione, ale można w niej znaleźć miejsca 
– potem w �5�8 roku – rozbudowane. Przykładem tego może być tekst dotyczący 
wyrębu drzewa w lesie – artykuł 7� Ordunku:

�6 G. Schuhmann: Die Markgrafen von Brandenburg–Ansbach – eine Bilddokumentation zur Ge-
schichte der Hohenzollern in Franken. Ansbach �980, s. 90.
�7 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 87�, k. 8 – list z �8 lutego �9�8 r.
�8 Słowo to jest tłumaczone jako „Ordynacja Górnicza”, a w dawnym tekście polskim „Ordunek 
Górny”.
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1526 (1558)

„Wir thun und geben in 
auch hiemit diese gnad 
und Freyheit, das sie 
unsrer Wasserfluess zue 
Schmelzhueten, mal 
und Pretter Muelen, 
auch Purchwerken zue 
irer Notdurfft gebrau-
chen muegen, daczue 
das sie unsere Wald 
geniessen, hauen, fue-
ren und nemen mögen, 
das zimlich und nach 
Ausweisung unsers 
Forstmeisters und 
Fastknecht, so vil sie 
das in dem Bergk und 
sonst zu den Schmelz-
hueten, Berchwerken, 
Muelen und Kauen 
bedürfen von dem allen 
sollen sie uns auch kein 
Steuer, Waldthczinse 
oder anderen Fastricht 
geben.”�9

1528 (8 listopada)

,,Dass niemand 
kein Holz an Erlaub-
nus und anweisung 
hauen. Damit bei un-
sern Berckwerchen ein 
Notturft holz erhalten 
wurd, bevelhen und 
verordnen wir hiemit, 
dass unser gewercken 
und des berckwerchs 
verwanten alles holz, 
was sie uff unsern 
berckwerchen in berck 
zu bau heusern kauen 
rost– und schmelzhut-
ten holen und ander 
notturft bedorfen, 
m erlaubnuss wissen 
und anweisung unsers 
hauptmans zu Zwirkla-
witz und unser verord-
neter forster hauen las-
sen, bei unser schweren 
straf �0 schwere marck 
goldes.”�0

1528  
(red. XVII/XVIII 

wieku)

„[Nakazujemy], aby 
żaden bez dozwolenia 
żadnych drew, póki by 
ukazano nie było, nie 
rąbał”��

�9 CDS, Bd.�0, s. ��0. Tekst ten w tłumaczeniu polskim brzmi: „Czynimy i dajemy niniejszym tę 
naszą łaskę i wolność, aby nasze rzeki były wykorzystywane dla kuźnic żelaznych, młynów wodnych 
i tartaków, a także używane na potrzeby kopalń, aby używali naszych lasów, dokonywali wyrębu 
drewna, aby mogli go wywozić i zabierać sobie za wiedzą leśniczego i jego pomocnika w tak dużej 
ilości, jakiej będą potrzebować do kopalń oraz kuźnic żelaza, młynów i szybów i z tego wszystkiego 
nie są zobowiązani do płacenia dla nas żadnego podatku, czynszu leśnego czy innych powinności.“
�0 CDS,Bd. �0, s. �6�. „Niech nikt nie dokonuje wyrębu drewna w lesie bez zezwolenia i nakazu. 
Aby nasze kopalnie otrzymywały potrzebne drewno, nakazujemy i zarządzamy niniejszym, aby 
nasi gwarkowie i pracownicy kopalń uzyskiwali zezwolenia na zabieranie wszelkiego drewna, które 
potrzebują na budowę kopalń, domów, szybów, kuźnic i na inne potrzeby po powiadomieniu nasze-
go starosty w Świerklańcu, a gdyby tego nie czynili, muszą zapłacić karę �0 grzywien w złocie.“
�� AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, sygn. �.
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korekta�9 przy�0 pisó��w 

�9 

�0 

�� 

Dokumenty tarnogórskie zostały zabrane do Wrocławia w �875 roku do ów-
czesnego Królewskiego Archiwum Państwowego (das Königliche Staatsarchiv). 
Archiwum to zabezpieczało dokumenty pergaminowe z terenu całego Śląska, było 
też jedynym archiwum państwowym w tym regionie, które w obawie przed znisz-
czeniem lub zaginięciem najcenniejszych dokumentów miejskich zabierało je do 
siebie. Zachował się inwentarz�� sporządzony przez Karola Winklera (�8�0–�896)��, 
nauczyciela szkoły miejskiej, organistę i historyka regionalnego.

Do niedawna autorzy piszący na temat tego dokumentu (Józef Piernikarczyk�� 
i Eugeniusz Kobzdaj�5) podawali jako numer zespołu i inwentarza „Repertorium 
���a”. Jednak w �000 roku depozyt tarnogórski został przekazany zgodnie z zasa-
dą przynależności terytorialnej do Archiwum Państwowego w Katowicach. Było 
to łącznie �0 dokumentów z lat �5�0�6 – �7�9�7. Wówczas dokumenty te włączono 
do zespołu (numer ����) Akta miasta Tarnowskie Góry. Dokument z �558 roku 
otrzymał sygnaturę 008.

Obydwa dokumenty zostały opublikowane przez Konrada Wutkego w słyn-
nym wydawnictwie stanowiącym zbiór dokumentów śląskich – Codex Diploma-
ticus Silesiae.

Bardzo cennym dokumentem jest nadanie �5 lipca �56� roku przez Jerzego 
Fryderyka Hohenzollerna herbu Tarnowskim Górom�8. Dokument został wydany 
w Ansbach (zwanym wówczas Onolzbach). Ma on szczególne znaczenie dla dzie-
jów miasta. Prawdopodobnie nie istniał wcześniejszy dokument dotyczący zało-
żenia miasta, gdyż w tekście byłaby o nim wzmianka. Powstanie miasta stało się 
jednak faktem, któremu należało nadać status prawny. 

�� AP Kat, Archivberatungstelle Kattowitz, sygn. ��.
�� Z. Jedynak: Karol Winkler i znaczenie jego materiałów źródłowych do dziejów Tarnowskich Gór. 
W: 470 lat Tarnowskich Gór. Materiały z sesji naukowej 7–8 października 1996 w Muzeum w Tarnow-
skich Górach. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry �997, s. 57–6�.
�� J. Piernikarczyk : Pierwsza polska ustawa górnicza czyli „Ordunek górny” – historyczny doku-
ment Górnego Śląska z roku 1528. Tarnowskie Góry �9�8.
�5 Ordunek górny – ustawa górnicza dla Górnego Śląska z 1528 r. Oprac. E. Kobzdaj. Wrocław–
Warszawa–Kraków �990.
�6 W wykazach podawano rok �5�8, ale ponieważ jest to o dwa stulecia późniejsza kopia, to za naj-
starszy należy uważać dokument oznaczony sygnaturą � z �8 grudnia �5�0 r.
�7 Wraz z dokumentami tarnogórskimi do Archiwum Państwowego w Katowicach zostały przeka-
zane z Archiwum Państwowego we Wrocławiu (dalej: AP Wroc) inne zdeponowane tam dokumenty 
tworzące repertorium ���a, a mianowicie: pszczyńskie – w ilości �� z lat ��8�–�7�9 i rybnickie 
– w ilości 9 z lat �577–�665. Depozyty te jako cenne źródła do dziejów Śląska ewakuowano podczas 
II wojny światowej do kopalń soli potasu w Saksonii. Do AP Wroc wróciły one z byłego NRD w �980 
r. Jeszcze przed przekazaniem tych dokumentów sporządzono we Wrocławiu ich mikrofilmy. Do-
kumenty te w Katowicach zostały zinwentaryzowane w bazie danych „Scrinium”. 
�8 AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, sygn. ��.
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Mimo że o mieście Tarnowskie Góry można mówić niewątpliwie od lat trzydzie-
stych XVI wieku�9, to formalnym nadaniem praw miejskich był dopiero omawiany 
dokument z �56� roku. Zaznaczono w nim, że miasto osiągnęło swój znaczący sta-
tus dzięki rozwojowi górnictwa „od wielu lat” („von etlichen Jahren”). Wizerunek 
herbu został wyobrażony w środku tekstu. Jest on wielobarwny, wykonany w ar-
tystycznej formie. Z prawej (heraldycznie) strony przedzielonej w pas tarczy her-
bowej przedstawiono połowę czarnego śląskiego orła�0, a z lewej podzielonej w pas: 
u góry fragment złotego skrzydła Piastów górnośląskich na niebieskim tle, a u dołu 
symbol górnictwa – dwa skrzyżowane młotki na srebrnym polu��. 

Herb ten miał być odtąd używany na pieczęciach przez radę miejską. Natomiast 
wcześniej używany herb�� (dwudzielny – skrzydło orła Piastów górnośląskich u góry 
i młotki górnicze u dołu) stał się pieczęcią sądu ławniczego (wójtowskiego). Bardzo 
wyraźny odcisk tej drugiej pieczęci zachował się na o wiele późniejszym dokumen-
cie wydanym przez wójta i sąd ławniczy��, bo w �707 roku (� czerwca)��. Istniały 
więc – tak jak w innych miastach – równolegle dwa wyobrażenia napieczętne: je-
den rady (nadany w �56� roku) i drugi (uproszczony) ławy miejskiej. Wcześniejszy 
herb (właściwie znak napieczętny) rady miejskiej został więc zamieniony na inny .

 Niestety dokument z �56� roku nie ma pieczęci – brakowało jej już w czasie przeka-
zania do Wrocławia w �875 roku. Zachował się tylko fragment ozdobnego jedwabnego 
przeplatanego srebrną nicią sznura. Mimo swojego znaczenia dla dziejów Tarnowskich 
Gór, dokument ten nie był dotychczas publikowany, a Konrad Wutke zamieścił tylko 
wzmiankę o jego istnieniu, pisząc słusznie: „Verleihung eines Wappen für Tarnowitz, 
welches in Folge des Bergsegens von einem Dorfe zu einer Stadt geworden.”�5

 Jan Nowak słusznie zwrócił uwagę na istotne znaczenie dokumentu z �56� 
roku. Otóż od tej pory „wybierano burmistrza i radnych spośród bogatszych gwar-
ków”. Przedtem natomiast władzę sprawował żupnik i urzędnicy górniczy�6.

Górnictwo w rejonie Tarnowskich Gór było atrakcyjne dla przedsiębiorczych 
ludzi także z innych terenów. Dalekosiężne inwestycje podjął np. Adrian Hornig, 

�9 Nie ma podstaw do przypuszczenia, że miasto założono �0 kwietnia �5�6 r. – D. Szlachcic–Du-
dzicz: Założenie miasta i jego przestrzenny rozwój, Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. 
Tarnowskie Góry �000, s. 5�.
�0 Odwzorowano go niezbyt dokładnie, bo winien mieć w górnej części przepaskę.
�� Tamże, s. 5�–5�.
�� Tamże.
�� „NN Stadtvogt und Ambts–Geschworene”. Dokument ten to zeznanie świadka Bartłomie-
ja Karasia. Rozpatrywano wówczas sprawę zaorania części pola Kaspra Boruty przez Daniela 
Frysztackiego.
�� AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, ����, sygn. �5� (Historische Nachrichten, tom VIII), s. ���.
�5 CDS, Bd. ��: Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen. Urkunden und Akten (1529–1740). Hrsg. K. 
Wutke. Breslau �90�, nr 680, s. ��9.
�6 J. Nowak: Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry. Tarnowskie Góry �9�7, s. ��.
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kupiec krakowski, który założył tu sztolnię odwadniającą z tzw. kunsztem, czyli 
urządzeniem służącym do tego celu. W Archiwum Państwowym w Norymberdze 
znajduje się dokument wydany przez Jerzego Hohenzollerna w dniu �5 września 
�5�� roku przedłużający Adrianowi Hornigowi i Albrechtowi Meisingerowi „wol-
ność górniczą” na kolejne �� lat�7. Sformułowanie „bestätigt Adrian Hornig und 
Hans dem Meisingern die Bergfeiheit in dem Bergwerk zu Tarnowitz und ertheilt 
ihnen dieselbe auf weiteren �� Jahren”�8 świadczy, że przywilej wolności górniczej 
był odnawiany co �� lat. Wcześniejszy przywilej wymienieni mogli otrzymać więc 
w �5�0 roku.

Niezwykłą rzadkość wśród zachowanej dokumentacji tego typu w Europie stano-
wi tarnogórska księga górnicza wchodząca w skład zespołu Akta miasta Tarnowskie 
Góry�9. Księga ta była przechowywana w parafii św. Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach. Stanowiła V tom materiałów do dziejów miasta i regionu zebranych przez 
wspomnianego tamtejszego organistę i nauczyciela szkoły miejskiej Karla Winklera: 
Historische Nachrichten der Stadt Tarnowitz. Księga zawiera zezwolenia wydawane 
przez żupników�0 (Berghauptmann) na zakładanie szybów, sztolni odwadniających 
i rachunki. Jak w Rzeczypospolitej (w kopalniach w Wieliczce i Bochni) najwyższy 
urzędnik w hierarchii górniczej był nazywany żupnikiem. Nie był tutaj używany ty-
tuł „starosta górniczy”, który często występuje w literaturze. Po raz pierwszy w tym 
znaczeniu użył zapewne tego terminu Józef Piernikarczyk, który publikując „Ordu-
nek Górny” w przypisie do artykułu 7��� objaśnił następujący tekst: „Aby drzewa nie 
rąbali [na domy i obudowę w kopalniach] bez wiadomości a pozwolenia naszego het-
mana świerklańskiego i forstmistrza.” Chodzi tu niewątpliwie nie o „starostę górni-
czego” rezydującego rzekomo w Świerklańcu, ale o starostę ziemskiego bytomskiego, 
który faktycznie tam przebywał i był upoważniony z ramienia pana stanowego ziemi 
bytomskiej (Hohenzollerna) do sądzenia szlachty.

Widocznie urząd żupnika utrzymał się jeszcze od średniowiecza, a więc od 
czasu, gdy górnictwo srebra i ołowiu w rejonie Bytomia przeżywało swój roz-
kwit. W XIV wieku stolica samodzielnego księstwa piastowskiego, jaką był By-
tom, upadła. Górnictwo kruszcowe odrodziło się na terenie ziemi bytomskiej 
dopiero z chwilą jego wznowienia w rejonie nowo powstającego po �5�6 roku 
miasta – Tarnowskich Gór. Z dokumentów i akt tarnogórskich nie wynika, aby 
w odniesieniu do zwierzchnika gwarków używano tytułu „starosta górniczy”. Po 
raz pierwszy termin „żupnik” pojawia się w dokumencie z �9 kwietnia �59� roku 

�7 Staatsarchiv Nürnberg, Rep. �0� – Fürstentum Ansbach, Besitzungen in Schlesien, Urkunden, 
�� Fass, Nr. �5. 
�8 Tamże.
�9 AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, sygn. �
�0 Tamże.
�� J. Piernikarczyk : Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. T. �. Katowice �9��, s. �5�.
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dotyczącym uruchomienia kopalni („góry”) na gruntach należących do wsi So-
wice. Dokument sporządzono w języku czeskim: „Ja, Jan Paluch, żupnik panstwi 
bytomskeho”��. Żupnikiem państwa bytomskiego był też Baltazar Rodt, który 
w dokumencie polskim w dniu �5 lipca �65� roku�� udzielił zgody na założenie 
sztolni w Tarnowskich Górach.

Księga ta obejmuje zapisy z lat �559–�6�5. W czasach Wutkego istniała też 
wcześniejsza księga Fristung Puech der Perge, denen zu iren gepuen nachlassung uff 
ein zeyt gegeben wirdet ... Znajdowała się ona w zaginionym zespole w Archiwum 
Państwowym we Wrocławiu��. Obejmowała lata �5�9 (od �� marca) – �560�5.

Zachowana księga tworzy jednolitą całość opatrzoną alfabetycznym indeksem 
kopalń i ich właścicieli. Liczy �0�0 stron. Wprawdzie tekst zasadniczy został spo-
rządzony w języku niemieckim, ale zachowały się pojedyncze pisma sporządzone 
po polsku przez gwarków używających tego języka, a występujących o zezwolenia 
na budowę szybów górniczych. Najstarszy tego rodzaju tekst pochodzi z �565 roku 
(�9 kwietnia)�6. Szkoda, że nie podano tam nazwiska adresata. Jest to pismo star-
szego gwarka (Obermanna) Jana Szczerby, w którym pisze: „Panie miły żupniku ... 
proszę W[asz] M[ości] o Frist�7 na � złomiska�8 na Repeckiego dziedzinie w Dąbro-
wie.”�9 Dokument ten świadczy, że już wtedy znaczna część gwarków tarnogórskich 
posługiwała się językiem polskim nie tylko na co dzień, ale także w korespondencji 
urzędowej. Zachowało się też pismo Tomasza Tomali z �� sierpnia �6�� roku do 
żupnika, zaczynające się od słów: „Sławny Panie Żupniku, proszę WM o Frist na 
piekarskim50 gruncie na jeden szyb.” 

O polonizacji gwarków i miasta zwanego górniczym (Bergstadt) świadczą też 
używane w tekście niemieckim liczne polskie nazwy miejscowe, np. w �596 roku 
szybów „Pan Bóg z nami” i „Pan Oppersdorff”5�.

Cenną pomoc do poznania dokumentów i najstarszych akt tarnogórskich, 
w wielu przypadkach zaginionych, stanowi spis sporządzony przez Jana Greupne-
ra, pisarza miejskiego, w �7�� roku5�. Księga ta niestety nie dochowała się do dzisiaj. 

�� AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, sygn. �5�, s. �.
�� AP Kat, ZdAMwB. 
�� Sth. Beuthen–Oderberg I 7f.
�5 CDS Bd. ��, nr ���, s. �.
�6 AP Kat, Mag. Tarnowskie Góry, sygn. �, s. ��–��.
�7 Zezwolenie na określony termin.
�8 Szyby górnicze.
�9 Tzn. w części lasu Dąbrowa, położonego między Tarnowskimi Górami a Bytomiem, należącej do 
szlachcica o nazwisku Repecki.
50 Tzn. należącym do wsi Piekary Rudne
5� Należał do Wilhelma von Oppersdorff. Tamże, s. 7��–7��.
5� D. Molenda: Piastowskie wolne miasto górnicze Tarnowskie Góry. W: Tarnowskie Góry – zarys 
dziejów miasta i powiatu, pod red. H. Rechowicza, Katowice �969, s. ��7.
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Wiadomo, że była ona jeszcze w Związkowym Muzeum Górniczym w Sosnowcu, 
które uległo likwidacji w �960 roku. W tamtejszej bibliotece była oznaczona nu-
merem ��8. Na szczęście zachował się mikrofilm tego rękopisu przechowywany 
w Instytucie Kultury Materialnej w Warszawie5�.

Karl Winkler nie zdołał wydać monografii miasta, a więc syntezy opartej na 
zebranym przez siebie bogatym materiale archiwalnym. Opublikował jednak 
wszystkie najważniejsze dokumenty związane z początkami i rozwojem miasta 
Tarnowskie Góry. Publikację tę opatrzył, tak samo jak zebrane przez siebie księgi, 
tytułem Historische Nachrichten über die Stadt Tarnowitz (Wiadomości historycz-
ne o mieście Tarnowskie Góry). Ukazały się one w trudno dostępnym czasopiśmie 
„Myslowitzer Stadtblatt” w latach �86�5�–�86�55. Jedyny znany egzemplarz tego 
wydawnictwa zachował się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (w Ga-
binecie Śląsko–Łużyckim)56. Wydawnictwo było już rzadkie w czasach Wutkego, 
bo autor ten pisał, że do niektórych numerów, o istnieniu których wiedział, nie 
udało mu się dotrzeć57.

Jak wynika z przedstawionej charakterystyki niektórych dokumentów doty-
czących najstarszych dziejów Tarnowskich Gór i rozwoju tego bogatego miasta 
górniczego, wiele problemów można ukazać w innym świetle i w sposób bardziej 
kompleksowy. Można też zweryfikować niektóre obiegowe sądy, np. co do istnienia 
urzędu starosty górniczego, a nie żupnika.

5� A. Staszków: Źródła historyczne – zawartość archiwów. W: Historia Tarnowskich Gór. Red. J. 
Drabina. Tarnowskie Góry �000, s. 670, przyp. �.
5� Rocznik I.
55 Rocznik II.
56 Czasopismo to nie było znane Bernhardowi Gröschelowi, który sporządził dokładny wykaz pra-
sy górnośląskiej z podaniem miejsca przechowywania poszczególnych roczników – B. Gröschel : 
Die Presse Oberschlesiens von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Berlin �99�. Kopię wszystkich nu-
merów zawdzięczam Krzysztofowi Gwoździowi, pracownikowi Muzeum w Tarnowskich Górach.
57 CDS, Bd. �0, s. �6�.
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Między paneM a plebaneM Materiały  
do dzieJów duchowieńStwa zieMi bytoMSKieJ 

w XVii wieKu

Artykuł jest oparty głównie na aktach Zbioru dokumentów Archiwum Miej-
skiego w Bytomiu�, a także wydanych przez Franciszka Maronia protokołach 
wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego�; w odniesieniu do niektórych 
kwestii okazały się przydatne opublikowane w �90� roku przez Jana Jungnitza� 
akta wizytacji archidiakonatu opolskiego, nieporównanie zresztą bardziej szczegó-
łowe, a stąd i bardziej użyteczne niż protokoły kurii krakowskiej. Zasięg terytorial-
ny i rzeczowy artykułu wyznaczają granice państwa bytomskiego, należącego do 
�6�� roku do kalwińskich Hohenzollernów, a następnie od �6�� roku do luterań-
skich Hencklów. W wieku kontrreformacji i w warunkach politycznych katolickiej, 
a okresowo i ultrakatolickiej monarchii habsburskiej miało to swoje oczywiste zna-
czenie i skutki; ten aspekt problematyki był dominujący, a więc też szczególnie 
widoczny w odniesieniu do takich kwestii, jak spór pomiędzy klasztorem Fran-
ciszkanów w Bytomiu a magistratem miasta w początku XVII wieku, czy trudne 
i na ogół napięte relacje Hencklów z duchowieństwem parafialnym na ich terenie. 
Konflikty generowane przez czynnik wyznaniowy wyznaczają jednak tylko jeden 
kierunek zainteresowania; obok nich obserwuje się wiele – a liczebnie nawet więcej 
– sytuacji, w których obie strony sporu religijnie znajdują się po tej samej stronie, 
a jego przyczyny mają charakter wyłącznie materialny.

Zbiór bytomski nie ma jednolitej proweniencji archiwalnej, są to właściwie akta 
luźne różnego pochodzenia, które łączy jedynie fakt zgromadzenia ich przez Ar-
chiwum Miejskie w Bytomiu w długim okresie od końca XV do połowy XX wie-
ku; obejmuje akta wytworzone przez władze zwierzchnie Śląska, tj. przez cesarza, 
Trybunał Apelacyjny w Pradze, Wyższy Urząd we Wrocławiu i starostę Dolnego 
i Górnego Śląska, właścicieli ziemi bytomskiej, tj. Hohenzollernów i Hencklów, in-
stytucje sądowe i administracyjne państwa bytomskiego, a więc starostów i sądy 

� Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego 
w Bytomiu ��77–�9�8 [dalej: AP Kat, ZdAMwB].
� Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego z 1611 roku. Wyd. F. Maroń. „Śląskie 
Studia Historyczno–Teologiczne”�97�, T. 6; Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyńskiego 
w 1619 roku. Wyd. F. Maroń: „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne” �97�, T. 7; Protokoły wizy-
tacyjne z 1657 roku. Wyd. F. Maroń: „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne” �975, T.8 ; Protokoły 
wizytacyjne z 1659 roku. Wyd. F. Maroń: „Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne” �976, T.9.
� Visitationsberichte der diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Wyd. J. Jungnitz . T. �. Breslau 
�90�.
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ziemskie bytomskie, burmistrzów, rady miejskie, sądy wójtowskie, korespondencję 
prywatną, wszelkiego zresztą rodzaju pozostałość rękopiśmienną zgromadzoną 
w różnych okresach z różnych powodów.

 Przedmiotem zainteresowania autora są akta dotyczące duchowieństwa, głów-
nie katolickiego, w ziemi bytomskiej w XVII wieku, wytworzone w większości wy-
padków przez instytucje sądowe, co narzuca określoną optykę oglądu problematyki 
i może prowadzić do wniosków tylko pozornie uzasadnionych. Jeden z pierwszych 
recenzentów głośnego dzieła Władysława Łozińskiego Prawem i lewem. Obyczaje 
na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku Adam Szelągowski [�90� rok] 
zauważył, że wnioskowanie „z akt kryminalnych ... o stanie obyczajowym społe-
czeństwa”, co uczynił właśnie Łoziński, może narzucać fałszywy ogląd rzeczywi-
stości, skoro nie da się ustalić, „czy te fakty, które za nimi przytacza autor, są indy-
widualne, czy też zbiorowe [...], czy dadzą się uogólnić na cały kraj”�.

Jest to zastrzeżenie konieczne przy korzystaniu z akt, które rejestrują tyl-
ko jakiś wycinek rzeczywistości i których wiarygodność nie jest nigdy ponad 
wszelką wątpliwość.

Pierwsza grupę stanowią akta dotyczące konfliktów na tle wyznaniowym. Re-
formacja dotarła na Górny Śląsk wcześnie; jej promotorem był ambitny siostrzeniec 
Zygmunta Starego, brat Albrechta pruskiego, margrabia Ansbach Jerzy Hohenzol-
lern, który na południowej flance Polski zbudował w latach �5��–�5�� drugi, syme-
tryczny do księstwa pruskiego, kompleks terytorialny w rękach Hohenzollernów. 
Już w �5�� roku przyjął on luteranizm; reformacja święciła sukcesy również pod 
rządami jego syna i następcy Jerzego Fryderyka (�5��–�60�) – w latach sześćdzie-
siątych doszło do wypędzenia z Bytomia franciszkanów i przejęcia kościoła para-
fialnego przez protestantów; w �598 roku na �� kościołów wiejskich w państwie 
bytomskim 9 było w rękach protestantów, a jeden był nie obsadzony. Po bezpo-
tomnej śmierci Jerzego Fryderyka, który w �598 roku stracił już na rzecz cesarza 
Rudolfa II księstwo opolsko–raciborskie. Reszta spadku, tj. księstwo karniowskie 
i państwa bytomskie i bogumińskie, przeszły w posiadanie elektora brandenbur-
skiego Joachima Fryderyka, który w �608 roku zrzekł się ziem górnośląskich na 
rzecz swego drugiego syna Jana Jerzego. Podejmowane przez kolejnych cesarzy: 
Rudolfa II, Macieja i Ferdynanda II próby usunięcia Hohenzollernów także z tych 
terenów okazały się skuteczne dopiero po bitwie pod Białą Górą. W �6�� roku Jan 
Jerzy został skazany na banicję i pozbawienie wszystkich posiadłości śląskich5.

� W. Łozińsk i : Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. T. 
�. Kraków �960–Wstęp, s. XIV.
5 Dziewięć wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i ziemi bytomskiej. Red. F. Ryszk i . Stalino-
gród �956, s. 57–6�; F. Machi lek : Reformation und Gegenreformation in Schlesien unter besonderer 
Berücksichtigung Oberschlesiens. Eine Einführung (s. 9 i nn.); I. Gundermann: Markgraf Georg von 
Brandenburg–Ansbach und die Einführung der Reformation in Oberschlesien (s.�� nn.); Ch. van Eik-
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Nowi władcy Bytomia, elektor Joachim Fryderyk i potem jego syn Jan Jerzy, od 
początku stanęli w obliczu ofensywy kontrreformacji. Już �� września �60� roku 
delegat zakonu franciszkanów na Śląsku brat Evangelista wystąpił do cesarza Ru-
dolfa II w sprawie zwrotu przejętego przez protestantów klasztoru; � grudnia tego 
roku starosta ziemski bytomski Bernard Lichnowski nakazał burmistrzowi [Alek-
sandrowi Długonikielowi] i radzie miejskiej Bytomia wysłanie odpowiedzi na list 
z kancelarii cesarskiej6. Korespondencja w tej sprawie trwała w sumie � lata i obej-
muje �� dokumentów. Ostatni raz brat Evangelista zwracał się do burmistrza Byto-
mia w czwartą rocznicę swego pierwszego wystąpienia, tj. �� września �608, po raz 
kolejny protestując, że władze miasta dotychczas nie wykonały zalecenia cesarza 
tak w sprawie zwrotu mienia, jak uznania zapisów na rzecz klasztoru: „iż nam 
sprawiedliwości nie czynią [...] ani chcą dopuścić wpisać do ksiąg testamentów, 
jeśli nam kto chce co zostawić”7. Można sądzić, że miał rację gwardian konwentu 
franciszkanów w Bytomiu Feliks Crosnensis [z Krosna?], zarzucając staroście by-
tomskiemu Lichnowskiemu, że bierny opór miasta wobec poleceń cesarza i bisku-
pa wrocławskiego [Jana von Sitscha] był możliwy dzięki jego milczącej aprobacie; 
sam Lichnowski nie miał podstaw do obawy, że jego stanowisko spotka się z rze-
czywistym sprzeciwem zwierzchnika, starosty ziemskiego karniowskiego Fryde-
ryka Ratzbara, czy samego księcia Jana Jerzego, także protestantów.8 Lichnowski 
interweniował wprawdzie parokrotnie u burmistrza i rady miejskiej Bytomia9; to 
samo czynili Ratzbar i Jan Jerzy�0, skutki tych interwencji były jednak skromne. 

kels: Rechtliche Grundlagen des Zusammenlebens von Protestanten un Katoliken in Ober und – Nie-
derschlesien vom Augsburger Religionsfrieden (1555) bis zu Altranstädter Konvention (1707) (s. �7 
nn.). W: Reformation und Gegenreformation in Oberschlesien. Red. T. Wünsch. Berlin �99�;
6 Delegat generała zakonu Franciszkanów na Śląsku b. Evangelista do cesarza [Rudolfa II], b.m.w., 
�� września �60� r., AP Kat, ZdAMwB, nz. 650, sygn. A 6�; Starosta ziemski bytomski Bernard 
Lichnowski do burmistrza i rady m. Bytomia, Świerklaniec, � grudnia �60� r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A 9�0.
7 Prokurator generalny prowincji przy cesarzu b. L. Evangelista do burmistrza Bytomia, Praga, �� 
września �608 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 60.
8 Gwardian konwentu franciszkanów Feliks Crosnensis do starosty ziemskiego bytomskiego Ber-
narda Lichnowskiego, Bytom, 8 listopada �606 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6��; biskup wrocław-
ski Jan von Sitsch do starosty karniowskiego Fryderyka Ratzbara, Wrocław �5 lipca �606 r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A 6�.
9 Starosta ziemski bytomski Bernard Lichnowski do burmistrza i rady m. Bytomia, Świerklaniec, 
�� kwietnia �605 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6��; tenże do tegoż, Świerklaniec, �� lipca �605 r., 
AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 9��; tenże do tegoż, Świerklaniec, �� sierpnia �606 r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. ���8; tenże do tegoż, Świerklaniec, �9 grudnia �606 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 9�7.
�0 Starosta karniowski Fryderyk Ratzbar i radca książęcy Maciej Bilitzer oraz Jan Frobenius do 
burmistrza i rady m. Bytomia, Karniów, �8 kwietnia �605 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6�; Staro-
sta karniowski Fryderyk Ratzbar do Bernarda Lichnowskiego, Karniów, �8 lipca �607 r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. ��; ks. karniowski Jan Jerzy do Bernarda Lichnowskiego, Karniów, �8 maja �607 r., 
AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 980.
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Jedyne, co klasztor uzyskał w tych latach, to wszczęcie w lipcu �605 roku śledztwa 
w sprawie kradzieży pieniędzy z klasztoru przez mieszczkę bytomską Katarzynę 
Abramek i jej syna Jakuba oraz wiosną �607 roku zwrot zrabowanych wcześniej 
paramentów, tj. szat kościelnych i przyborów mszalnych przekazanych na ręce pro-
boszczów kościoła św. Ducha Błażeja Bronowskiego i św. Małgorzaty Bartłomieja 
Villicusa, w obecności szlachciców Jana Starszego Suchodolskiego, Andrzeja Gu-
znara, Krzysztofa Mieroszewskiego i Lipnickiego [b.i., zapewne Stanisława]. Nie 
zaspakajało to jednak roszczeń klasztoru, podnoszonych i w następnych latach��. 
Twarda postawa władz miasta wynikała z poczucia siły obozu protestanckiego, 
potężnego zwłaszcza w Koronie Czeskiej, do której Śląsk przecież należał; obawa 
ostrej reakcji ze strony słabego, nieudolnego i chimerycznego cesarza nie wchodzi-
ła wówczas w rachubę. Utrzymywał się więc bez przeszkód protestancki charakter 
miasta – w grudniu �6�� roku pastor ewangelicki ze Strzelec [Opolskich] Andrzej 
Alopinus zawiadamiał burmistrza i radę miejską, że dopiero w przyszłym roku 
będzie mógł przybyć do Bytomia (wraz z żoną) w celu objęcia parafii; w czerwcu 
�6�� roku były franciszkanin Szymon Rygułowski („bakałarz sztuk wyzwolonych 
i filozofii”) prosił radę miejską o zapomogę pieniężną, ponieważ przechodzi na 
protestantyzm, wyjeżdża do ks. Jana Jerzego i zamierza napisać książkę o błędach 
„papistów”; dalsze takie przykłady można by mnożyć��.

Bitwa pod Białą Górą w listopadzie �6�0 roku zmieniła wszystko. Wprawdzie 
tzw. akord drezdeński z �6�� roku dawał stanom śląskim przebaczenie za poparcie 
dla „króla zimowego” i gwarantował tolerancję dla protestantów, ale cesarz Fer-
dynand II, który wielokrotnie deklarował, że woli panować nad pustynią niż nad 
heretykami (i jako człowiek honoru dotrzymał słowa), dość elastycznie traktował 
i literę, i ducha umowy; jego brat Karol, biskup wrocławski w latach �608–�6��, ot-
warcie odrzucał możliwość jakichkolwiek ustępstw wobec protestantów��. Otwarta 
przez nich ofensywa kontrreformacji nie ominęła oczywiście i ziemi bytomskiej; 
w czerwcu �6�� roku pełniący wówczas obowiązki („mistodrzitel”, tj. zastępca, na-
miestnik) starosty ziemskiego bytomskiego [jako starosta wymieniany jest w la-
tach �6�7–�6�7 Jan Jerzy Blacha] Jerzy Rayski z Rayska nakazywał burmistrzowi 
[Walentemu Twardokęsowi] i na Bielszowicach i radzie miejskiej Bytomia, aby na-
leżycie przyjęli gwardiana konwentu franciszkanów [Franciszka Marcinkowskie-

�� Akta procesu Katarzyny Abramek i jej syna Jakuba, Bytom, 6,7,8,9 lipca �605 r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. �9, �0, ��, ��; Spis paramentów zwróconych klasztorowi franciszkanów przez wła-
dze Bytomia, Bytom, przed �5 kwietnia �607 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 8��
�� Andrzej Alopinus do burmistrza i rady m. Bytomia, Strzelce �� grudnia �6�� r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. ����; Szymon Rygułowski do rady m. Bytomia, Tarnowskie Góry, �� czerwca �6�� 
r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 5�.
�� E. Anders: Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens. Breslau �88�, s.89; H. Czembor: 
Ewangelicki kościół unijny na polskim Górnym Ślasku. Katowice �99�, s.7.
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go?], który przybywa w celu przejęcia kościoła; z tej okazji miała się odbyć procesja 
wokół rynku, a podcienia domów powinny być uroczyście ozdobione. Nie wymaga 
komentarza sformułowane przy tej okazji zalecenie dla burmistrza: „opatrzite, aby 
od żadneho przi tomż nabożenstwi najmensej przicziny przekasky [tj. przeszkody] 
ne obnesly, tak aby wszelka otcziwost zachowana bila”. Nie ulega wątpliwości, że 
Rayski był protestantem; on to pewnie był autorem brulionu napisanego w więzie-
niu bytomskim listu do Łazarza Henckla z czerwca �6�� roku, podpisanego inicja-
łami J.R., w którym informował, że w �6�8 roku został uwięziony decyzją Cesar-
skiej Komisji Inkwizycyjnej, jego dobra skonfiskowane, prosząc o wstawiennictwo 
w Wyższym Urzędzie we Wrocławiu. Ma w tym kontekście swoje znaczenie fakt, 
że kościół w należących do Rayskich Bielszowicach został ostatecznie obsadzony 
przez katolików dopiero w czerwcu �675 roku��.

Rayski poniósł konsekwencje postawy zajętej przez władze miasta w lutym 
�6�7 roku, kiedy to Bytom został wydany zdemoralizowanym wojskom hrabiego 
Ernesta von Mansfeld, zmarłego kilka miesięcy wcześniej kondotiera w służbie 
nowego i niefortunnego przywódcy obozu protestanckiego, króla Danii Chry-
stiana IV. Ofiarami wspomnianej komisji cesarskiej byli także burmistrz Byto-
mia Walenty Twardokęs i pisarz miejski Wacław Maliński. Na czele komisji stał 
prezydent komory śląskiej burgrabia Karol Hannibal von Dohna, a w jej pracach 
na terenie ziemi bytomskiej uczestniczył starosta ziemski bytomski Jan Jerzy 
Blacha. Do tejże komisji zwracał się o pomoc w naprawie szkód wyrządzonych 
w kościele i klasztorze zakonnym gwardian konwentu franciszkanów w Bytomiu 
ks. Franciszek Marcinkowski�5.

Ziemia bytomska miała już wówczas od kilku lat nowych właścicieli. Z dniem 
�8 marca �6�� roku Łazarz I Henckel, wywodzący się ze Spiszu, a zamieszkały już 
w Wiedniu kupiec i finansista, pełniący od wielu lat zaszczytną, acz kłopotliwą rolę 
wierzyciela domu cesarskiego, przejął tytułem zastawu Bytom i Bogumin; na mocy 
kontraktu z �6 maja �6�9 roku jego syn Łazarz II za �67 765 guldenów uzyskał sta-
tus dziedzicznego i rządzącego pana i właściciela obu państw�6. Fakt, że Hencklo-
wie byli protestantami (w �697 roku doszło do podziału na dwie linie: katolicką na 

�� Jerzy Rayski do burmistrza i rady m.Bytomia, Bielszowice, �� czerwca �6�� r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. 60�; J. R. [Jerzy Rayski] do [Łazarza] Henckla, Bytom, �� czerwca �6��, AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. 605; Ks. Józef [Nikowski, proboszcz bytomski] do [Seweryna] Rayskiego, Bytom, �5 czerwca 
�675r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ����.
�5 Mandat [Karola Hannibala] hrabiego von Dohna w sprawie ujęcia rebeliantów, Tarnowskie 
Góry, 7 listopada �6�7 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ���; Sędzia nadworny [Hencklów?] Jakub Scul-
tetus [Schulz?] do burmistrza Bytomia [Jakub Grochut], Tarnowskie Góry, �� listopada �6�7r., AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. A 995; Gwardian konwentu franciszkanów w Bytomiu do Karola Hannibala 
hrabiego von Dohna, b.m.w., b.d. [�6�7 – �6�8]. AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��78
�6 W. Koenig: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte. Laurahütte 
�90�, s. ��5 – ��7
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Bytomiu i Siemianowicach oraz protestancką na Świerklańcu i Tarnowskich Gó-
rach), nie był w warunkach śląskich wyjątkiem, w tej samej sytuacji byli np. Colon-
nowie, właściciele Strzelec, Pyskowic i Toszka, a także pszczyńscy Promnitzowie. 
Być może też ich status stałego wierzyciela Habsburgów łagodził w jakiejś mierze 
wątpliwości religijnej natury, niemniej orientacja religijna Hencklów nie mogła 
wówczas wpływać korzystnie na ich swobodę działania. Z jednej strony naturalna 
była sympatia, w granicach możliwości lojalność wobec tej części ich poddanych, 
z którymi łączyło ich wyznanie, a której położenie stawało się coraz gorsze – zakaz 
publicznego kultu, lektury Biblii i książek religijnych, obowiązek wnoszenia opłat 
na duchowieństwo katolickie, od �660 roku nakaz chrztu dzieci i ślubów w koś-
ciołach katolickich, w �669 roku przymus święcenia wszystkich świąt katolickich, 
nakaz konwersji na religię katolicką przy małżeństwach mieszanych itd.�7 Z dru-
giej strony pozycja poddanego, którego lojalność wobec obowiązującego porządku 
religijnego, prawnego i politycznego – co wówczas stanowiło jedność – nie była 
oczywista, a przynajmniej pełna, wymuszała konieczność szczególnej gorliwości 
w publicznym demonstrowaniu tej lojalności, co i tak nie zapewniało bezpieczeń-
stwa przed atakami przynajmniej części duchowieństwa katolickiego. 

Trochę dokumentacji rejestrującej takie właśnie postawy zachowało się w aktach 
bytomskich. W początku �657 roku, zapewne w styczniu, leśniczy z Bzia Jan Borek 
złożył skargę [w sądzie nadwornym?] na proboszcza w Piekarach Śląskich [NN, 
albo Stanisław Dilusowicz, albo ks. Zyszkowicz, b.i.], który ukradł mu („ukrad-
nie wziął”) dwa woły; gdy Borek zwrócił się do niego o ich zwrot, tenże odmówił, 
oświadczając: „nie tak te woły, ale i konie z karety Jego Mości Pana Graffa [Gabriela 
hr. Henckela?] wyprzeżę [...] a sobie przywłaśnię, jeżeli nie teraz, ale będzie ten 
czas, iż mię to będzie wolno.” Parę dni później proboszcz, w obecności [Karola] 
Schlichtinga i niezupełnie trzeźwy, rzucił na ziemię list regenta państwa bytom-
skiego [Stanisława Haubitza], tłumacząc, „iż jest niemieckie, a temu nie rozumie”, 
domagając się przy okazji zapłaty za pogrzeb nieślubnego dziecka hrabiego; wrę-
czył również wysłannikom Borka obraźliwą kartkę dla hrabiego. Hrabia Henckel 
zareagował ostro – 7 lutego �657 roku zażądał od starosty ziemskiego bytomskiego 
Joachima Bujakowskiego zwołania sądu ziemskiego w tej sprawie. 7 lutego �657 
roku Bujakowski przesłał hrabiemu zeznania Schlichtinga, potwierdzające zasad-
niczo przebieg wydarzeń i akcentujące fakt, że proboszcz ze względu na swój stan 
nie mógł kontrolować swych reakcji; w późniejszym o dzień piśmie sugerował, że 

�7 H. Czembor: Ewangelicki kościół..., s. 8 – 9; zob. np. Wyższy Urząd we Wrocławiu do Gabriela 
hrabiego Henckla, Wrocław, �9 kwietnia �65� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 775 – z zaleceniem, aby 
wezwał do siebie kaznodziejów niekatolików z całego obszaru bytomskiego, tarnogórskiego i bogu-
mińskiego i wyznaczył im termin opuszczenia kraju; biskup wrocławski [Karol Ferdynand Waza] 
obsadzi zwolnione miejsca.
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Schlichting, nie znający dobrze języka polskiego, mógł nie zrozumieć właściwie 
wypowiedzi proboszcza�8. 

Dalszy przebieg wydarzeń nie jest udokumentowany; być może Henckel, ko-
rzystając z praw kolatora jako właściciel Piekar, pozbył się proboszcza, w każdym 
bądź razie kolejny proboszcz [od �659] ks. Jakub Roczkowski także nie oszczę-
dzał kłopotów Hencklom. W listopadzie �66� roku burmistrz Bytomia [Kasper 
Guttman] oskarżał przed hrabią Hencklem [Jerzym Fryderykiem?] proboszcza, 
że będąc w Bytomiu w dzień Bożego Ciała po pijanemu ubliżał hrabiemu, burmi-
strzowi i rajcom, używając nieprzyzwoitych słów, „jak nie rozumne bydlę”. W ad-
notacji Henckel zalecał jednak darować winę proboszczowi, jeżeli przeprosi za 
swój wyskok, za wiedzą dziekana i prałatów�9. Autorem kolejnego incydentu był 
proboszcz Chorzowa i Dębu ks. Stanisław Łasicki z zakonu Bożogrobców w Mie-
chowie. W liście z kwietnia �670 roku do opata klasztoru św. Wincentego we 
Wrocławiu [Jerzy Fryderyk] hrabia Henckel żalił się na Łasickiego, który znie-
ważył syna tegoż Henckla [Karola Maksymiliana], odmawiając bicia w dzwony 
podczas pogrzebu jego synka; wcześniej odmówił chrztu tegoż dziecka, a kie-
dy ochrzcił je franciszkanin z Bytomia (zgodnie z prawem), Łasicki oskarżył go 
przed oficjałem w Krakowie. Obecnie zaś usunął ze szkoły nauczyciela, prawego 
człowieka; hrabia prosi więc o radę, jak zapobiec dalszym konfliktom i „nieod-
powiedzialnym polskim grubiaństwom”�0. Z kolei we wrześniu tegoż roku pro-
boszcz w Tarnowicach Starych ks. Jan Coclitius złożył skargę w Wyższym Urzę-
dzie we Wrocławiu na „kacerskich tarnogórzan” odmawiających opłat na kościół 
z posiadanego przez miasto we wsi działu, a wspieranych przez hrabiego Henckla 
[Jerzy Fryderyk], który sam jest dysydentem��.

Zachowały się także akta rejestrujące konflikty religijne w samym Bytomiu, 
gdzie, przy cichym poparciu Hencklów – protestanci długo kontrolowali władze 
miejskie. W lipcu �6�� roku proboszcz bytomski ks. Kasper Zygmunt Cosubius 
zwracał się do barona Łazarza II Henckla ze skargą na burmistrza Bytomia Mar-
cina Putnika [właściwie Marcin Schulz, zwany Putnik], wójta [Mateusza Chmiela] 
i rajców miejskich, którzy są wrogo nastawieni do Kościoła katolickiego i unikają 
uregulowania należności wobec kościoła bytomskiego; w odpowiedzi Henckel na-

�8 Jan Borek do sądu nadwornego, b. m.w., b.d. [styczeń �657]. AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 8��; 
Joachim Bujakowski do Gabriela hrabiego Henckla, Bujaków, �7 lutego �657 r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A ��97; Joachim Bujakowski do Gabriela hrabiego Henckla, Bujaków, �8 lutego �657 r., AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. 8�6.
�9 Burmistrz Bytomia [Kasper Guttman] do [Jerzego Fryderyka] hrabiego Henckla, Bytom, �7 li-
stopada �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 950.
�0 [Jerzy Fryderyk] hrabia Henckel do opata klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu, Tarnowskie 
Góry, �� kwietnia �670 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��6.
�� Ks. Jan Coclitius do Wyższego Urzędu we Wrocławiu, Tarnowice Stare, �7 września �670 r., AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. ��6.
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kazywał burmistrzowi i radzie rozpatrzenie pretensji proboszcza. W grudniu �65� 
roku tenże Cosubius prosił starostę ziemskiego bytomskiego Wacława Kamień-
skiego o interwencję u burmistrza [Jerzego Geysiusa] i wójta [Mateusza Chmiela] 
Bytomia, którzy nie uwzględniali słusznych roszczeń kościoła, m.in. o zaległe na 
kwotę �000 talarów widerkaufy, procenty od tej sumy za kilkanaście lat i inne na-
leżności, przez co kościół popadał w ruinę, co zresztą mieszczanie przyjmowali 
z zadowoleniem („żeby nie dbali, choćby się kościół obalił, co by ani kościołowi, 
ani sługom kościelnym płacić nie było potrzeba”); sabotowali także zarządzenia 
kościelne o zakazie tańca i muzyki w dni świąteczne. W rezolucji starosta nakazy-
wał burmistrzowi i wójtowi uznanie roszczeń proboszcza��. 

Ostry przebieg miał spór pomiędzy magistratem bytomskim a protonotariu-
szem apostolskim i prepozytem raciborskim ks. Franciszkiem Karolem Nenttvi-
giusem o jakiś zaległy dług, toczący się w latach �65�–�65�. W sierpniu �65� roku 
starosta ziemski bytomski Wacław Kamieński skierował nawet do aresztu w Tar-
nowskich Górach wszystkie władze bytomskie, dołączając do nich także starszyznę 
cechową, ale jeszcze w styczniu �65� roku kancelaria Hencklów musiała apelować 
do burmistrza o uregulowanie reszty należności wobec proboszcza raciborskiego. 
Interesującym świadectwem pobytu ks. Nenttvigiusa w Bytomiu w dniach �� sierp-
nia – 7 września �65� roku są dwa rachunki złożone w magistracie bytomskim 
– Jan Schulz Młodszy wycenił, że przebywając w gospodzie jego ojca proboszcz 
wypił �� garnce wina za �9 talarów oraz �0 garnców piwa za �0 groszy czeskich, 
nie regulując należności; z kolei Jan Oparka oszacował swoje straty na �5 garnców 
piwa wartych � talara��.

Konflikty między magistratem bytomskim a duchowieństwem katolickim były 
częste i w II połowie XVII wieku, dotyczyły bezpośrednio interesów materialnych, 
niemniej ich aspekt wyznaniowy wydaje się oczywisty. Z ciekawszych wypadków 
warto przytoczyć dowcipny list proboszcza bytomskiego ks. Zygmunta Nigrinusa 
do burmistrza Bytomia [Kaspra Guttmana] z lipca �666 roku, w którym wyjaśnia, 
dlaczego nie chciał przyjąć przesłanych mu 8 zł – otóż kwota ta nie pokrywała 
w pełni wykonywanych przez niego obowiązków, bo skoro „każdodziennie w koś-
ciele nabożeństwo odprawujemy, to każdodziennie jeść i trawić nam potrzeba, a to 

�� Ks. Kasper Zygmunt Cosubius do Łazarza II Henckla, b.m. [Bytom] �� lipca �6�� r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A 6�6; ks. Kasper Zygmunt Cosubius do starosty Wacława Kamieńskiego, b.m. 
[Bytom], � grudnia �65� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6��.
�� Ks. Franciszek Karol Nenttvigius do starosty Wacława Kamieńskiego, Bytom, �9 sierpnia �65� 
r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. �700; Wacław Kamieński do burmistrza [Jerzego Geysiusa] i rady m. 
Bytomia, Kamień, �� sierpnia �65� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6�8; Kancelaria Gabriela hrabie-
go Henckla do burmistrza Bytomia [Jerzego Geysiusa], Świerklaniec, �� styczeń �65� r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. �709; „Utrata na x. proboszcza raciborskiego Jana Scholtza Młodszego A. �65�”, AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. A 55�; Rachunek Jana Oparki, b.d [wrzesień – październik �65� r.], AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A ���7.
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tylko każdotydnio od WM przychodzi”. Apelował więc o uregulowanie należności 
i właściwe honorowanie jego pracy��.

Obserwujemy jednak i sytuacje, jeszcze pod koniec XVII wieku, w których bez-
pośrednią i bezsporną przyczyną konfliktu był czynnik wyznaniowy. W księdze 
urzędu wójtowskiego za lata �685–�687 znajdują się akta procesu toczącego się od 
� stycznia do �7 maja �687 roku, wytoczonego przez proboszcza bytomskiego ks. 
Józefa Nikowskiego sukiennikowi Adamowi Tyllowi i jego żonie Agnieszce. Przed-
miotem oskarżenia był przebieg kolędy w domu Tyllów, zapewne w końcu �686 
roku, podczas której miało dojść do znieważenia proboszcza. W odczuciu ks. Ni-
kowskiego krzywdy, które go spotkały, musiały być niemałe, skoro wycenił je, poza 
„cielesną pokutą”, na �00 czerwonych zł – dla ilustracji bochen chleba kosztował 
wówczas � grosze, gęś 6 groszy, garniec piwa , tj. około � litry, do � groszy [� zł = 
�6 groszy]. Ale też, jak podniósł Nikowski, „on samego Boga reprezentuje i z relik-
wiami świętymi chodzi”, został zaś wyzwany przez gospodarza od „chłopów, mor-
derców, rozbójników, popów”, czy wreszcie, przy odchodzeniu: „flaszkowie za nim 
wołając”. Wszystko zaś przez to, że kilkakrotnie wezwał Tyllową do pocałowania 
krzyża, „a ona, że nie pójdzie, kilkakroć odpowiadała”. Oskarżeni nie potwierdzili 
„hańbliwych słów”, przyznając jedynie, że Tyllowa „prosieła, żeby do krzyża św. 
nie chodzieła, gdyż nigdy nie chodzieła, a do tego ją nigdy nie przeniezwalano”. 
W czym rzecz, wyjaśnia ks. proboszcz, przypominając, że stosuje się do rozporzą-
dzeń cesarza, „który lutrów w Bytomiu cierpieć nie chce, i onym kościoły odebrane 
są”. Tyllowa zaś, jak wynika z dalszych zeznań, była nie tylko luteranką, ale i córką 
pastora. Sąd zachował się zaskakująco wstrzemięźliwie, domagając się od Nikow-
skiego, wobec rozbieżności zeznań, przedstawienia świadków. Termin następnej 
rozprawy został wyznaczony na �� stycznia, jednak z nieznanych powodów nie 
doszło do niej i dopiero �� maja sąd wyznaczył kolejny termin na �7 maja – cho-
ciaż oskarżyciel był obecny w mieście i np. 8 marca uzyskał wyrok skazujący na 
Jerzego Chmiela, który w dzień kiermaszu bytomskiego, mimo zarządzeń biskupa 
[krakowskiego, Jana Małachowskiego] i proboszcza, aby „w dni zakazane żadnej 
muzyki nie mieć”, takąż wrażliwość estetyczną jednak przejawił, za co nieszczęsny 
meloman musiał złożyć w kościele � funty wosku.

Ostatnia [?] rozprawa odbyła się �7 maja. Już na wstępie okazało się, że ks. pro-
boszcz miał kłopoty z skompletowaniem listy świadków – pięciu sukienników odmó-
wiło złożenia zeznań, zgodziło się tylko trzech, korzystających zresztą ze swej pamięci 
nie zawsze po myśli oskarżyciela. I tak Wacław Maliński dodał do faktów podanych 
przez proboszcza również to, że Nikowski polecił w końcu siłą doprowadzić Tyllową 
do pocałowania krzyża, na co miała odpowiedzieć: „nie będzie mnie żaden wodzieł, 

�� Ks. P. Sig. Nig. [premonstratens Zygmunt Nigrinus] do burmistrza Bytomia, Bytom, �0 lipca 
�666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 557.
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bo to moje ubóstwo i dom, było proboszczów tak godnych, tak zacnych, daleko więk-
szych niż WMć, a nie czynieli tego i WMć tego nie uczynisz, do diabła tego”, w czym 
została wsparta przez męża. Zaakcentował wprawdzie, co widocznie było konieczne, 
że proboszcz przybył do domu Tyllów „spokojnie i po trzeźwu”, chcąc nie chcąc wyjaś-
nił jednak i „flaszkowy” epitet – otóż Nikowski, uznawszy, że kolędnicy nie otrzymali 
zapłaty, kazał im zabrać flaszkę cynową z nieznaną zawartością, co Tyllowa uznała 
za rabunek. Dopiero wówczas Tyll użył wobec proboszcza inkryminowanych słów, 
„i jego pchnął, że się obżarł, a bodaj w jego domu nigdy nie postał”. Tomasz Iskier-
ny potwierdził próbę użycia siły wobec Tyllowej, do jej słów dodał i stwierdzenie, że 
nie będzie całować krzyża, bo „to ludzkie ręce zrobiły”; identycznie też zrelacjonował 
incydent z flaszką, stwierdzając jednak, że Tyll zapłacił za kolędę, bo sam mu na to 
pożyczył � grajcary: zawiodła go natomiast pamięć odnośnie do obraźliwych słów 
Tylla: „żeby co miał słyszeć, to świadek nie wie”. Mateusz Kucharz przywołał inny 
argument Tyllowej: „ona tyż ma krzyż”, szerzej opisał próby zastosowania przymusu 
i reakcję Tylla: „nie powinniście ją przeniewalacz”. Protokół urywa się w pół słowa, 
nie wiadomo więc, jaki był werdykt sądu; być może przywołany wcześniej casus Je-
rzego Chmiela pozwala na pewne domysły. Niezależnie od tego incydent wart jest 
uwagi i przypomnienia, ukazując aż nazbyt wyraziście, jak wielkie konflikty ideowe 
przełamywały się wówczas w skali pojedynczego ludzkiego życia�5.

Nieporównanie więcej dokumentów wytworzono w sporach o wysokość świad-
czeń na rzecz Kościoła – zdaniem strony duchownej z reguły zaniżoną, według 
świeckich właścicieli zawsze zawyżoną. Można otworzyć te grupę akt dokumenta-
mi wychodzącymi z kurii krakowskiej, do której do �8�0 roku należały wchodzące 
politycznie w skład Śląska dekanaty bytomski i pszczyński. Na przykład w styczniu 
�6�� roku starosta [biskupi] lipowiecki Wojciech Nieździński zawiadamiał pro-
boszcza mysłowickiego [ks. Jana Goleniowskiego], że ks. sufragan [krakowski] 
przesłał mu list p. Salomon [Katarzyny S. z d. Kozioł z Gorzkwi; wdowy po Miko-
łaju S., właścicielki państwa mysłowickiego], w którym godzi się ona zapłacić dzie-
sięcinę jedynie za rok obecny. Ostrzegał, że kuria nie odstąpi od swoich praw; ks. 
sufragan wstrzymał wprawdzie na razie ogłoszenie przygotowanej już klątwy na 
Salomonową, bo szkoda dla kilkudziesięciu złotych szargać jej dobre imię, będzie 
jednak czekał tylko „na Gromnicze” [tj. do � lutego, św. Matki Boskiej Gromnicz-
nej]; prosił proboszcza, aby starał się przekonać Salomonową�6. 

W sierpniu �6�5 roku kanonik opatowski Jan Olchowski, występujący w imie-
niu scholastyka krakowskiego Andrzeja Szyszkowskiego [bratanka biskupa kra-
kowskiego Marcina Szyszkowskiego], stwierdzał, że otrzymał należność z tytułu 

�5 Księga urzędu wójtowskiego, cz. V: �685–�687. AP Kat, ZdAMwB, sygn. 78, k. �0 i nn.
�6 Starosta lipowiecki Wojciech Nieździński do proboszcza mysłowickiego, Lipowiec, �� stycznia 
�6�� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A �06�. 
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dziesięciny snopowej za �6�5 rok z należących do państwa mysłowickiego wsi 
Brzezinka, Brzęczkowice i Dziećkowice.W czerwcu �6�0 roku scholastyk krakow-
ski Andrzej Szyszkowski poświadczał, że otrzymał od chorążego wieluńskiego An-
drzeja Boxy Radoszewskiego [ojca i opiekuna Anny Lipskiej i jej dzieci, wdowy po 
zm. w �6�5 roku Andrzeju, wnuku Katarzyny Salomon, poprzedniej właścicielki 
państwa mysłowickiego] należność za lata �6�9 i �6�0 przysługującą scholastii kra-
kowskiej ze wsi Brzęczkowice, Brzezinka i Dziećkowice�7.

We wrześniu �6�9 roku odnotowujemy skargę magistratu mysłowickiego do właś-
ciciela państwa pszczyńskiego, a więc pana zwierzchniego Mysłowic, Zygfryda hrabie-
go von Promnitz na byłego właściciela części Mysłowic Andrzeja Morskiego [szlach-
cica z woj. krakowskiego, pułkownika wojsk cesarskich, męża Ewy z d. Lipskiej, córki 
zm. w �6�5 właściciela Mysłowic Andrzeja Lipskiego], który przywłaszczył sobie część 
gruntów miejskich, a także na proboszcza mysłowickiego [ks. Jana Goleniowskiego], 
który pobudował na gruntach miejskich kilkanaście chałup, korzysta z miejskich łąk 
i lasów, a protestujących pozywa bezprawnie przed sądy duchowne, oczywiście kra-
kowskie. Z adnotacji na piśmie wynika, że kancelaria państwa pszczyńskiego podjęła 
decyzję o wysłaniu komisji do Mysłowic, z jakim skutkiem, nie wiadomo�8.

Zdarzały się wypadki, że biskupi krakowscy jako właściciele księstwa siewier-
skiego próbowali rozszerzyć swą jurysdykcję na teren obcego państwa, w tym wy-
padku ziemi bytomskiej. W marcu �6�5 roku kanonik krakowski i generalny com-
mendator biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego w księstwie siewierskim ks. 
Aleksander Brzeski polecił burmistrzowi, radzie miejskiej i wójtowi Czeladzi, aby 
na wniosek i w interesie mieszczanina czeladzkiego Jana Gembory aresztowano 
Wojciecha Pitasza i Jerzego Schulza z Piekar Śląskich („Niemieckich”); mieli oni 
pozostawać w więzieniu, dopóki nie zaspokoją roszczeń Gembory; odpowiednie 
polecenie otrzymał także starosta [biskupi] siewierski. W czerwcu tegoż roku za-
rządca państwa bytomskiego Hencklów („regent”) Stanisław Haubitz informował 
burmistrza Bytomia [Marcina Schulza], że znajdujące się w Czeladzi „rzeczy sal-
wirowane [tj. uratowane] z miasta Bytomia” [tj. księgi i rachunki miejskie, wy-
wiezione tam podczas zagrożenia szwedzkiego, zob. sygn. �875] zostały obłożone 
sekwestrem przez występującego w imieniu biskupa krakowskiego ks. Brzeskiego 
z racji roszczeń mieszczanina czeladzkiego Gembory; radził interwencję.�9

�7 Oświadczenie ks. Jana Olchowskiego, Mysłowice, �9 sierpnia �6�5 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 
A 5�9; Oświadczenie ks. Andrzeja Szyszkowskiego, Kraków, 5 czerwca �6�0 r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A. 550.
�8 Burmistrz i rada miejska Mysłowic do Zygfryda hrabiego von Promnitz, Mysłowice, �0 września 
�6�9 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A �0��.
�9 Ks. Aleksander Brzeski do burmistrza, rady miejskiej i wójta Czeladzi, Kraków, �5 marca �6�5 r., 
AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 675; Stanisław Haubitz do burmistrza [Marcina Schulza] i rady miejskiej 
Bytomia, Tarnowskie Góry, �� czerwca �6�5 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 676.
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Niewątpliwie w lepszej sytuacji w takich konfliktach była szlachta, zwłaszcza ta 
uposażona i utytułowana. W styczniu �65� roku Andrzej hrabia Cellari, właściciel 
m.in. Lublińca i Radzionkowa, skądinąd potomek znanej mieszczańskiej rodziny 
krakowskiej, z oburzeniem piętnował w liście do sądu ziemskiego bytomskiego fakt 
skierowania przez proboszcza radzionkowskiego ks. Andrzeja Rolskiego trzech 
pozwów do biskupa krakowskiego i związane z tym groźby klątwy w związku ze 
sporem o wysokość opłat na rzecz kościoła, oświadczając, że „wolność szlachecka” 
pozwala mu stawać jedynie przed sądem ziemskim, nie ma zaś obowiązku zezna-
wać przed sądem duchownym�0.

Spór z proboszczem Rolskim odziedziczył kolejny właściciel części Radzion-
kowa Albrecht Meysinger i toczył go co najmniej 6 lat, dopóki Rolski nie objął 
nowej parafii, tym razem w Rzeczypospolitej, w Sułkowicach koło Myślenic. Przez 
cały ten czas Rolski mógł liczyć na wsparcie kurii krakowskiej, ostatecznie jednak 
niewystarczające. W lutym �66� roku np. protestował wobec starosty ziemskiego 
bytomskiego Jana Mieroszewskiego, że wbrew wcześniejszym ustaleniom z ks. su-
fraganem [krakowskim, ks. Mikołajem Oborskim] starosta powołał komisję mają-
cą rozstrzygnąć spór pomiędzy nim a Meysingerem w innym, niekorzystnym dla 
niego składzie; groził, że będzie zmuszony odwołać się do biskupa [albo Andrzeja 
Trzebickiego, albo jego sufragana Oborskiego, który miał tytuł biskupa laodycej-
skiego]. Tydzień później z kolei Meysinger wystąpił z otwartym protestem wobec 
działań ks. Rolskiego – przypomniał, że spór trwa od czasu, gdy Rolski bezprawnie 
objął probostwo w Radzionkowie: „za plebana illegitime intrusus” [tj. bez zgody 
Meysingera jako kolatora]. Wówczas też Rolski pozwał go z naruszeniem prawa 
ziemskiego przed sąd duchowny innego państwa, tj. Królestwa Polskiego, i uzyskał 
ekskomunikę na Meysingera, kasowaną następnie przez tegoż Rolskiego we wrześ-
niu �660 roku. Rolski, który przy kolejnych sporach wielokrotnie naruszał prawo 
ziemskie i obrażał sądy, wystąpił ponownie z ekskomuniką, co oznacza, że albo 
ekskomunika, albo jej kasacja („absolutia”) była sfałszowana; ostrzegał, że brak 
reakcji stworzyłby niebezpieczny precedens: „co kiedy jednego dziś, jutro innego 
spotkać [może], a potem in abusum et consuetudinem by wnieść mogli”. Jak moż-
na sądzić, Meysinger ostatecznie wygrał spór i Rolski nie otrzymał nawet przyzna-
nego mu przez sąd ziemski odszkodowania za opuszczenie parafii��.

�0 Andrzej hrabia Cellari do sądu ziemskiego bytomskiego, Lubliniec, �� stycznia �65� r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. �6�7.
�� Ks. Andrzej Rolski do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, Radzionków, �� 
lutego �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 856; Albrecht Meysinger do starosty ziemskiego bytom-
skiego [Jana Mieroszewskiego], sędziego ziemskiego bytomskiego [Jana Paczyńskiego] i sejmiku 
ziemskiego („Panów Obywateli”), b.m., b.d.w. [�9 lutego �66� wpływ], AP Kat, ZdAMwB, sygn. 
A �0�0; Protokół rozprawy przed sądem wójtowskim w Bytomiu, Bytom, �7 listopada �666 r., AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. A 867.
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Wyjątkowo dobrze udokumentowany jest spór proboszcza w Tarnowicach Sta-
rych w latach �657–�66� ks. Stanisława Płotowskiego z właścicielami wsi, zwłaszcza 
z Wacławem Ohmem–Januszowskim. Analiza ponad �0. dokumentów nie pozwala 
zaakceptować formułowanej w literaturze przedmiotu tezy, jakoby Płotowski padł 
ofiarą dominujących na tym terenie i ciągle rzekomo zdolnych do przejęcia inicja-
tywy protestantów��. Sam proboszcz chętnie eksponował wyznaniowy charakter 
swego konfliktu z właścicielami Tarnowic (nie tylko Ohmem). W liście do starosty 
ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego z �9 lutego �66� roku ubolewał, 
że „nie trzeba Turka do bytomskiego, już w Bielszowicach, Tarnowicach chwała 
boska ustała, kościoły puste”. Kilka dni później wyjaśniał ten turecki proceder 
w ten sposób, że właściciele Tarnowic (oprócz Ohma także Jerzy Guznar, Henryk 
Kalinowski, Dorota Kozłowska, Jan Szamberg i Ulryk Zajiczek) „na to się na mnie 
sconfederowali, aby nie wydając żywności [tj. nie płacąc dziesięcin, mesznego etc.] 
duchownym po machometosku spustoszeli chwałę Bożą”, co dzieje się za cichym 
przyzwoleniem starosty. W początku kwietnia tegoż roku ostrzegał starostę, że i on, 
i hrabia [Jerzy Fryderyk Henckel] mogą być oskarżeni o stronniczość przez władze 
zwierzchnie, tj. Wyższy Urząd we Wrocławiu��. Odpowiednie kroki we Wrocławiu 
i w kurii krakowskiej Płotowski rzeczywiście podjął, w sierpniu �66� roku Wacław 
Ohm przypominał historię swego konfliktu z byłym proboszczem, który fałszywie 
oskarżył go o grabież kościoła i wypędzenie z parafii, sam będąc winnym m.in. 
kradzieży, cudzołóstwa i morderstwa, a wprowadziwszy w błąd Wyższy Urząd we 
Wrocławiu i biskupa krakowskiego [Andrzeja Trzebickiego] uzyskał dzięki ich po-
parciu wszczęcie sprawy przeciw Ohmowi. Jednak w obliczu dowodów i przerażony 
możliwym wyrokiem uciekł z sali sądowej, chociaż Ohm prosił starostę o prewen-
cyjny areszt; pozostając zaś bezkarnie na wolności, groził zemstą przeciwnikom, 
„że ich po jednemu wykurzać będzie, albo że między Tatary pojedzie”. 

Według Ohma jego dziełem było podpalenie w nocy �5 lipca tegoż roku dwo-
rów Kalinowskiej [Barbary, matki Henryka] i Starzyńskiego [Adama]; aby zapew-
nić sobie alibi kolportował w Tarnowskich Górach dwie sprzeczne z sobą wersje, 
że był tego dnia we Wrocławiu, albo w Wodzisławiu u ks. Frydrychowskiego [Jan 
z Kornic Frydrychowski, archiprezbiter wodzisławski], który zresztą przebywał 
tego dnia w należącym do niego dziale w Kozłowej Górze, a sam Ohm, jadąc z Kre-

�� F. Maroń: Kościół katolicki na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII w. „Śląskie Studia Hi-
storyczno–Teologiczne” �979, T. ��, s. ���; także K. Gwóźdź: W: Historia Tarnowskich Gór. Red. 
J. Drabina. Tarnowskie Góry �000, s. ��0.
�� Ks. Stanisław Płotowski do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, Tarnowskie 
Góry, �9 lutego �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 56�; ks. Stanisław Płotowski do starosty ziem-
skiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, b.m., b.d. [wpływ � marca �66�]. AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A 56�; ks. Stanisław Płotowski do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, 
b.m., b.d. [wpływ � IV �66�]. AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 567.
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czykiem [Andrzejem, właścicielem Przełajki, Stanowic i Mokrego] spotkał go �6 
lipca w karczmie w Leszczynach. Obawiał się Ohm o swoje bezpieczeństwo, prosił 
więc starostę, aby zgodnie z prawem ogłosił publiczny patent, że każdy, kto udzieli 
Płotowskiemu schronienia lub pomocy, poniesie odpowiednią karę��.

Wersję wodzisławską potwierdził natomiast w swym zeznaniu proboszcz w Ja-
strzębiu ks. Maciej Osiecki, znający Płotowskiego z czasów, kiedy był proboszczem 
w Połomi, tj. około �65� roku. Według niego Płotowski nocował w jego domu 
w nocy z �5 na �6 lipca. Mało budujący obraz proboszcza przedstawiony przez 
Wacława Ohma znajduje potwierdzenie w innych relacjach. Wizytatorzy biskupa 
wrocławskiego nie zastali go 7 września �65� roku w Połomi i Świerklanach, po-
nieważ stawał akurat przed sądem z oskarżenia Pławeckiego [Andrzeja, właściciela 
państwa wodzisławskiego]. Kościół zastali w nie najlepszym stanie, zaś o życiu pry-
watnym Płotowskiego sporządzili odrębną notę, nie załączoną do tekstu wizytacji. 
Życzliwy mu ks. Maciej Osiecki, znający go od czasu, gdy dzięki protekcji biskupa 
wrocławskiego Karola Ferdynanda Wazy Płotowski został proboszczem w Połomi 
i Świerklanach, stwierdzał, że według jego wiedzy Płotowskiego nie spotkała w tym 
czasie żadna „kladba ani excomunika”, dopiero w związku ze sporem o kościół 
w Świerklanach został ukarany przez sędziego ziemskiego księstwa opolsko–ra-
ciborskiego hrabiego Prażmę [Jana Bernarda], a wyrok został ogłoszony w wielu 
kościołach. Dobrowolnie też zrezygnował z probostwa w Połomi, przekazując je 
Andrzejowi Flaccusowi, aby objąć prebendę w Rozmierzu w księstwie opolskim�5. 
W tymże Rozmierzu nie był też zbyt długo, skoro – jak stwierdził w liście do sta-
rosty ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego – w �657 roku był już w Mie-
chowicach, nie wiadomo zresztą w jakim charakterze. Z Miechowic przywieźli go 
do Tarnowic właściciele wsi będący kolatorami kościoła tarnowickiego, wśród nich 
na pewno Wacław Ohm, który–jak wynika z relacji jego brata Pawła – udzielił mu 
wówczas prezenty, unieważnionej przez oficjała krakowskiego. Drugiej prezenty 
Ohm już nie wydał, poznawszy reputację Płotowskiego. Jednak tę przeszkodę Pło-
towski ominął, przedstawiwszy w kurii sfałszowaną przez siebie prezentę Ohma�6. 
Sfałszowanie prezenty potwierdzają także inni świadkowie – �� lutego �666 roku 
właściciel działu w Tarnowicach i szwagier Ohma Ulryk Zajiczek pisał, że był z Oh-
mem w Krakowie w sprawie zmyślonej prezenty; �� lutego tegoż roku właścicielka 
Rybnej Anna Blacha z d. Reiswitz zeznała, że Wacław Ohm wielokrotnie uskarżał 

�� Wacław Ohm do starosty ziemskiego bytomskiego [Jana Mieroszewskiego], Tarnowice Stare, 8 
sierpnia �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 585.
�5 Zeznanie ks. Macieja Osieckiego, Jastrzębie, �� października �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 
A 556; Visitationsberichte der diözese Breslau, T. I, s. �5. 
�6 Ks. Stanisław Płotowski do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, b.m., �0 
marca �666 r. [wpływ], AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��0�; Zeznanie Pawła Ohma, Tarnowice Stare, 
�� grudnia �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��7�.
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się przed jej zmarłym mężem Wacławem na Płotowskiego, który „wilczym prawem 
na probostwo usiadł”. Jerzy Guznar jako jeden z kolatorów kościoła w Tarnowicach 
stwierdził, że nigdy nie dał prezenty Płotowskiemu, ani tenże nigdy o nią nie wy-
stępował, nie udzieliły jej również Dorota Kozłowska i Barbara Kalinowska�7. Sam 
Ohm występował w tej sprawie do władz kościelnych („do duchownego prawa po-
zywał”), zaś właściciel Bytkowa Teodor Marcin Kryliński zaświadczył, że dwa albo 
trzy razy jeździł z Ohmem do Krakowa, który składał tam skargi na Płotowskiego 
u biskupa Andrzeja Trzebickiego i oficjała Marcina Oborskiego, był też obecny na 
rozprawie przed sądem duchownym, który w wydanym dekrecie potępił postępo-
wanie Płotowskiego i nakazał mu przeprosić Ohma, co tenże uczynił �8.

Przedmiot sporu przez wszystkie te lata, kiedy Płotowski był proboszczem 
w Tarnowicach, stanowiły opłaty kościelne, ich wysokość i regularność wpłat i tu 
oczywiście stanowiska były rozbieżne. Płotowski – jak już wiadomo – czuł się okra-
dany. Sam Ohm z kolei w liście do starosty ziemskiego Jana Mieroszewskiego, sta-
nowiącym odpowiedź na przesłaną mu skargę dziekana bytomskiego ks. Mikołaja 
Jeziorkiewicza twierdził, że przez cały ten czas tylko on i p. Blachowa [wł. Rybnej 
Anna Blacha] płacili regularnie na kościół, w odróżnieniu od pozostałych pose-
sorów i kolatorów z Tarnowic, Lasowic i Pniowca. Ci pozostali mieli inny obraz 
sytuacji. Adam Starzyński podkreślał, że proboszcz wymógł na jego matce i żonie 
opłaty przekraczające ustaloną wysokość; Jerzy Guznar z kolei oświadczył dumnie, 
że Płotowski, będąc proboszczem w Tarnowicach, pobrał w całości należne meszne 
od jego poddanego (sic!, najwyraźniej Guznar miał jednego poddanego)�9.

Co istotne, donatorzy mieli powody kwestionować sposób wydatkowania ich 
pieniędzy. W zgodzie z innymi relacjami Anna Blacha twierdziła, że Płotowski 
wszystkie opłaty przeznaczał na swoje potrzeby, nie oddając niczego na kościół; 
wiadomo też jej było od nowego proboszcza w Tarnowicach [ks. Jana Coclitiusa], że 
również po ustąpieniu z probostwa w początku �66� roku Płotowski nadal pobierał 
opłaty kościelne od poddanych miejskich w Tarnowicach , tj. z części wsi należącej 
do miasta Tarnowskie Góry. Nie wchodził natomiast w rachubę jako motyw sporu 
czynnik religijny, choćby dlatego, że Ohm był niewątpliwie katolikiem, a jego syn 
Jerzy Leopold został nawet rektorem kolegium jezuickiego w Opolu�0. Oblicze wy-

�7 Zeznanie Ulryka Zajiczka, Tarnowskie Góry, �� lutego �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��96; 
Zeznanie Anny Blachy, Rybna, �� lutego �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��98; Zeznanie Jerzego 
Guznara, Tarnowice Stare, �7 marca �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��0�.
�8 Zeznanie Teodora Marcina Krylińskiego, Bytków, �9 marca �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��0�.
�9 Wacław Ohm do starosty Jana Mieroszewskiego, b.m., �6 czerwca �666 r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A 59�; Adam Starzyński do starosty Jana Mieroszewskiego, AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 58�; 
Oświadczenie Jerzego Guznara, Tarnowice, �� marca �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn.A ��00.
�0 Oświadczenie Anny Blachy, Rybna, �� marca �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A �999; Pełno-
mocnictwo rektora kolegium TJ w Opolu dla ojca Jana Jantosza, Opole, �� września �69� r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A ��77.
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znaniowe innych uczestników sporu nie jest znane, niemniej w sytuacji politycznej 
monarchii habsburskiej lat sześćdziesiątych XVII wieku jakakolwiek inicjatywa 
antykatolicka ze strony protestantów była po prostu nie do pomyślenia.

W najostrzejszą fazę spór wszedł �7 października �66� roku w związku z nie-
doszłym do skutku pogrzebem siostry Ohma – Heleny. Według świadectwa Ul-
ryka Zajiczka, zgodnego z innymi relacjami, Płotowski nie stawił się na pogrzeb 
w umówionym terminie, odrzucając prośbę Blachowej, która nawet wysłała po nie-
go karocę i pieniądze do Tarnowskich Gór, gdzie akurat przebywał. Stąd podjęta 
przez Jerzego Guznara (Wacław Ohm był tego dnia jeszcze w Polsce) decyzja wyła-
mania zamka w dzwonnicy i umieszczenia tam ciała. Następnego dnia Płotowski 
zjawił się konno, pijany i z karabinem w ręku, musiał więc być rozbrojony przez 
rotmistrza Boka [Weichardt Bok z księstwa cieszyńskiego]. Atakował obecnego już 
Ohma i słownie, i fizycznie, został więc obezwładniony. Wobec odmowy otworze-
nia kościoła, Ohm wezwał w końcu ślusarza i po wyłamaniu kłódki zabrał ciało 
siostry, pochowane ostatecznie w kościele w Łabędach �� października. Zajiczek 
był również świadkiem zeznań parobka proboszcza, który przyznał, że na pole-
cenie księdza kradł owies z pól Ohma, młócony następnie w dzwonnicy, a także 
przesłuchania kucharki i kochanki księdza, która miała z jego woli spowodować 
śmierć („pomorzyć”) trojga z czworga urodzonych w związku z nim dzieci; tej tre-
ści zeznania złożyli także rotmistrz Weichardt Bok, Anna Blacha, Jan Szamberg, 
Jerzy Guznar i Henryk Kalinowski��. 

Wkrótce potem, na początku �66� roku („jakoś po nowym liecie”) – jak wyni-
ka z relacji Jana Szamberga i Ulryka Zajiczka – kolatorzy kościoła tarnowickiego 
zdecydowali, że Płotowski, który objął probostwo bez prezenty i nie wywiązywał 
się należycie z obowiązków, (np. nie odprawiając mszy przez trzy ostatnie miesiące) 
winien opuścić parafię, na co tenże miał wyrazić zgodę i po dobrowolnym oddaniu 
kluczy kościelnych wyjechał do Rept. Sam Ohm nie uczestniczył w tym, użyczył 
jedynie fur, którymi przewieziono do repeckiego plebana majątek Płotowskiego 
(„rzeczy jego, bydła, słomy i cokolwiek na farze miał”). Taki przebieg wydarzeń 
przedstawili w listopadzie �66� roku staroście Janowi Mieroszewskiemu komi-
sarze urzędu ziemskiego Wiktoryn Bludowski, Seweryn Rayski, Jan Koszembor 
i Wilhelm Kiczka��. Rezygnacja Płotowskiego nie była w pełni dobrowolna ani osta-

�� Zeznanie Ulryka Zajiczka, Tarnowice, 9 maja �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn., A 576; Zeznanie 
Weichardta Boka, Tarnowice, �8 marca �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 565; Zeznanie Anny Bla-
chy, Rybna, � maja �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 568; Zeznanie Jana Szamberga, Tarnowice, 7 
maja �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn.A 57�; Zeznanie Jerzego Guznara, Tarnowice, �0 maja �66� r., 
AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 580; Zeznanie Henryka Kalinowskiego, Tarnowice, �0 maja �66� r., AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. A 58�.
�� Zeznanie Jana Szamberga, Tarnowice, 7 maja �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 57�; Zeznanie 
Ulryka Zajiczka, Tarnowice, 7 maja �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 575; Relacja komisarzy urzę-
du ziemskiego, Bytom, � listoopada �66� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 586.
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teczna, jeszcze przez dwa lata sprawa angażowała urząd ziemski bytomski, kurię 
biskupią w Krakowie i Wyższy Urząd we Wrocławiu. W lutym �666 roku Płotow-
ski wzbogacił listę zarzutów przeciw Ohmowi i o to, że przez pochowanie zmar-
łej siostry w Łabędach pozbawił kościół tarnowicki należnych mu opłat. Dopiero 
w kwietniu �666 roku Płotowski oświadczył, że ostatecznie rezygnuje z probostwa 
i zgodnie z prawem przedłoży swą decyzję władzom kościelnym, Ohm zaś zgodził 
się zapłacić �0 grzywien na kościół tarnowicki. Zdecydowanie lepsze okazały się 
stosunki Ohma z następcą Płotowskiego ks. Janem Coclitiusem, którego wspierał 
w sporze z Tarnowskimi Górami o meszne od poddanych miejskich w Tarnowi-
cach, równocześnie zresztą do odpowiednich działań biskupa sufragana krakow-
skiego Mikołaja Oborskiego��.

Wystąpienie Oborskiego było jedną z ostatnich interwencji kurii krakowskiej 
w sprawy dekanatu bytomskiego; postępujące osłabienie Rzeczypospolitej ograni-
czało także możliwości działania biskupów krakowskich, a stany bytomskie coraz 
ostrzej reagowały na ewentualne próby ingerencji. Na przykład w �695 roku depu-
towani sądu i sejmiku ziemskiego bytomskiego wystąpili z protestem do biskupa 
Jana Małachowskiego przeciwko pozwaniu przez proboszcza Czeladzi Stanisława 
Rembińskiego poddanych Jerzego Kreczyka z Przełajki przed sąd biskupi, uznając, 
że poddani ci słusznie nie zastosowali się do wezwania, skoro żądania proboszcza 
są sprzeczne z prawem w ziemi bytomskiej i porozumieniami pomiędzy cesarzem 
a królem Polski, apelując, aby w przyszłości nie nakładano na nich klątwy��.

Ciekawy wypadek naruszenia niezależności sądowniczej ziemi bytomskiej 
obserwujemy w �65� roku, z tą różnicą, że zagrożenie wyszło nie ze strony kurii 
krakowskiej, ale należącego do biskupstwa wrocławskiego dekanatu opolskiego. 
W maju �65� roku proboszcz w Tarnowicach Starych ks. Andrzej Warkocz zwracał 
się do starosty ziemskiego bytomskiego Joachima Bujakowskiego w sprawie swego 
szwagra Grzegorza Wawrzyna [chłopa z Rept], który został zwolniony z poddań-
stwa, a którego p. Lyskowiczowa [ Regina, wł. Rept] uznaje niesłusznie za swego 
poddanego i pretenduje do jego gruntu, w czym poparł ją dwukrotnie sąd ziemski 
bytomski; wnosił, aby nie egzekwowano wyroku do czasu zakończenia wszczętego 
przez niego postępowania apelacyjnego. Reakcja starosty była skrajnie negatywna 
– zarzucił proboszczowi, że lekceważy obowiązujący porządek prawny, nazwał go 

�� Ks. Stanisław Płotowski do starosty Jana Mieroszewskiego, b.m., 8 lutego �666 r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A ��95; Oświadczenie ks. Stanisława Płotowskiego o rezygnacji z probostwa, Tar-
nowice, 5 kwietnia �666 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn.A 59�; Ks. Jan Coclitius do starosty ziemskiego 
bytomskiego, b.m. �6 września �670 r. [wpływ], AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��; Biskup sufragan 
krakowski Mikołaj Oborski do cesarza [Leopold I], Kraków, �9 maja �670 r. AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. ��5.
�� Deputowani sądu i sejmiku ziemskiego bytomskiego do biskupa krakowskiego Jana Małachow-
skiego, Tarnowskie Góry, �� maja �695 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��9.
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„figlarzem”, stwierdzając wreszcie, że Warkocz jako nieosiadły w państwie bytom-
skim nie ma prawa występować do sądu, chyba że za zgodą swoich kolatorów. Spra-
wa miała jednak ciekawy finał (o ile był to finał) – oto w lipcu �65� roku konsystorz 
dekanatu opolskiego, pod przewodnictwem ks. kanonika Konstantego Iwanickie-
go, dziekana opolskiego, uznał (co nie leżało w jego kompetencjach), że Wawrzyn 
ma być traktowany jako człowiek wolny�5.

Zachowało się także trochę dokumentacji sporów, w których stronami byli sami 
duchowni. We wrześniu �6�9 roku z inicjatywy proboszcza chorzowskiego ks. Jana 
Saczalskiego najstarsi chłopi z Chorzowa i Dębu złożyli w urzędzie wójtowskim 
w Bytomiu zeznanie potwierdzające, że z wsi tych nigdy nie płacono dziesięcin 
dla zamku biskupów krakowskich w Siewierzu. W listopadzie �6�� roku probosz-
czowie z Grodźca ks. [Wojciech] Lipnicki i Sączowa ks. Jan Partiog [?] wystąpi-
li z protestem do burmistrza Bytomia Marcina Schulza przeciw dokonanej przez 
niego zmianie decyzji w sprawie tzw. „dziesięciny paniowskiej” [pola paniowskie 
na pn. od Bytomia], którą mieli otrzymać na mocy testamentu NN księdza, teraz 
zaś burmistrz przyznał ją proboszczowi z Kamienia. Z kolei w lutym �675 roku 
gwardian konwentu franciszkanów w Bytomiu Konstanty Plichta wnosił skargę do 
starosty ziemskiego bytomskiego Jana Paczyńskiego na proboszcza bytomskiego 
[Józefa Nikowskiego], który bezprawnie domagał się dziesięciny z należącego do 
konwentu folwarku; w aktach zakonu brak jest jakichkolwiek danych, aby konwent 
kiedykolwiek płacił daninę z tego folwarku, prosił więc starostę o wydanie odpo-
wiedniego poświadczenia z akt miejskich i ziemskich�6.

Przez cały prawie XVII wiek obserwujemy roszczenia kościoła gliwickiego 
wobec kolejnych właścicieli Miechowic z tytułu jakiejś wcześniejszej fundacji. 
W sierpniu �6�8 roku [pisarz ziemski] Albrecht Guznar z polecenia starosty ziem-
skiego bytomskiego [Balcera Ohma] żądał od burmistrza Bytomia [Jakuba Koskiu-
sa], aby wysłał pachołków miejskich do należącej do Krzysztofa Suchodolskiego 
części Miechowic dla egzekucji wyroku nakazującego mu wypłacenie pensji na-
leżnej kościołowi w Gliwicach. Zapewne w styczniu �668 roku burmistrz [Kasper 
Guttman] i rada miejska Bytomia prosili hrabiego Henckla [Jerzego Fryderyka] 
o pokrycie z kasy ziemskiej �000 talarów długu przypadającego na miasto tytułem 
spłacenia zaległości właściciela części Miechowic Wilhelma Kiczki wobec dzieka-
na gliwickiego i kanonika raciborskiego ks. Ludwika Fryderyka. W lipcu �669 roku 

�5 Ks. Andrzej Warkocz do starosty Joachima Bujakowskiego, b.m., b.d. [data decyzji: Bujaków, �9 
maja �65�]. AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��7�; Orzeczenie konsystorza opolskiego, Opole, �9 lipca 
�65� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A ��7�.
�6 Zeznanie chłopów z Chorzowa i Dębu, Bytom, �9 września �6�9 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. 765; 
Ks. [Wojciech] Lipnicki i ks. Jan Partiog do burmistrza Marcina Schulza, Sączów, � listopada �6�� 
r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 6�5; Gwardian franciszkanów Konstanty Plichta do starosty Jana 
Paczyńskiego, Bytom, �5 lutego �675 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 5�.
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kanonik raciborski, archiprezbiter i proboszcz gliwicki ks. Jan Ludwik Sendecius 
w liście do NN [starosta? sąd ziemski?] przypominał, że już od �� lat nie jest wy-
konywany dekret biskupa wrocławskiego [Karola Ferdynanda Wazy] i Wyższego 
Urzędu we Wrocławiu utrzymujący powinności finansowe właścicieli Miechowic 
(„cens”) na rzecz kościoła gliwickiego; tymczasem jednak stany bytomskie, prze-
kazując Miechowice [w �658 roku] obecnemu posesorowi [Wilhelmowi] Kiczce, 
uwolniły go od wszelkich wcześniejszych należności. Sendecius nie zamierzał się 
stawić na posiedzenie sądu, gdyż dekret Wyższego Urzędu już zamknął sprawę, 
gotów był jednak zrezygnować z zaległości, o ile Kiczka zobowiąże się „spłacać 
ten cens każdorocznie”. I wreszcie w styczniu �69� roku proboszcz i dziekan gli-
wicki ks. Jan Alfons Schramek wzywał starostę ziemskiego bytomskiego Jerzego 
Fryderyka Bujakowskiego, aby skłonił właściciela części Miechowic [Piotra Jakuba] 
Rottera do uregulowania należności, bez ryzykowania drogi sądowej, bo sprawied-
liwość i tak zwycięży�7. 

Ostatnią grupą akt, którą warto omówić, jest plik ��. dokumentów wytwo-
rzonych przez albo dotyczących ks. Stanisława Łasickiego, proboszcza chorzow-
skiego w latach �655–�676, członka zakonu Bożogrobców z Miechowa, do którego 
należały Chorzów i Dąb, ostatecznie kustosza miechowskiego klasztoru�8. Był on 
już wspomniany przy okazji konfliktu z Jerzym Fryderykiem hrabią Hencklem 
w kwietniu �670 roku, główna część akt dotyczy jednak jego zatargu z poddany-
mi z Chorzowa i Dębu o wysokość świadczeń, udokumentowanego od �669 roku. 
W spór zaangażowały się władze miasta i ziemi bytomskiej, Hencklowie, a także 
Wyższy Urząd we Wrocławiu i stojący na jego czele biskup wrocławski Sebastian 
von Rostock. Wśród dokumentów są supliki chłopskie adresowane do Wrocławia, 
protokoły obdukcji przeprowadzanych w urzędzie wójtowskim – tak wobec chło-
pów i pachołków miejskich pobitych przez proboszcza i jego wikarego, jak i służ-
by proboszcza tak samo potraktowanej przez chłopów z Chorzowa, relacje z na-
paści na plebanię, skargi ks. Łasickiego kierowane do różnych adresatów itd.; jest 
wreszcie relacja sprawy chłopa Pawła Kawki z Dębu, który w czerwcu �676 roku, 
zdesperowany sposobem przyjęcia przez proboszcza Łasickiego pisma od starosty 
ziemskiego bytomskiego [Jana Paczyńskiego] i urzędu ziemskiego (zadarłszy su-
tannę, użył go w sposób podnoszący niewątpliwie higienę osobistą, nieco mniej 

�7 Albrecht Guznar do burmistrza Bytomia, Miechowice, �� sierpnia �6�8 r., AP Kat, ZdAMwB, 
sygn. A �97; Burmistrz i rada miejska Bytomia do hrabiego Henckla, b.m, b.d. [styczeń �668]. 
AP Kat, ZdAMwB, sygn. 8�0; Ks. Jan Ludwik Sendecius do NN, Gliwice, � lipca �669 r., AP Kat, 
ZdAMwB, sygn. A �57; Ks. Jan Alfons Schramek do starosty Jerzego Fryderyka Bujakowskiego, 
Gliwice, � stycznia �69�, AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��7.
�8 Z. Peckowsk i: Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914. Kraków �967, s. 8�. 
Akta bytomskie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć wątpliwości,które zgłosił J. Knossa l la : Das 
Dekanat Beuthen O/ S in seinem schlesischen Teil . Katowice �9�5, s. �8�–�85 – Lazky i Lassicki to 
ta sama postać.



52

Zbigniew Kiereś

może kulturę prawną), postanowił – mimo że był już człowiekiem starym – szukać 
sprawiedliwości na najwyższym szczeblu i iść „na czworakach” do cesarza�9. Osta-
teczny wynik konfliktu nie jest znany; jedynie znajomość realiów epoki pozwala 
przypuszczać, czyje racje okazały się w końcu zwycięskie.

Przedstawione akta zbioru dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu 
prezentują tylko niektóre wycinki ówczesnej rzeczywistości, nie zawsze można 
jednoznacznie ocenić, w jakim stopniu są pełne, wiarygodne i reprezentatywne, 
niemniej ich użyteczność dla badań nad stosunkami społecznymi, politycznymi 
i wyznaniowymi Śląska w XVII wieku wydaje się niewątpliwa.

�9 Np. Jerzy Fryderyk hrabia Henckel do starosty ziemskiego Jana Paczyńskiego, Tarnowskie Góry, 
�7 lipca �669 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��0; Biskup wrocławski Sebastian do starosty Jana Paczyń-
skiego, Wrocław, �9 listopada �669 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. �95; Sprawa proboszcza chorzow-
skiego z poddanymi, Bytom, � października �670 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. �5�; Protokół obdukcji 
w urzędzie wójtowskim, Bytom, �6–�7 czerwca, AP Kat, ZdAMwB, sygn. ���; Ks. Stanisław Łasicki 
do Leona Ferdynanda hrabiego Henckla, Chorzów, �0 lipca �67� r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ���; 
Skarga chłopów chorzowskich do Wyższego Urzędu we Wrocławiu, �67�, �9 sierpnia [wpływ], AP 
Kat, ZdAMwB, sygn. A �76; Paweł Kawka do starosty [Jana Paczyńskiego] i sądu ziemskiego, �0 
czerwca [wpływ] �676 r., AP Kat, ZdAMwB, sygn. ��8.
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probleMy Johanna wolfganga wielanda 
z opracowanieM Map KSięStw górnośląSKich 

w świetle zbioru doKuMentów archiwuM 
MieJSKiego w bytoMiu

W �006 roku podczas inwentaryzacji zbioru dokumentów byłego Archiwum 
Miejskiego w Bytomiu� Zdzisław Jedynak natrafił na interesujący przekaz do-
tyczący prac kartograficznych porucznika Johanna Wolfganga Wielanda nad 
mapami do pierwszego atlasu Śląska. Interesujący tym bardziej, że do tej pory 
najpewniej nieznany, a przynajmniej nie cytowany i niewykorzystywany przez 
historyków kartografii. 

Dokument ten, datowany na 7 maja �7�6 roku, to kurenda (pismo rozesłane do 
wielu odbiorców) w sprawie opracowywania map poszczególnych ziem. W imieniu 
Hansa Anthona hrabiego von Schaffgotsch oraz Frantza Carla von Kottulinski stoją-
cego na czele Ober Amtu (Wyższego Urzędu) we Wrocławiu pismo sporządził i ro-
zesłał Carl Joseph von Grossa, urzędnik tegoż namiestnictwa. Egzemplarz pochodzi 
najpewniej z kancelarii hrabiego Carla Josepha Henckel von Donnersmarck, ówczes-
nego właściciela wolnego stanowego państwa bytomskiego�. Skierowany był do ksią-
żąt, panów i właścicieli ziemskich, głównie do tych, których ziemie były zamieszkałe 
w przeważającej części przez ludność polskojęzyczną. Pismo zobowiązywało jego 
odbiorców do uważnego i prawidłowego podania wszelkich nazw miejscowych, co 
do których – z racji ich polskiego brzmienia – mogą być wątpliwości dotyczące za-
pisu na powstających mapach. Najprawdopodobniej za kurendą szły także wykazy 
miejscowości z poszczególnych księstw czy ziem o problematycznej nazwie, gdyż 
wymagano, aby poprawione (być może właśnie na owych wykazach) nazwy przesłać 
do Wyższego Urzędu we Wrocławiu w ciągu �� dni od otrzymania pisma. Władze 
Wyższego Urzędu nakazywały też udzielić wszelkiej możliwej pomocy inżynierowi 
porucznikowi Wielandowi w jego pracy nad kartowaniem poszczególnych ziem. Nie 
wiemy, czy i jak zrealizowano w Bytomiu polecenia Ober Amtu. Wiemy jedynie, że 
pismo wpłynęło do kancelarii �0 maja �7�6 roku�. Natomiast o gorliwości władz by-
tomskich i ogólnie górnośląskich w realizacji tych zaleceń możemy wnioskować na 

� Archiwum Państwowe w Katowicach, Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta 
Bytomia, sygn. 7�0
� Z. Jedynak, Z. Kiereś: Wielkie rody wielka własność. Materiały do dziejów wielkiej własności 
ziemskiej na pruskim Górnym Śląsku 1742–1922 w zasobie Archiwum Państwowym w Katowicach. 
Katowice �006, s. ��–�6.
� Daje nam to pojęcie o prędkości ówczesnej poczty, dostarczenie listu z Wrocławia do Bytomia 
trwało około � tygodnie. 



54

Michał Mączka

podstawie ostatecznych efektów prac kartograficznych Wielanda w księstwach: opol-
skim, raciborskim i cieszyńskim, czyli analizując opracowane przez niego mapy.

Dzieje Atlasu Śląska są dobrze poznane. Dzięki rękopisowi Johanna Ferdinan-
da Hallmenfelda, patrycjusza wrocławskiego śledzącego i notującego postępy prac 
kartograficznych Wielanda i Schubartha, współcześni badacze dysponują obszer-
nym źródłem informacji o powstaniu atlasu�. W pracach historyków kartografii 
poruszono już zagadnienie trudności i problemów autorów atlasu z opracowaniem 
map poszczególnych księstw5. Na Górnym Śląsku, w księstwach: opolskim, raci-
borskim i cieszyńskim, do licznych problemów natury technicznej i ekonomicz-
nej doszły jeszcze problemy z nazewnictwem polskim, a w zasadzie z transkrypcją 
nazw miejscowych, często tylko zasłyszanych przez autora mapy – Niemca.

Kartograficzne ujęcia Śląska do początków XVIII wieku nie były zbyt liczne, 
a te istniejące były mało dokładne6. Chociaż prace niektórych kartografów, np. Jo-
nasa Scultetusa, Friedricha Kühna czy Jonasa Nigrinusa, wyróżniały się większą 
szczegółowością, wciąż jednak były opracowywane jedynie na podstawie współ-
rzędnych geograficznych południków i równoleżników określanych dla najważ-
niejszych punktów orientacyjnych: większych miast, szczytów gór lub charaktery-
stycznych budowli. Przestrzeń między tak określonymi koordynatami była przez 
autora wypełniana treścią na podstawie dawniejszych opracowań, opisów geogra-
ficznych lub własnych obserwacji7. Opracowana w ten sposób mapa musiała być 
obarczona sporymi błędami. Nie zgadzały się odległości między miejscowościa-
mi, ich wzajemne położenie względem siebie – cierpiała na tym orientacja mapy. 
Zazwyczaj schematycznie zaznaczano hydrografię i orografię, a sieć dróg często 
pomijano. Źródłem kolejnych błędów była toponomastyka – nazewnictwo miej-
scowości i obiektów topograficznych. Nazwy miejscowe, przepisywane z opisów 
geograficznych poszczególnych ziem, były często zniekształcone, zwłaszcza w re-
gionach zamieszkanych przez ludność polskojęzyczną.

Początek XVIII wieku to w dziejach kartografii śląskiej nowy okres – okres kar-
tografii pomiarowej. W wieku tym rosło zapotrzebowanie na dokładność i precyzję 
odwzorowania obszarów ziemi na mapie. Związane to było z rozwojem gospodar-
czym Europy i Śląska, koniecznością zapewnienia komunikacji między regionami, 
sprawnego zarządzania rozbudowaną administracją, w końcu z zapotrzebowaniem 

� J.F. Ha l lmenfeld, rkps BN III ��05.
5 A. Konias: Atlas Sielsiae Id Est Ducatus Silesiae... Emissus Ab Homannianis Heredibus, Norimber-
gae MDCCLII, Geneza Atlasu. ,,Annales Silesiae” �990, Vol. XX, s. �9–80; A. Konias: Kartograficzny 
obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda i Mateusza Schubartha 
z połowy XVIII w. Katowice �995; B. Horodysk i : Dzieje Atlasu Śląska 1728–1752. Warszawa �00�.
6 J. Janczak : Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku. Opole �976, s. �5 – 70.
7 O rozwoju kartografii w tym technik kartograficznych patrz: J. Szaf larsk i : Zarys kartografii. 
Warszawa �965, s. �7–��7.
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wojska na dokładne mapy obszarów potencjalnych działań wojennych. Kartografo-
wie, początkowo głównie inżynierowie wojskowi, kartowali teraz teren za pomocą 
zaawansowanych technicznie instrumentów pomiarowych, m.in. koła pomiarowego, 
łańcucha mierniczego, stolika mierniczego, kwadrantu, kątomierza, lunety8. Zapew-
niało to o wiele większą dokładność odwzorowania terenu, odległości i kątów między 
miejscowościami, sieci dróg i biegu rzek niż w opracowaniach z poprzedniego wieku. 

�5 października �7�0 roku cesarz rzymsko–niemiecki Karol VI wystosował do 
,,książąt i stanów” pismo informujące o podjęciu na jego polecenie prac nad mapa-
mi Śląska przez kapitana inżyniera Johanna Christofa Müllera. Autor mapy Czech 
i Moraw nie zdążył rozpocząć prac nad nowym zleceniem, ponieważ zmarł w �7�� 
roku. Jego następcę – Johanna Wolfganga Wielanda, porucznika korpusu oficerów, 
odwołanego w tym celu z Italii – cesarz powołał dnia �� stycznia �7�� roku.

Po formalnym zaakceptowaniu kandydatury i samego zlecenia przez Wyższy 
Urząd we Wrocławiu, Wieland w �7�� roku przystąpił do prac kartograficznych. 
Celem pracy miało być dokładne opracowanie kartograficzne Śląska. Mapy po-
szczególnych regionów i ziem miały być łączone w ramach jednostki administra-
cyjnej – księstwa i wydawane na jednym arkuszu. Sam Wieland obliczył pracę na 6 
lat, ale – jak się miało okazać – zajęła ona znacznie więcej czasu. Po biurokratycz-
no–finansowych perypetiach Wielanda z Ober Amtem wrocławskim i kłopotach 
tego namiestnictwa z samym kartografem, który na ponad rok porzucił swą pracę, 
w �7�� roku zdjęcie Śląska było zakończone. Do publikacji atlasu jednak nie do-
szło. Komisja cesarska badająca mapy oceniła, że konieczne są poprawki błędów 
i uzupełnienia braków w części arkuszy. Wielandowi nie było dane wnieść tych 
poprawek, został odwołany do Mantui, a po powrocie w �7�6 roku zmarł9. 

Zadanie poprawienia i skopiowania map Wielanda otrzymał inżynier Math-
eus Schubarth. Ten w latach �7�6–�7�0 dokonał rewizji i częściowego uaktual-
nienia map poszczególnych księstw. Znowu jednak wydarzenia zewnętrzne, tym 
razem I wojna śląska, zakłóciły prace nad rewizją i wydaniem atlasu Śląska. Po 
jej rozstrzygnięciu Śląsk miał już nowego suwerena, króla pruskiego, który po-
czątkowo nie był zainteresowany szerokim udostępnienianiem map zdobytych 
ziem�0. Dopiero w �750 roku Fryderyk II zgodził się na wydruk atlasu Śląska, ale 

8 A. Konias: Kartograficzny obraz Śląska... s. ���–���.
9 B. Horodysk i : Dzieje... s. 56 – 58.
�0 Było to spowodowane względami wojskowymi. Dokładne mapy stanowiły strategiczne źródło 
wiedzy dla dowódców o warunkach topograficznych na terenie ewentualnych walk: dogodnych dla 
armii miejscach przepraw przez rzeki, o sieci dróg itp. Poza tym w latach �7�7–�75� trwały już 
prace nad nowym zdjęciem Śląska. Nadzorował je Friedrich Christian von Wrede, a efektem było 
powstanie Kriegeskarte von Schlesien w skali �:�� ��� – atlasu map, swoim rozmachem i dokład-
nością przewyższających wszystkie dotychczasowe opracowania. Oczywiście te wykonane w ręko-
pisie mapy były tajne i nie były wykorzystywane w opracowaniach cywilnych. J. Janczak : Zarys 
dziejów... s. 79–86.
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i to pod warunkiem pozostawienia map w stanie, w jakim były w �7�0 roku, czyli 
bez wprowadzenia części poprawek. Ostatecznie w lipcu �75� roku norymber-
ska oficyna Spadkobierców Homanna wydała Atlas Silesiae��. Ten pierwszy atlas 
Śląska przewyższał swą jakością i dokładnością wszystkie dotychczasowe mapy 
tej dzielnicy i stał się na kilkadziesiąt lat podstawą innych opracowań kartogra-
ficznych regionu. Był też wielokrotnie wznawiany, uzupełniany i przerabiany, 
a przez to powszechnie dostępny��. 

Powracając do pytania, na ile właściciele ziemscy na Górnym Śląsku przejęli się 
zaleceniami przesłanymi przez władze Wyższego Urzędu we Wrocławiu dotyczącymi 
pomocy dla wykonującego pomiary ich ziem Wielanda i ustalenia prawidłowej tran-
skrypcji polskojęzycznych nazw miejscowych, należy stwierdzić, że... nie bardzo.

Pomiary na ziemiach księstw górnośląskich przeprowadzał Wieland w latach 
�7�0–�7��, a mapy księstw: opolskiego, raciborskiego i cieszyńskiego przygotowa-
no do wydania w firmie Spadkobierców Homanna w �7�6 roku. Schubarth, który 
przeprowadzał ich rewizję w �7�0 roku, znalazł na każdej z nich po kilkaset błę-
dów i braków��. Niechlubny prym wiedzie tutaj mapa księstwa opolskiego, na któ-
rej stwierdził 7�9 (!) błędów��. Dla ziemi bytomskiej były to 5� błędy, w obwodzie 
opolskim – 7�, a w oleskim – 6�. Spośród wszystkich wynotowanych poprawek 
�6�, czyli niemal �0%, stanowiły błędne nazwy miejscowości. Na mapie księstwa 
raciborskiego Schubarth stwierdził ��6 błędów, z czego �56 były to pomyłki w na-
zwach�5, a w przypadku księstwa cieszyńskiego ok. �0% z �6� poprawek dotyczyło 
nieprawidłowych nazw miejscowych�6.

Co ciekawe, poprawki Schubartha w tym zakresie niewiele wnoszą, gdyż 
zdeformowaną przez Wielanda nazwę polskiej miejscowości poprawił na pod-
stawie wykazów z katastru ziemskiego, a te zazwyczaj również nie były po-
prawne. Na przykład:

– Rybnik, na mapie Wielanda to Ribnik zaś Schubarth poprawia w wykazie na 
Rybnigk,

�� Pełny tytuł w języku łacińskim brzmi: Atlas Silesiae id est Ducatus Silesiae generaliter Quator 
Mappis nec non specialiter XVI Mappis tot. Principatus repraesentatibus geographice exhibitus, Ad-
dita Praefatione qua de Historia huius Atlantis agitur auctoritate publica in lucem emissus ab Ho-
mannianis Heredibus. Atlas składał się z strony tytułowej, indeksu map, � map generalnych i �6 map 
księstw śląskich.
�� J. Janczak : Zarys dziejów ... s. 75–77
�� Należy nadmienić, że błędy i uzupełnienia ustalone i wynotowane w trakcie rewizji przez Schu-
bartha dotyczące map księstw: opolskiego, raciborskiego i cieszyńskiego nie zostały nigdy popra-
wione i naniesione na matryce miedziorytnicze – a co za tym idzie – mapy te jako jedyne w atlasie 
wydano z błędami Wielanda. W związku z tym Schubarth nie pozwolił umieścić swojego nazwiska 
na tych mapach.
�� A. Konias: Kartograficzny obraz Śląska... s. 7�.
�5 Tamże, s. 8�.
�6 Tamże, s. ��7.
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– Łaziska Średnie to odpowiednio Sirzedni Laziska – Srczednie Laziska,
– Szczygłowice to Stiglowitz – Stziglowitz,
– Świerklany to Schwirklan – Schwerklan,
– Kamień to Kamen – Kamin itd.
Nie zmienia to jednak faktu, że Wielandowi nie udało się na mapie zbyt 

rzetelnie oddać brzmienia polskojęzycznych nazw miejscowych. Nazwy więk-
szych miejscowości podawał on w podwójnym brzmieniu: niemieckim i pol-
skim, przed polskim stawiając literkę P. Dlatego nie ma problemu w określe-
niu rzeczywistej nazwy miejscowości, a mogłoby to być czasem trudne, jak np. 
w przypadku nazwy miejscowości Lubensky na mapie księstwa opolskiego, 
która okazuje się być Lublińcem. 

W przypadku błędów w nazwach miejscowości można zrozumieć i usprawied-
liwić Wielanda, dla którego polskie głoski z wszystkimi szeleszczącymi spółgłoska-
mi tak obficie występującymi najczęściej w bliskim sąsiedztwie, były z pewnością 
poważnym wyzwaniem w momencie zapisywania. Błędów nie ustrzegł się przecież 
także Schubarth, a więc i urzędnicy miejscowi, którzy opracowywali rejestry do 
katastrów ziemskich, z których ten ostatni korzystał podczas rewizji map. Wie-
le jednak błędów na mapach księstw górnośląskich wynikało z – wydawałoby się 
– niedbalstwa Wielanda. 

Schubarth wytknął poprzednikowi wiele braków na mapach. Niektóre miej-
scowości i obiekty nie zostały zaznaczone w pierworysach. Część z tych braków 
wynikać może z �0 letniego okresu, jaki upłynął od pomiarów Wielanda do 
rewizji terenowej Schubartha (�7�0–�7�0). Niektóre obiekty, zwłaszcza gospo-
darcze, np. młyny, fryszerki czy folwarki, mogły w �7�0 roku jeszcze nie istnieć. 
Zdarzają się jednak przypadki pominięcia lub błędnej lokalizacji miejscowości 
lub znaczących naturalnych obiektów geograficznych – wzgórz, strumieni, sta-
wów. Świadczy to o tym, że nie wszędzie Wieland dotarł bądź nie w każde miej-
sce go zaprowadzono. I tutaj znowu powracamy do polecenia Wyższego Urzędu 
z �7�6 roku.

Kolejnym polem współpracy rządców górnośląskich z wykonującym pomiary 
Wielandem miała być szeroko pojęta pomoc w terenie. Ujmując najkrócej, zorga-
nizowanie logistyki przedsięwzięcia – dostarczenie podwodów, przewodników, 
ludzi do pomocy przy transporcie i pomiarach, udostępnienie kwater itd. O spo-
sobie wywiązania się zarządców poszczególnych ziem z tego obowiązku rapor-
tował Wieland w elaboracie datowanym na �� marca �7�� roku, wystosowanym 
do władz Namiestnictwa, usprawiedliwiającym opóźnienia w pracach nad kar-
towaniem Górnego Śląska. W piśmie tym Wieland bardzo plastycznie opisuje 
problemy, z jakimi borykał się w czasie pomiarów dokonywanych na Górnym 
Śląsku. Przede wszystkim silnie zalesiony teren powodował znaczne utrudnienia 
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w poruszaniu i orientacji. Dziennie Wieland był w stanie ustalić położenie zale-
dwie �–� wsi, podczas gdy w innych regionach było to kilkanaście czy nawet �6 
miejscowości. Do tego dochodziła postawa miejscowej ludności – zarówno pro-
stych chłopów jak i szlachty, która niechętnie udzielała mierniczemu informacji 
i pomocy, a czasami nawet wprowadzała go w błąd, myśląc, że praca Wielanda 
ma na celu nowy wymiar podatków.

W tym miejscu najlepiej oddać głos samemu Wielandowi, który pisał do Ober 
Amtu: ,,Proszę z wieczora, by mi dostarczono ludzi o wschodzie słońca. Dostaję 
na to odpowiedź: Miły panie, to nie Dolny Śląsk. Tu chłopi stają do pracy dopiero 
o 8 rano [...] Czasem tłumaczenie brzmi inaczej: Ja nic nie poradzę z ludźmi, to 
może zrobić tylko sołtys albo wójt [...] Kiedy skarżę się, że wyznaczeni ludzie 
nie zgłosili się do mnie, dzierżawcy mówią: Cóż robić, uderzę chłopa albo każę 
go obić, to ucieknie do Polski, a ja nie będę miał spokoju czy mnie nie podpali. 
Kiedy wreszcie ludzie przyjdą i zabieram się do roboty, często mam takie roz-
mowy: Pytam, czy na spotkanym potoku nie ma przypadkiem stawu lub młyna. 
Odpowiedź pomocników brzmi: Ta woda idzie prosto z nieba, albo cała ta woda 
idzie do Odry, a jeszcze później: Jak pada, to ta woda bardzo wylewa i niszczy 
nas biednych ludzi. Cierpliwość mnie wtedy opuszcza, chwytam za kij, ale to 
niebezpieczne. Leśnicy i wójtowie są uzbrojeni w siekiery [...] Takie i podobne 
informacje sprawiają, że biegam tam i z powrotem, by naocznie rzecz stwierdzić, 
a to wstrzymuje dalszą wędrówkę.”�7

Nieprzyjemności spotykały Wielanda nie tylko od prostych ludzi, ale i od 
szlachty oraz zarządców ziemskich. W Koszęcinie musiał czekać na przydzielo-
nych ludzi od godziny 9 do � po południu i jeszcze mu zarządca nawymyślał, że 
stanął wozem pod samym zamkiem. W miejscowości Xiastas (może Księży Las 
w powiecie gliwickim) zarządca w ogóle odmówił przydziału ludzi. Sprawozda-
nie uzupełnił jeszcze Wieland barwnym opisem miejsc, w jakich przychodziło mu 
kwaterować czy nocować. Zazwyczaj były to stodoły lub kurne chaty, gdzie nie 
mógł myśleć o czytaniu lub pisaniu i pozostawało mu tylko leżeć na podściółce 
między cielętami i nierogacizną. 

Po takim elaboracie kolegium Ober Amtu uznało racje Wielanda, usprawiedli-
wiając opóźnienia i przyznając mu jeszcze na dwa lata pensję na dokończenie map.

Kolejnym efektem sprawozdania było pismo Wyższego Urzędu z 9 kwietnia 
�7�� roku zobowiązujące, powtórnie, właścicieli ziemskich do udzielenia wy-
datnej pomocy kartografowi w jego działaniach�8. Ci nie mieli chyba okazji zre-

�7 Tłum. Bogdan Horodyski – patrz: B. Horodysk i : Dzieje... s. 5�–5�.
�8 Tamże, s. 5�. Nie było to ostatnie polecenie Namiestnictwa skierowane do władz lokalnych 
i właścicieli ziemskich. W �7�7 r. na wniosek Schubartha przeprowadzającego rewizję map Wielan-
da, Ober Amt rozesłał kurendę po Śląsku, nakazującą, by dostarczano kartografowi na każde jego 
żądanie asysty, podwód i informacji.



5�

PROBLEMy JOHANNA WOLFGANGA WIELANDA Z OPRACOWANIEM MAP…

habilitować się w oczach Wielanda, gdyż w latach �7��–�7�� zajmował się on 
kartowaniem terenów księstw: cieszyńskiego, karniowskiego i opawskiego i nie 
miał najprawdopodobniej czasu powrócić do księstw: opolskiego i raciborskiego, 
aby dokonać poprawek. Wkrótce potem Wieland został odwołany do Włoch i do 
pracy nad mapami Śląska już nie wrócił. 

Jego następca, Schubarth, w ramach rewizji terenowej map odwiedził w �7�0 
roku tereny księstw górnośląskich. Jego wspomnienia z tych terenów nie są już 
tak traumatyczne, jak Wielanda. Owszem, podróż po tych ziemiach była mę-
cząca; jesienna pogoda (wrzesień, październik) dawała mu się we znaki. Na-
rzekał też na trudności w porozumieniu z ludnością posługującą się językiem 
polskim�9. Mimo to dosyć szybko uporał się z rewizją tych terenów. Ilość popra-
wek i błędów skorygowanych przez Schubartha pozwala przypuszczać, że tym 
razem przynajmniej władze lokalne księstw górnośląskich – na tyle, na ile mo-
gły – udzieliły kartografowi istotnej pomocy. Nazwy miejscowe skorygowano 
niewątpliwie z zapisami z ziemskiego katastru. Natomiast liczne ,,odnalezie-
nia” nowych obiektów, głównie gospodarczych – młynów, stawów, hut, kuźnic, 
tartaków, ale i kapliczek oraz źródeł, musiały wynikać z lepszej współpracy 
z miejscowymi przewodnikami i informatorami.

Tytułowa kurenda z �7�6 roku, której egzemplarz zachował się w Archiwum 
Państwowym w Katowicach, najwyraźniej nie nakłoniła właścicieli ziemskich 
i władz lokalnych księstw górnośląskich do wydatnej współpracy z porucznikiem 
Wielandem, wykonującym pomiary ich ziem. Co więcej, nie przekonało ich do 
tego również drugie pismo Namiestnictwa z �7�� roku, powtarzające zalecenia 
pomocy kartografowi. Schubarth początkowo też borykał się z trudnościami 
i narzekał na transport. Wydaje się, że dopiero trzeci dokument w tej sprawie, 
rozesłany przez Ober Amt do władz lokalnych w styczniu �7�7 roku, a polecający 
dostarczać Schubarthowi wszelkiej pomocy i asysty, spotkał się większym zrozu-
mieniem. Dalsze prace kapitana na Opolszczyźnie przebiegały bowiem szybko 
i w miarę bezkonfliktowo. 

Znamienne jest to, że prace nad atlasem Śląska przeciągnęły się tak bardzo, 
iż w momencie wydania go drukiem w �75� roku był on już w dużej mierze nie-
aktualny, a na pewno niewystarczająco dokładny. Wojny, które przetoczyły się 
przez Śląsk w połowie XVIII wieku, zwane później śląskimi, ustanowiły nowego 
suwerena tych ziem. Fryderyk II, król pruski, miał już nowe plany dotyczące roli 
kartografii w polityce i administracji. Militarne znaczenie map sprawiało, że pra-
ce pomiarowe i kartograficzne na nowopodbitych ziemiach miały znaczenie prio-
rytetowe dla pruskich władz. Były one przeprowadzane przez wojskowych, dla 
których problemy, z jakimi borykali się w terenie Wieland i Schubarth, musiały 

�9 B. Horodysk i : Dzieje..., s. 9�–9�.
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być abstrakcyjne. Armia raczej nie miała kłopotów z transportem i komunika-
cją. Nie brakowało też pieniędzy, a kwatery uzyskiwano nieomal automatycznie. 
Nikt też nie odważyłby się odmówić pomocy lub co gorsza dezinformować ofice-
rów zwycięskiej armii. Stąd nie dziwi, że nowe zdjęcie Śląska autorstwa Wredego 
trwało tylko 6 lat. W tym czasie powstał rękopiśmienny atlas map Śląska, swą 
dokładnością przewyższający wszelkie poprzednie dokonania. 
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„acta ciVitatiS ŻyViec. KSięga ingroSSacyi 
róŻnych inStruMentów od roKu 1766” 
cieKawyM źródłeM do badań hiStorii 

prywatnego MiaSteczKa w latach 1766–1770

Miasto Żywiec od chwili swego powstania aż do połowy XV wieku było w po-
siadaniu książąt oświęcimskich, a następnie przechodziło kolejno w ręce rodzi-
ny Komorowskich, rodziny królewskiej Wazów i rodziny Wielopolskich�. W ��67 
roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał Żywiec Piotrowi Komorowskiemu. 
Natomiast w �6�� roku miasto zostało zakupione przez królową Konstancję, mat-
kę króla Jana Kazimierza. W roku �676 wielki kanclerz koronny Jan Wielopolski, 
spokrewniony z Komorowskimi dzięki małżeństwu z córką Krzysztofa Komorow-
skiego – Konstancją Krystyną Komorowską, zgłosił na sejmie koronacyjnym chęć 
wykupienia dóbr żywieckich. Wtedy to rodzina Wielopolskich stała się właścicie-
lem posiadłości żywieckich, obejmujących Żywiec, Ślemień i Suchą. W tym też 
okresie Żywiecczyzna uległa licznym podziałom. W roku �688 nastąpił pierwszy 
podział dóbr żywieckich pomiędzy dzieci wielkiego kanclerza koronnego Jana 
Wielopolskiego. Wówczas państwo żywieckie otrzymał pierwszy ordynat z rodu 
Wielopolskich – Franciszek Wielopolski. Drugi podział dóbr żywieckich między 
synów Franciszka Wielopolskiego nastąpił w �7�0 roku. Karol Wielopolski otrzy-
mał tytuł ordynata oraz państwo żywieckie i ordynację, Jan Wielopolski – Suchą, 
Bobrek i wsie w okolicach Rabki i Chabówki, a Hieronim Wielopolski – Piesko-
wą Skałę, Rożnów i Ślemień. Do całkowitego rozdrobnienia państwa żywieckiego 
doprowadził trzeci podział majątku przeprowadzony po śmierci Karola Wielopol-
skiego w �776 roku. Wtedy to dobra podzielono między synów Karola Wielopol-
skiego – Franciszka, Józefa i Ignacego. Każdy z nich otrzymał po kilkanaście wsi, 
a dobra żywieckie były tak rozdrobnione, że nawet zamek żywiecki i ogród zostały 
podzielone na części. Powstał wtedy nowy ośrodek administracyjno–gospodarczy 
dla schedy Ignacego Wielopolskiego z siedzibą w Wieprzu. Należący do schedy 
Franciszka Wielopolskiego Stary Zamek w Żywcu nie był już siedzibą administra-
cji gospodarczej. Ostatni Wielopolscy często przebywali za granicą lub w innych 
swych dobrach. Posiadłości żywieckie pustoszały, gospodarka była zaniedbana, 
a zamek w Żywcu popadał w ruinę. 

� Po raz pierwszy nazwa Żywiec występuje w spisach świętopietrza z lat ��5�–���8. Natomiast 
Żywiec jako miasto „oppidum” występuje w ���7 roku i jest wymienione w dokumencie lennym 
księcia oświęcimskiego Jana.
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Niestety, nie przetrwał do naszych czasów dokument lokacyjny miasta Żyw-
ca. Tylko szczątkowo zachowało się archiwum miejskie, nieustannie trawione 
przez pożary i grabieże. Ustrój miasta można odtworzyć na podstawie zacho-
wanych nadań i przywilejów. Pierwszym zachowanym dokumentem traktują-
cym obszerniej o organizacji władz miejskich jest ordynacja królowej Konstan-
cji, matki króla Jana Kazimierza, z 5 marca �6�6 roku. Ten oryginalny, spisany 
w języku łacińskim dokument, zawierający pod podpisem królowej konfirmacje 
ordynacji przez jej synów z �� kwietnia �6�� roku, w odniesieniu do organizacji 
władz miejskich zawiera następującą sentencję: ,,ponieważ to miasto jest fundo-
wane tymże prawem, którym i miasto Oświęcim, tedy takimże sposobem, jako 
w Oświęcimiu, ma być obieranie burmistrza, radziec, których ma być sześć, wój-
ta i ławników, których także ma być sześć”�.

Rajców i wójta zatwierdzał ostatecznie administrator posiadłości żywieckich. 
Zgodnie z przywilejem Franciszka Wielopolskiego miał on decydujący głos przy 
obsadzaniu urzędów miejskich. �� maja �700 roku Franciszek Wielopolski za-
twierdził mieszczanom Żywca ich dawne posiadłości ziemskie i uprawnienia 
związane z wyborem władz miejskich, w których czytamy: „Mają panowie ad-
ministratorowie nasi niezwłocznie na każdy rok aprobować, nie czyniąc im na 
szkodę praw ich, ale też takich mają obierać, którzy by zamkowi do spraw, a mia-
steczku do dobrego rządu byli sposobni.”� Urząd radziecki składał sprawozdania 
ze swej działalności przed starszyzną miejską i administratorem zamkowym, 
przedkładając mu do wglądu księgi miejskie. Tak ukształtowaną w XIV–XVI 
wieku organizację władz miejskich zatwierdzili w latach �77� i �776 późniejsi 
właściciele Żywca – Karol i Franciszek Wielopolscy�. Żywiec, miasto prywatne, 
posiadał obieralnego burmistrza i radę miejską jako władzę administracyjną 
oraz wójta i ławę jako władzę sądową. 

W �700 roku Franciszek Wielopolski zarządził ogólny spis ludności w państwie 
żywieckim oraz spis inwentarza. Miasto liczyło wówczas ��77 mieszkańców. Około 
�7�0 roku osiedlił się w Żywcu Jan Komecki – kanonik i burgrabia zamku krakow-
skiego. On to, w ramach porządkowania administracji dóbr żywieckich, zarządził, 
by wszystkie przywileje i nadania zostały spisane do ksiąg zamkowych5. Był to też 
okres konfederacji barskiej. Karol i Józef Wielopolscy podpisali akt konfederacji 
w Krakowie �� czerwca �768 roku, a �5 lipca tego roku na zjeździe w Kętach szlach-
ta księstw oświęcimskiego i zatorskiego postanowiła przystąpić do konfederacji. 
Odtąd okolice Żywca były świadkami częstych przemarszów i utarczek wojsk pol-

� F. Lenczowsk i: Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVII w. Żywiec �957, s. �07.
� Tamże, s. ��9.
� Tamże, s. ���.
5 Z. Rączka: Żywiec. Rys historyczny od powstania miasta do 1918 roku. Żywiec �996, s. 5�–55.
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skich i rosyjskich. W lipcu �768 roku rozbito oddział konfederatów pod Makowem, 
a kolejna potyczka miała miejsce w okolicach Żywca6.

Materiały archiwalne związane z administracją dóbr żywieckich będących 
w posiadaniu rodziny Wielopolskich zachowały się w formie szczątkowej i są prze-
chowywane w różnych archiwach na terenie kraju. Na przykład w Archiwum Pań-
stwowym w Krakowie znajduje się m.in. założony w �795 roku dla wsi „państwa 
Wieprz” – Catastrum praw, w którym zapisywano otrzymywane przez poddanych 
prawa na polany, hale, grunta, zagrody, młyny czy tartaki7, „Scheda druga hrab-
stwa żywieckiego z �� kwietnia �776 roku8, Księga wpisów miasta Żywca z lat 
�787–�79�9, wypisy z akt zamkowych żywieckich z �75� roku�0. Natomiast Ar-
chiwum Państwowe w Kielcach dysponuje Inwentarzem dóbr z �755 roku „Ar-
chiwum seu compendium paginarum, documentorum, ac munimentorum vetero 
illustrissimae domus Wielopolscianae...„.�� Inwentarz ten zawiera m.in. najstarszy 
zachowany wizerunek miasta Żywca z połowy XVIII wieku, widok zamku żywie-
ckiego i kościoła.�� Z kolei Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma 
w swoich zbiorach Księgę sądów wałaskich państwa żywieckiego z lat �68�–�77���. 
W Oddziale w Żywcu Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje się niewiel-
ka część akt Zarządu Dóbr Żywieckich hrabiów Wielopolskich z lat �77�–�8��, 
zawierająca opisy granic poszczególnych miejscowości wchodzących w skład po-
siadłości, sekwestry sądowe, inwentarze dóbr oraz skargi poddanych��. 

Przechowywane w Oddziale Żywieckim Archiwum Państwowego w zespole 
akt Akta miasta Żywca – Acta Civitatis Żywiec tom I i II to „Księgi ingrossacyi 
różnych instrumentów od roku �766”. Te rękopiśmienne księgi z herbem miasta 
Żywca i fragmentem pieczęci lakowej Magistratu Żywieckiego zawierają kontrakty 
kupna – sprzedaży, informacje o podatkach całego hrabstwa żywieckiego, zbiórce 
wpłat na regiment gwardii koronnej, testamenty, a także dekrety i przywileje spi-
sane przez Urząd Radziecki i Wójtowski Zupełny Żywiecki. W obliczu tak wielkich 
luk w zasobie akt miejskich stanowią one, ciągle niedoceniane przez historyków, 
źródło wiedzy o życiu społeczno–gospodarczym Żywca w latach �766–�786.

Tom I z lat �766–�770 dzięki rzetelności pisarza miejskiego skrzętnie przepi-
sującego dokumenty wpływające do miasta oraz te obrazujące zawierane trans-

6 W. Konopczy ńsk i: Kanfederacja barska. T. �. Warszawa �9�6, s.79, 8�.
7 Z. Rączka: Archiwa dóbr ziemskich Żywiecczyzny. Żywiec �998, s. �8.
8 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków), Zbiory Ambrożego Grabowskiego, 
sygn. E��, s. ���5–���6.
9 AP Kraków, Variae civitates et villae, sygn. I.T. �6� a.
�0 Tamże, sygn. I.T. �8�.
�� Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej, sygn. I–8.
�� Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Żywcu (AP Żywiec), Zbiór ikonograficzny.
�� Z. Rączka: Archiwa dóbr ziemskich Żywiecczyzny..., Żywiec �998, s. �0.
�� AP Żywiec, Zarząd Dóbr Żywieckich hrabiów Wielopolskich, sygn. ZDZ–6–�9.
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akcje czy zarządzenia ówczesnych właścicieli Żywca – Wielopolskich, maluje 
obraz życia mieszczan żywieckich w tym trudnym dla Rzeczypospolitej okresie. 
Zawiera również istotne dane dotyczące władz miasta, ich składu, rzetelności 
i dbałości o wspólne mienie. Jest przyczynkiem do badań genealogicznych rodów 
żywieckich, ówczesnych brzmień nazwisk mieszczan, których potomkowie żyją 
na tej ziemi do dnia dzisiejszego. 

O życiu gospodarczym miasta mówią zawarte w księgach uwagi Komisji Rze-
czypospolitej Skarbu Koronnego z �0 maja �766 roku kierowane do wszystkich 
kupców, a dotyczące prowadzenia rejestrów specyfikacji sprzedanych towarów 
podpisywanych przez kupującego lub sprzedającego. Istotny jest też uniwersał Ko-
misji Menniczej z �766 roku w sprawie zakazu przywożenia srebrnych i złotych 
monet zagranicznych bez wcześniejszego ich oszacowania zgodnie z tabelą Komisji 
Menniczej�5. Mieszczanie żywieccy mieli obowiązek znać i stosować prawo o mo-
necie Jego Królewskiej Mości z �0 listopada �766 roku zakazujące miastom polskim 
bicia monet, które nie są zgodne z kursem nowej monety królewskiej, a także uni-
wersał z �768 roku dotyczący postępowania z towarami przywożonymi ze Śląska 
i Prus, ich ekspedycją w najbliższych „komorach” i rejestracją�6. Prawo o monecie 
w mennicach Jego Królewskiej Mości zawierało też „dyspozycje Komisarzy wzglę-
dem ustanowienia gatunków tejże monety względem próby i porównania ich kursu 
z czerwonym zlotem holenderskim”�7. Przykazano miastom polskim, aby żadnej 
monety nie biły, która nie byłaby zgodna z kursem „nowej monety Jego Królewskiej 
Mości”. Oszacowano również wartość i dopuszczono do dalszego obiegu funkcjo-
nujące w handlu „szostaki polskie”. Ustalono nową wartość szostaka polskiego na 
kwotę �0 groszy nowej monety. 

O dobrowolnych wpłatach na Gwardię Koronną czytamy w ordynacji Komen-
danta Generalnego Kazimierza Pułaskiego do Obywateli miast księstwa zatorskie-
go i oświęcimskiego. Ordynacja ta jedynie przypominała o wprowadzonych w tym 
przypadku ulgach w płaceniu podatków podkreślając patriotyzm mieszczan, który 
był podstawowym motywem ich działania. Czytamy więc w niej jakże znamienne 
słowa: „Znana nam przezacni Obywatele Wasza gorliwość, znane świątobliwe do 
obrony Wiary i Wolności kroki, znana miłość ku Dobru Ojczyzny” �8.

Jakiej wielkości podatki płacili dawni żywczanie, można odnaleźć w ,,Termina-
cie kwitów podatkowych z całego hrabstwa żywieckiego in Anno �767.” Dokument 
ten zawiera raty półroczne podatku („pogłownego”) oddawane w złotych polskich 
przez Żywieckie Państwo Zamkowe, a także klucze: Sporyszowski, Jeleśniański, 

�5 AP Żywiec, Akta miasta Żywca, Księga ingrossacyi różnych instrumentów od roku �766, T. I, 
k. �–�.
�6 Tamże, k. ���.
�7 Tamże, k. �0–��.
�8 Tamże, k. �0�.
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Wieprzowski, Węgierski, Lesznański, Staro–Żywiecki, Lipowski. Półroczna rata 
pogłównego, jaką płaciło miasto Żywiec, wynosiła aż 86� złote polskie, Żywieckie 
Państwo Zamkowe oddawało pogłownego �9 złotych polskich, natomiast Klucz 
Sporyszowski – �7� złote polskie, Jelesnianski – 665 złotych polskich, Wieprzow-
ski – 58� złote polskie, Staro–Żywiecki – ��9 złotych polskich, a klucz lipowskich 
– ��9 złotych polskich pogłownego�9. 

W księdze jest też Uniwersał Konfederacji do Prześwietnych Województwa 
Krakowskiego tudzież Księstw Zatorskiego i Oświęcimskiego wydany przez 
Marszałka Konfederacji Województwa Michała Czarnockiego z dnia �� czerwca 
�768 roku. Warto przytoczyć fragment tego wezwania: ,,Widząc zdeptaną Wiarę, 
Wolność zgwałconą, Prawa poniżone i inne Wolności Polskiej na Sejmie prze-
szłym szkodliwe punkta, a co raz w Niewolnicze idąc Jarzmo dla czego, aby świę-
ta Katolicka Rzymska Wolność y Prawa Narodowe ocalone zostały, tym koncem 
na wzór i przykład świątobliwey Barskiey Konfederacyiey na dniu �� czerwca 
Roku niniejszego �768 przy zjeździe przykładnych tegoż Województwa Krakow-
skiego Obywatelów stanęła, do którey Związku y oddania Jaśnie Wielmożnych, 
Wielmożnych i Urodzonych Panów ta konfederacja zaprasza, abyście siły swoje 
z tą konfederacyą łączyli i odpór nieprzyjaciołom następującym na Wiarę Świę-
tą y Prawa Narodowe dali”. „Co by każdemu z Was Przezacnych Ziemianow 
i Obywatelów do wiadomości doszło ten moy Uniwersał napisać i wydrukować 
rozkazałem aby Przeswietnemu Wojewodztwu Krakowskiemu i Prześwietnym 
Księstwom Zatorskiemu i Oświęcimskiemu do wiadomosci doszedł do akt pub-
licznych podać zleciłem. dan w Krakowie. Michał Czarnocki Marszałek Konfe-
deracji Wojewodztwa Krakowskiego.”�0 

Zamieszczona pod tekstem uniwersału adnotacja podaje miasta (Wadowice, 
Kęty, Biała, Zator, Oświęcim), do których był on w �768 roku rozesłany, wska-
zując, iż w mieście Żywcu „Dziedzicznym Wielmożnego Dobrodzieja Naszego 
Chorążego Wielkiego Koronnego” został ogłoszony 7 lipca i odesłany z powro-
tem do miasta Oświęcimia��. 

Księga zawiera również zapisy darowizn, zapisy przedślubne, spisy inwentarzy 
majętności mieszczan żywieckich, kontraktów kupna–sprzedaży, testamentów 
i przywilejów poszczególnych mieszczan przed Urzędem Radzieckim i Wójtow-
skim Zupełnym Żywieckim spisane przez burmistrza, wójta i ówczesnych radnych 
miasta Żywca uwierzytelnione, gdzie grunta nadane mieszczaninowi żywieckie-
mu lub przez niego nabyte częstokroć rozumiane były jako posiadłości pozyskane 
i przez miasto Żywiec. Taki też jest zapis kontraktu z �6 lipca �765 roku dla Jó-

�9 Tamże, k. ���–���.
�0 Tamże, k. ��8–��9.
�� Tamże, k. ��9.
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zefa i Jadwigi Obtułowicz na otrzymane domostwo pod zamkiem. Kontrakt ten 
Urząd Radziecki i Wójtowski Żywiecki spisał i powagą urzędu zatwierdził, taką 
opatrując go aprobatą: ,,Widząc my zupełny Urząd Żywiecki, że Józef Obtułowicz 
doskonały kontrakt otrzymał na Domostwo od Zwierzchności Zamkowej obecni 
dla siebie i sukcesorów swoich tamże w księgi miejskie oblatowali i na tym kon-
trakcie podpisali, rąk naszych pieczęć miejską żywiecką przycisnęli, ponieważ iż 
odtąd w miejską posesyją przyszło.”�� Zamieszczone w owych kontraktach podpisy 
burmistrzów, wójtów, radnych i ławników miasta, zawierające imiona i nazwiska 
oraz piastowane stanowiska, są źródłem do odtworzenia składu osobowego władz 
miasta i obrazem ich częstych zmian w omawianym okresie. Skład wybranych 
władz zawiera także cytowane w księdze „Ogłoszenie elekcji w �777 roku przez 
Pana w Zamku Żywieckim Franciszka Wielkopolskiego”.

W księdze jest również przywilej kanclerza Wielkiego Koronnego, hrabiego 
Jana Wielopolskiego i Franciszka Wielopolskiego, hrabiego na Żywcu, nadany 
�� listopada �680 roku, a zatwierdzony �� lutego�7�5 roku dla sławetnego Jana 
Wieczorkiewicza – burmistrza miasta Żywca. Otrzymał wówczas Jan Wieczor-
kiewicz i wszyscy jego potomkowie prawo używania półrolka położonego między 
Sporyszem a zamkową rolą za czynsz roczny �0 złotych polskich. 

O tym, co działo się w mieście, świadczą rozporządzenia i dekrety, przysięgi 
składane przez burmistrzów, podziękowania dla nich bądź dekrety związane z nie-
właściwym gospodarowaniem. Jednym z takich rozporządzeń miejskich jest dekret 
J.W.M. Józefa Wielkopolskiego z �766 roku nakładający karę pieniężną w wysoko-
ści �5 złotych górskich na mieszkańców miasta Żywca, którzy nie wywożą nieczy-
stości. Kwoty te przeznaczano na budowę dróg i bruków w mieście i zasypywanie 
kałuż. Kwoty egzekwowano bezlitośnie, gdyż na mieszczanina, który z powodu 
swego ubóstwa nie był w stanie uiścić owej kwoty, nakładano karę �0 rózg, wymie-
rzaną w ratuszu��. Zobowiązanie o przeznaczaniu owych kwot na remonty dróg 
i zasypywanie kałuż oraz o dokładnym notowaniu w rejestrze wpływających do 
ratusza kwot zawierał nawet tekst przysięgi burmistrza Jana Kantego Pstruszyń-
skiego z �768 roku��.

Odnalezione niedawno księgi ingrossacyi różnych instrumentów z lat �766–
�786 są więc ciekawym przyczynkiem do badania historii Żywca i jego mieszkań-
ców w czasach tak trudnych dla Rzeczypospolitej. 

�� Tamże, k. ��8–��9.
�� Tamże, k. ��6–��7.
�� Tamże, k. �67.
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dzieJe rodziny hohenlohe–ingelfingen 
z KoSzęcina w świetle doKuMentów 

przechowywanych w archiwuM pańStwowyM 
w Katowicach

Dzieje przedstawicieli wielkiej własności ziemskiej na Górnym Śląsku nie do-
czekały się dotąd pełnego opracowania. W ostatnich latach sytuacja w tym zakre-
sie uległa zmianie i część rodów i rodzin zamieszkujących terytorium Górnego 
Śląska ma już swoje monografie�. Nie dotyczy to jednak rodziny Hohenlohe–Ingel-
fingen z Koszęcina. Niezbyt liczne publikacje, mniej lub bardziej naukowe, w żaden 
sposób nie wyczerpują tematu�. Sytuacja ta jest tym trudniejsza do zrozumienia, 
że archiwum tej rodziny, szczęśliwym trafem, w prawie nieuszczuplonym stanie 
przetrwało okres okupacji i stanowi znakomite źródło do badań genealogicznych�. 
Materiały te są nieprzebranym wprost źródłem wiedzy o rodzinie, która przez �50 

� W. Szewczyk: Skarb Donnersmarcków. Katowice �97�; R. Kowalsk i : Dzieje rodu hrabiów von 
Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 1798–1945. Ruda Śląska �998; A. Kuzio–Podruck i: Henckel 
von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu. Bytom �00�; A. Kuzio–Podruck i: Tiele–Winckle-
rowie. Arystokracja węla i stali. Bytom �006; W. Ślęzak : Johanna i Hans Ulryk Schaffgotschowie jako 
fundatorzy kościołów w okolicy Bytomia. Bytom �99�; I. Twardoch: Z dziejów rodu Schaffgotschów. 
Ruda Śląska �999; J. Polak : Poczet panów i książąt pszczyńskich: od Heleny Korybutówny do Jana 
Erdmanna Promnitza. Część I. Pszczyna �007.
� Wśród istotniejszych publikacji można wymienić: R. Borow y: Wczoraj – dziś – jutro 
kopalni „Katowice–Kleofas”. Katowice �997; A. Fischer: Geschichte des Hauses Hohenlo-
he. Stuttgart �87�; J. Herold: Fürst Friedrich Ludwig von Hohenlohe–Ingelfingen. Muen-
chen–Leipzig �9�8; B. von Kleist : Die Generale der Koeniglich Preussischen Armee von 
1840–1890. Hannover �89�; G. Kraus: Christiane Fürstin von der Osten–Sacken eine fru-
ehkapitalistische Unternehmerin und ihre Erben waehrend der Fruehindustrialiesierung im 
18/19. Jahrhundert. Stuttgart �00�; B. Muschol: Die Herrschaft Slawentitz/Ehrenforst /in 
Oberschlesien. Sigmaringen �99�; J. Myrcik : Od Piastów opolskich po rozśpiewany „Śląsk”. 
Pałac w Koszęcinie i jego właściciele. Koszęcin �998; K. Schef f ler: Wizerunki z dawnego 
Tworoga. Szkice o Tworogu i okolicy. Tworóg �999; A. Vere: Hohenlohe. Budapest �90�; A. 
Kuzio–Podrucki: Korzenie i śląskie dzieje rodu von Hohenlohe. W: Przyczynki do heral-
dyki i genealogii szlachty śląskiej. Tarnowskie Góry �998; A. Kuzio–Podrucki: Sława rodu 
von Hohenlohe. ,,Śląsk” R. 5:�999, nr 5, s. �8–�0; K. E. Schel lhammer: Oberschlesische 
Köpfe. Bekannte Männer aus der Geschichte Heimat. Princ Kraft zu Hohenlohe–Ingelfin-
gen. ,,O/S Wanderer’’ �7.0�.�9��; G. Taddey: Die Hohenlohe und Schlesien. ,,Jahrbuch der 
schlesischen Friedrichs–Wilhelms Universität zu Breslau’’, [Würzburg] Jg. �9:�988, s. �99–
��7; S. Wracławek: Kancelaria i archiwum książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina. 
„Szkice Archiwalno–Historyczne’’ [Katowice] �998, nr �, s. ��7–��7.
� Zespół archiwalny Archiwum Książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina z lat ��5�–�9�� 
obejmuje �5 �8� j.a. i jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Katowicach.
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lat była właścicielem �5 tysięcy hektarów ziemi na Górnym Śląsku, a której przed-
stawiciele zapisali się na kartach historii Prus i Niemiec. 

W archiwum rodzinnym gromadzone były akta dotyczące historii rodu, doku-
menty majątkowe, finansowe i wiele innych, uznanych przez właścicieli za warte 
trwałego przechowywania. Pierwsze wzmianki o archiwum pochodzą z �8�7 roku, 
a pierwszy inwentarz zawartości archiwum książęcego z około �8�5 roku�. W �879 
roku sporządzono kompletny spis archiwaliów5. Spis ten jest na tyle szczegółowy, 
że umożliwia dość dokładne odtworzenie zasobu archiwum w Koszęcinie z tego 
czasu. Inwentarz obejmuje 7�0 pozycji, ale niekiedy pod jedną pozycją figuruje 
zbiór akt (np. pergaminy), tak że liczba jednostek archiwalnych musiała być znacz-
nie większa. Zasób został podzielony na kilkadziesiąt grup tematycznych6.

 W wieku XX archiwum książąt Hohenlohe–Ingelfingen stało się dostępne dla 
historyków. Najpierw dopuszczono do niego archiwistę książąt pszczyńskich, dok-
tora Ezechiela Ziviera7, a następnie Ludwika Musioła, który w okresie międzywo-
jennym na zlecenie władz polskich przeprowadził kwerendę w archiwach woje-
wództwa śląskiego8. Czas II wojny światowej dokumenty z Koszęcina przetrwały 
bezpiecznie, nie zmieniając miejsca przechowywania. W latach �9�7–�95� przejęto 
je do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach w ilości około ��0 
mb, przekazującymi były: Nadleśnictwo Państwowe Koszęcin i Dyrekcja Szkoły 
Organizacyjnej Związku Młodzieży Polskiej w Koszęcinie9. Ze względu na sposób 
przekazywania dokumentacji nie udało się dokładnie ustalić ilości przejętych akt 
– opisy brzmiały: „� samochód ciężarowy – � tony akt”�0. 

Najstarszą część archiwum tworzy zbiór dokumentów pergaminowych i pa-
pierowych z lat ��5�–�788. Odnoszą się one przede wszystkim do rodów Kochci-
ckich, Frankenbergów, Sobków, Pücklerów, Ożarowskich i Colonnów będących 
właścicielami terenów, które potem weszły w skład fideikomisu koszęcińskiego. 
Pozostałą część zespołu stanowią materiały dotyczące rodziny Hohenlohe–In-
gelfingen. Pochodzą one z lat �799–�9�5, ale występują też odpisy dokumentów 

� Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina 
[dalej: AP Kat, Hohenlohe Kosz], sygn. �, k. �5�, Geschäftsverteilung die Fürstliche Privat Kanzlei; 
AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ��; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ��.
5 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ���, ���, ���.
6 Szerzej na temat kancelarii i archiwum książąt Hohenlohe–Ingelfingen patrz S. Wracławek: 
Kancelaria i archiwum książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina. ,,Szkice Archiwalno–Historycz-
ne’’ [Katowice] �998, nr � s. ��7–��7.
7 E. Ziv ier : Oberschlesische Archive und oberschlesische Archivalien. „Oberschlesien” (�9��–�9��), 
Bd. �� s. �96.
8 L. Musioł : Archiwa i archiwalia w województwie śląskim. Katowice �9�6, s. ��.
9 Księga Nabytków i Ubytków AP Kat, pozycje: Nab. – ��/�9�7, �0/�9�7, ��/�9�7; ��/�9�8; 7/�9�9, 
�/�9�9; �7/�95�.
�0 Księga Nabytków i Ubytków AP Kat, pozycje: Nab. – 7/�9�9.
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z XVII wieku. Archiwum Książąt Hohenlohe–Ingelfingen należy do rodzaju tak 
zwanych archiwów podworsko–przemysłowych, które wykształciły się w XIX 
wieku w związku z rozwojem przemysłu i przekształcaniem się majątków ziem-
skich w koncerny rolniczo–przemysłowe, stąd przeważają w nim akta admini-
stracyjne. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku majątku książąt Hohen-
lohe–Ingelfingen proces jego przekształcania w koncern rolniczo–przemysłowy 
nie został zakończony. Na terenie fideikomisu przemysł hutniczy rozwijał się do 
połowy XIX wieku (hutnictwo żelaza oparte na węglu drzewnym), ale potem nie 
wytrzymał konkurencji z hutnictwem bazującym na węglu kamiennym i powoli 
zamierał. W przypadku akt Archiwum Książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszę-
cina wyraźnie wyodrębniają się trzy grupy akt: administracji dóbr, sądów patry-
monialnych oraz akta osobiste i rodzinne. 

Rodzina Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina to boczna linia rodu Hohenlohe 
pochodzącego z Frankonii, historycznej krainy Niemiec nad Menem i środkowym 
Renem. W �55� roku ród podzielił się na dwie linie: Hohenlohe–Neuenstein (pro-
testanci) oraz Hohenlohe–Waldenburg (katolicy). W �70� roku linia Hohenlohe 
–Neuenstein uległa podziałowi na trzy gałęzie: Hohenlohe–Langenburg, Hohenlo-
he–Kirchberg i Hohenlohe–Ingelfingen��. 7 stycznia �76� roku wszystkie wymie-
nione linie otrzymały tytuł książęcy (Reichsfürst). Uznano przy tym, że nie jest to 
nowy tytuł, lecz jego odnowienie, gdyż ród wywodził się z dawnych frankońskich 
książąt. Wtedy też rodzina otrzymała nowy herb��. 

W linii Hohenlohe–Ingelfingen tytuł książęcy przypadł Henrykowi Augusto-
wi, który co prawda posiadał braci jednocześnie z nim obdarzonych tytułem, ale 
jako jedyny pozostawił spadkobierców tej godności��. Po jego śmierci majątek i ty-
tuł odziedziczył syn Fryderyk Ludwik urodzony �� stycznia �7�6 w Ingelfingen��. 
Książę Fryderyk Ludwik wstąpił do wojska i już jako szesnastolatek wziął udział 
w wojnie siedmioletniej�5. W �786 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią króla 

�� Gothaisches genealogisches Taschenbuch auf das Jahr 1836. Gotha �8�6, R. 7�, s. ��0–��8; Genea-
logisches Staats–Handbuch. Frankfurt am Main �8�5, R. 66, II Abt., s. �86–�99; AP Kat, Hohenlohe 
Kosz, sygn. 8957: Ernst Hanssel lman: Diplomatischer Beweiß das dem Hause Hohenlohe die Lan-
des–Hoheit, mit denen zu selbiger gehörigen Rechten [...] Nürnberg �75�.
�� Genealogisches Staats–Handbuch. Frankfurt am Main �8�5, R. 66, II Abt., s. �86.
�� Genealogisches Staats–Handbuch. Frankfurt am Main �8�5, R. 66, II Abt., s. �86–�9�.
�� J. Herold: Fürst Friedrich Ludwig ..., s. 9; por. E. Lothar: Ein Fürstengrab in Slawentzitz. „Ober-
schlesien im Bild”, ��. ��. �9��, Nr. �8 – w artykule umieszczono zdjęcie nieistniejącego już grobow-
ca Fryderyka Ludwika, na którym wyryto datę i miejsce urodzenia i zgonu księcia; por. B. Muschol: 
Die Herrschaft Slawentzitz/Ehrenforst in Oberschlesien. Sigmaringen �99�, s. 6�; por. G. Kraus: 
Christiane Fürstin von der Osten–Sacken. Frankfurt am Main �999, s. �9. 
�5 J. Herold: Fürst Friedrich Ludwig..., s. �0; por. Allgemeine deutsche Biographie. Bd. ��. Leipzig 
�880, s. 686; por. G. Kraus: Christiane Fürstin..., s. �9 – podaje ona, że do służby wojskowej trafił już 
w wieku �0 lat i wziął udział w trzeciej wojnie śląskiej, ale niestety brak informacji, z jakiego źródła 
zaczerpnięto te dane.



70

Sławomira Krupa

Prus Fryderyka II, otrzymał dowództwo pułku w Nysie i nominację na generała 
majora. Król Fryderyk Wilhelm II przeniósł jego pułk do Wrocławia�6.

Fryderyk Ludwik ożenił się 8 kwietnia �78� roku w Gleina koło Freiburga�7 z Ama-
lią hrabianką von Hoym–Droyssig, urodzoną 6 października �76� w Mainz�8. Była 
ona jedynym dzieckiem Juliusza Gebharda hrabiego von Hoym–Droyssig�9 i Krystia-
ny Szarloty baronówny von Diesckau (�7�� – �8��)�0. Amalia wniosła mężowi w po-
sagu dobra: Sławięcice, Bierawa, Stara Kuźnia, Lasowice (położone na Śląsku) wraz 
z należącymi do nich gospodarstwami, fabrykami i majątkiem oraz majątki Oppurg, 
Crobitz, Grunau, Colba i Positz, znajdujące się koło Weimaru (Saksonia Elektorska). 
Majątek ten otrzymała głównie dzięki zapobiegliwości matki. Krystiana �� paździer-
nika �77� roku w Dreźnie zawarła z rodziną męża układ, na mocy którego, wymie-
nione dobra stawały się nie fideikomisem�� (został on z tych dóbr utworzony � sierp-
nia �7�7 roku przez Adolfa Magnusa hrabiego von Hoym)��, a alodium, które mogła 
dziedziczyć kobieta. �8 marca �775 roku Amalia (a w rzeczywistości Krystiana w jej 
imieniu) zakupiła od barona von Reiswitz dobra Bierawa��. 

�6 Allgemeine deutsche Biographie. Bd. ��, Leipzig �880, s. 686.
�7 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8986e: odpis umowy ślubnej z 9 października �78� r.
�8 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8986: odpis aktu urodzenia; według Gräfliches Taschenbuch auf 
das Jahr 1869 (Gotha �869), s. 6��, Amalia zmarła �0 kwietnia �8�0 r.
�9 M. F. Gritzner: Standes–Erhebung und Gnaden–Akte Deutscher Landesfürsten während der 
letzten drei Jahrhunderte, Görlitz �877, s. 68�; por. Vierteljahrschrift für Wappen–Siegel–und Famili-
enkunde, Berlin �89�, R. XXI, s. ���–��8. Juliusz Gerard hrabia von Hoym–Droyssig urodził się �� 
listopada �7�� r. w Droyssig, w �7�8 roku, po śmierci ojca i starszego brata, odziedziczył majątek; 8 
lutego �750 r. w Dreźnie zawarł małżeństwo z Marianną Krystianą von Brühl–Zehista (�9 kwietnia 
�7�� – �� lipca �75�). Z małżeństwa tego nie miał dzieci. W �75� r. kupił majątek Oppurg, Colba 
i Positz. 5 października �75� r. w Thallwitz koło Wurzen poślubił Szarlotę Zofię baronównę von 
Diesckau, z którą miał córkę Amalię. Zmarł �� lutego �769 r. w Dreźnie.
�0 Vierteljahrschrift für Wappen–Siegel–und Familienkunde ..., s. ���–��8; por. Genealogisches Ta-
schenbuch der deutsches gräflichen Häusern, Gotha �8�9, R. ��, s. 578–579. Matka Amalii, po śmierci 
męża, poślubiła (�0 listopada �77� r.) Karola księcia (od �5 października �786 r.) von der Osten–Sa-
cken (którego pierwsza żona Henrietta hrabianka von Brühl była siostrą pierwszej żony Juliusza 
Gerarda hrabiego von Hoym–Droyssig); z drugim mężem nie miała już potomstwa; cały majątek, 
jej i w dużej mierze obu mężów, przypadł córce i jej dzieciom. Karol książę von der Osten–Sacken 
zmarł �5 grudnia �79� r.
�� Majorat: starszeństwo, porządek spadkowy, według którego dziedziczy syn najstarszy; majątek 
niepodzielny przechodzący na najstarszego z żyjących synów, majątek nie może być podzielony, 
sprzedany ani obciążony długiem, fideikomis (fideikomissum – powiernictwo) – A. Jougan: Słow-
nik kościelny łacińsko–polski. Księgarnia św. Wojciecha �958, s. �0�–�0�.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �65; por. R. Borow y: Wczoraj – dziś – jutro kopalni ..., s. �95 
– który podaje datę �777; por. G. Taddey: Die Hohenlohe und Schlesien..., s. �0� – podaje on datę 
�7�7 oraz innego założyciela – Juliusza Gebharda von Hoym–Droyssig; por. B. Muschol: Die Herrs-
chaft... s. 56 – powołując się na dane z archiwum w Neuenstein potwierdza datę utworzenia fideiko-
misu na � sierpnia �7�7 r.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �65, opis majątku wraz z historią fideikomisu oraz zestawienia-
mi majątkowymi sporządzony ok. �8�9 r. przez radcę Kunowskiego; por. B. Muschol: Der Herrs-
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 �7 listopada �78� roku we Wrocławiu�� na świat przyszedł Fryderyk August 
książę zu Hohenlohe – Oehringen, dziedzic majątku (zmarł �5 lutego �85� roku)�5. 
Było to pierwsze z ośmiorga dzieci książęcej pary�6.

�7 marca �788 roku Fryderyk Ludwik awansował – został generalnym inspek-
torem śląskiego batalionu fizylierów we Wrocławiu, a �7 sierpnia �790 roku mia-
nowano go generałem lejtnantem, 5 września �790 roku król pruski osobiście 
wręczył mu Order Orła Czarnego�7. �� marca �79� roku Fryderyk Ludwik został 
mianowany komendantem Wrocławia�8, a w �79� roku wziął udział w kampanii 
nad Renem przeciwko Francuzom�9. � maja �795 roku mianowano go general-
nym inspektorem wszystkich dolnośląskich pułków piechoty. �5 maja �798 roku 
został generałem piechoty�0.

W �799 roku Fryderyk Ludwik książę zu Hohenlohe–Ingelfingen wystąpił 
z pozwem rozwodowym do królewskiego Pruskiego Konsystorium Wojennego. 
Jako przyczynę podawał długoletnią rozłąkę z żoną, z powodu której związek 
nie spełniał założeń małżeństwa��. W umowach z 9 listopada �799 roku w Ber-
linie i �9 listopada �799 roku w Mühlhausen Amalia potwierdziła warunki 
rozwodu (który otrzymała ostatecznie � września �80� roku)�� i ze swych dzie-
dzicznych dóbr uczyniła fideikomis. Dzierżawcą dożywotnim został Fryderyk 
Ludwik (nie wolno mu jednak było w jakikolwiek sposób zmieniać stosunków 
majątkowych dóbr).

Fryderyk Ludwik posiadał własny majątek we Wrocławiu i południowych Pru-
sach, ale utracił go na skutek zlicytowania za długi��. W �805 roku Fryderyk Ludwik 

chaft..., s. 58–6� – jego informacje opierają się na dokumentach z archiwum prywatnego rodziny 
Hohenlohe i potwierdzają dane radcy Kunowskiego.
�� J. Herold: Fürst Friedrich Ludwig.... , s. ��; por. Genealogisches Staats–Handbuch...., s. �90; por.  
G. Kraus: Christiane Fürstin..., s. ��.
�5 Gothaischer Hofkalender. Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser. Gotha �9�5, 
R. �7�, s. ���.
�6 Genealogisches Staats–Handbuch..., s. �90.
�7 Allgemeine deutsche Biographie. Bd. ��. Leipzig �880 s. 685.
�8 O. von Let tow–Vorbeck : Krieg von 1806 und 1807. Bd. �. Berlin �89�, s. ���–��7; J. A. Broc-
k haus: Allgemeine deutsche Real–Enzyklopädie für die gebildeten Stände. Bd. 5. Leipzig �8�7, s. ���.
�9 Allgemeine deutsche Biographie..., s. 685; por. J. A. Brock haus: Allgemeine deutsche Real–Enzy-
klopädie..., s. ���.
�0 J. Herold : Fürst Friedrich Ludwig..., s. �0.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�5, k. �: akt rozwodu z � września �80� r. z odpisem warun-
ków rozwodu z 9/�9 listopada �799, potwierdzony 6/9 sierpnia �80� – odpis.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�5: akt rozwodu z � września �80� r. z odpisami warunków 
rozwodu z 9/�9 listopada �799, potwierdzony 6/9 sierpnia �80� – odpis; por. R. Borow y: Wczoraj 
– dziś – jutro kopalni..., s. �9�–�96; por. G. Taddey: Die Hohenlohe und Schlesien..., s. �0� – podaje 
błędną datę rozwodu na �80� r. 
�� G. Taddey: Die Hohenlohe und Schlesien..., s. �0�; por. R. Borow y: Wczoraj – dziś – jutro ko-
palni..., s. �96.
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odziedziczył po swoim wuju księstwo Őhringen, które przekazał najstarszemu sy-
nowi Fryderykowi Augustowi (Przyjął on nazwisko Hohenlohe–Oehringen)��.

Fryderyk Ludwik dla Niemców pozostał jednym z generałów bitwy pod Jeną 
�� października �806 roku i to tym, który po śmierci głównodowodzącego armią 
pruską księcia Brunszwiku przejął dowództwo i skapitulował przed wojskami Na-
poleona pod Prenzlau (Niemcy)�5. � stycznia �809 roku Fryderyk Ludwik wrócił do 
Sławięcic, gdzie zrujnowany i ciężko niedomagający fizycznie zmarł �5 lutego �8�8 
roku i został tam pochowany�6. 

Właściwym protoplastą linii koszęcińskiej był Adolf, młodszy syn księcia 
Fryderyka Ludwika zu Hohenlohe–Ingelfingen i Amalii Szarloty hrabianki von 
Hoym–Droyssig, urodzony �9 stycznia �797 we Wrocławiu�7. Niewiele wiadomo 
o jego dzieciństwie. We Wrocławiu mały Adolf mieszkał najprawdopodobniej do 
rozwodu rodziców w �80� roku, a później przebywał w Oehringen u ciotki księż-
niczki Zofii zu Hohenlohe–Oehringen�8. Z tego wczesnego okresu pochodzi infor-
macja, że nauczycielem Adolfa i jego braci był profesor Kahlert z Wrocławia, które-
mu Krystiana księżna von der Osten–Sacken zapisała w testamencie pensję�9. 

Kiedy Adolf zaczął dorastać, Fryderyk Ludwik w liście do siostry wypowie-
dział się w sprawie jego wykształcenia. Uznał, że o ile sytuacja polityczna pozwoli 
(trwały wojny napoleońskie), to jego syn powinien w ciągu dwóch lat studiować na 
jakimś pruskim uniwersytecie (Wrocław albo Berlin – prawdopodobnie dlatego, 
że dobra jego leżały na terenie Prus). Na tymże uniwersytecie powinien zapoznać 
się z logiką, matematyką, biologią, prawem, statystyką, historią, chemią, fizyką, 
mineralogią, hutnictwem, leśnictwem oraz dodatkowo uczyć się języków fran-
cuskiego, włoskiego i polskiego. Jeżeli myślałby o karierze wojskowej powinien 
również zaliczyć zajęcia z taktyki, fortyfikacji i sztuki wojennej, a także powinien 
się praktycznie szkolić, najlepiej pod dowództwem generała von Kleist. Następ-
nie przez kolejne dwa lata miał zwiedzać wszystkie niemieckie dwory oraz dwory 
Francji, Włoch i Szwajcarii. Fryderyk Ludwik wyliczył, że taka edukacja pochłonie 
�0 tysięcy talarów na szkołę i �6 tysięcy na podróże, a także będzie wymagała �. 

�� G. Taddey: Die Hohenlohe und Schlesien..., s. �05; por. J. Herold: Fürst Friedrich Ludwig..., s. ��; 
por. B. Muschol: Der Herrschaft..., s. 6�; por. Allgemeine deutsche Biographie..., s. 685.
�5 E. Tarle: Napoleon. Kraków �99�, s. �86–�89; por. Allgemeine deutsche Biographie..., s. 685; por. 
O. von Let tow–Vorbeck : Krieg von 1806 und 1807. Bd. �. Berlin �89�, s. ���–��7.
�6 Allgemeine deutsche Biographie..., s. 685; por. E. Lothar: Ein Fürstengrab in Slawentzitz... 
�7 Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1911. Bd. ��8. Gotha �9��, s. ��7.
�8 Zofia księżniczka zu Hohenlohe–Ingelfingen (�0 października �76� – �9 kwietnia �8��) była 
najmłodszą siostrą Fryderyka Ludwika, niezamężna. Gothaischer genealogischer Hofkalender auf 
das Jahr 1798..., s. �5, por. Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1832..., s. �9�.
�9 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �68, k. �0: Testament Krystiany księżnej von der Osten–Sacken.
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służących, �. konie do powozu i �. konie do jazdy oraz ludzi do obsługi tych koni�0. 
Zofia w pełni poparła projekty brata��. Powiadomiony o planach dotyczących swo-
jego wykształcenia książę Adolf udał się na Śląsk do ojca. Poza zapewne oczywi-
stą chęcią ujrzenia go, pragnął załatwić z nim dość istotną sprawę: otóż bardzo 
intensywnie bronił się przed projektem studiowania we Wrocławiu��. W czerwcu 
�8�� roku był już razem z guwernerem Wikterichem w Sławięcicach��. Ojciec jed-
nak upierał się przy swoim projekcie, a Adolf próbował go przekonać do swojego 
– pragnął studiować w Heidelbergu. Ostatecznie Fryderyk Ludwik przystał na to, 
żeby syn studiował w Halle��. Tymczasem, w trakcie pobytu w Sławięcicach, Adolf 
korzystał z uroków tamtejszych okolic: zwiedził Kraków, Królewską Hutę, Gliwi-
ce i Tarnowskie Góry. Drogę do Halle zaplanował przez Gorzów Śląski, Świdnicę, 
Jelenią Górę i Drezno�5. Z początkiem lipca �8�� roku dotarł do Halle�6. Zakres 
jego studiów nie jest znany, ale być może nie odbiegał wiele od tego, co zaplano-
wał mu wcześniej ojciec. Na pewno studiował do lutego �8�5 roku, w marcu tegoż 
roku wrócił do Őehringen skąd napisał do ojca z prośbą o zgodę na wstąpienie do 
armii, gdyż chciał walczyć z Napoleonem�7. Zgodę taką uzyskał i już �7 kwietnia 
�8�5 roku w Berlinie otrzymał patent podporucznika kawalerii do usług przy ge-
nerale von Kleist�8. 9 marca �8�7 roku (na swoją prośbę) został przeniesiony do 
gwardyjskiego regimentu ułanów�9. Miesiąc wcześniej, w lutym �8�7, roku otrzy-
mał order św. Huberta odznaczenie bawarskie. Ojciec Adolfa Fryderyk Ludwik za 
wykonanie orderu (złotego krzyża wysadzanego diamentami, zawieszonego na 
szarfie) zapłacił �00 dukatów w złocie50. 

�0 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �8�, k. ��5–��6, list Fryderyka Ludwika do siostry Zofii z �7 
listopada �8�� r.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �8�, k. �5�, �5�: list Zofii do radcy Cosmara z 9 lutego �8�� i �6 
lutego �8�� r.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. ��: list Adolfa do radcy Cosmara z �� czerwca �8�� r. 
Niestety, w żadnym z listów nie zostało wyjaśnione, co było podstawą niechęci do Wrocławskiego 
Uniwersytetu.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. ��: list Adolfa do radcy Cosmara datowany ze Sławięcic 
�� czerwca �8�� r.
�� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. ��: list Adolfa do radcy Cosmara datowany ze Sławięcic 
�� czerwca �8�� r.
�5 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. �5–�6, list Wiktericha do radcy Cosmara z �8 czerwca 
�8�� r., Sławięcice.
�6 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. �0: list braci Schickler do radcy Cosmara z � lipca �8�� 
r., Halle.
�7 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. ��6: list Adolfa do ojca z �5 marca �8�5 r., Őhringen.
�8 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 898�, k. �: patent.
�9 B. von K leist : Die Generale..., s.��0. por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��6, k. �, �, list księcia 
Adolfa z 6 marca �8�7 r. do króla Prus i odpowiedź tego ostatniego z 9 marca �8�7 r.
50 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9���, k. �–9 – brak aktu nadania orderu, wszystkie informacje 
pochodzą z korespondencji w sprawie wykonania tego odznaczenia.
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�8 października �8�8 roku Adolf wystąpił z czynnej służby5�, zapewne aby objąć 
odziedziczony majątek. Trzeba zaznaczyć, że wstępując do armii Adolf zrezygnował 
z dalszej nauki i podróży zagranicznych. Często podkreślał, że wstąpienie do woj-
ska i służba w armii to patriotyczny obowiązek, z którego trzeba się wywiązać5�.

 Podstawą fortuny Adolfa księcia zu Hohenlohe–Ingelfingen były majątki i pie-
niądze, zapisane mu przez Krystianę księżnę von der Osten–Sacken w testamencie 
z �0 lipca �806 roku oraz w kodycylach z �� maja �808 i �5 lipca �8�0 roku. Testa-
ment ten został opublikowany �7 maja �8�� w Berlinie5�. W testamencie księżna 
zobowiązała Adolfa także do pokrycia kosztów swojego pogrzebu i budowy na-
grobka, z czego się zresztą sumiennie wywiązał5�. 

Adolf do dwudziestego roku życia otrzymywał tylko pieniądze na drobne wy-
datki (�00 talarów rocznie). Po ukończeniu tego wieku miał przejąć cały zapisa-
ny mu spadek55, na który składały się: pieniądze, kosztowności oraz majątek Go-
rzów Śląski (Landsberg) na Górnym Śląsku. Książę Adolf otrzymał także dochody 
i ruchomości z majątku Dundaga (Dondangen) położonego na terenie Kurlandii 
(obecnie Łotwa), oraz 60 tysięcy talarów, które mieli zapłacić spadkobiercy tego 
majątku56. Do tego dochodziły sumy pożyczone różnym osobom przez Krystianę 
von der Osten–Sacken (Adolf miał odzyskiwać kapitał, ściągając go od pożyczko-
biorców). Ruchomości i wartościowe rzeczy miał sprzedać, za otrzymaną kwotę 
zakupić majątki i utworzyć fideikomis (włączając do niego dobra gorzowskie)57. 
Majątek Gorzów Śląski (Landsberg) został kupiony przez księżnę von der Osten–
Sacken �6 czerwca �805 roku od pani Ożarowskiej za ��6 000 talarów58.

Adolf otrzymał również majątek Siethen oraz część majątku Jütgendorff i Kietz, 
położone w powiecie Teltow (Brandenburgia)59. Majątek ten został splądrowany 

5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��5, k. �8: zgoda króla z �8 października �8�8 r. na opuszcze-
nie czynnej służby w armii, Berlin �6 października �8�8 r.; por. B. von Kleist: Die Generale..., s. ��0.
5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. �77: sprawozdanie Kolegium Pupilów z �0 maja �8�� r.; 
por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9066, k. ���: list Adolfa do radcy Cosmara z �0 kwietnia �8�5 r.
5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �68, k. �: Testament der verwitweten Frau Fürstin von der 
Osten–Sacken.
5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �� 97�: Errichtung eines Monuments. O grób Krystiany, znajdu-
jący się w Berlinie, dbali także następni właściciele fideikomisu, regularnie dokonując koniecznych 
napraw.
55 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8966, k. 87–88, por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �68, k. 
��–��a.
56 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �68, k. ��–��.
57 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �68, k. ��–�5: Testament księżnej von der Osten–Sacken.
58 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8969: wyciągi z dokumentów sporządzone przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości dla Kunowskiego, cz. II; por. AP Kat Hohenlohe Kosz, sygn. �96: Hypotheken-
schein statt der Recognition über die Berichtigung des Besitztitels von Landsberg auf den Namen 
der verwitweten Frau Fürstin von der Osten–Sacken geb. von Dieskau �9 kwietnia �806. 
59 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �77, k. �9–�0, Inventarium des Nachlasses der dem 5–ten July 
�8�� verstorbenen Frau Fürstin Sacken Durchlaucht verfertigt den �8 Dezember �8�� – w inwenta-
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w czasie wojen napoleońskich – zachowały się informacje, że dzierżawca majątku 
nie był w stanie płacić przepisanych umową opłat, gdyż majątek został złupiony 
najpierw przez wojska francuskie, a następnie w lipcu �8�� roku przez stacjonujące 
tam wojska rosyjskie60. W �8�6 roku Adolf sprzedał majątek6�. 

�0 marca �8�9 roku, na drodze licytacji, opiekun księcia Adolfa, radca Ku-
nowski, kupił w imieniu księcia dobra koszęcińskie i boronowskie (wraz z cią-
żącymi na nich długami) w okolicach Lublińca6� za sumę 559 000 talarów jako 
majątek niesprzedawalny6�. Fideikomis został utworzony �� stycznia �8�� roku6�. 
Obejmował dobra koszęcińskie oraz gorzowskie. � stycznia �8�6 roku dołączono 
do niego dobra tworoskie65. Całość majoratu obejmowała ponad �5 tysięcy ha 
w powiatach lublinieckim, toszecko–gliwickim oraz oleskim66. � września �89� 
roku Fryderyk Wilhelm, syn Adolfa, dokupił dobra rycerskie Cieszowa, włącza-
jąc je następnie do fideikomisu67. 

rzu tym jest zawarta informacja, ze Siethen kupiła księżna von der Osten–Sacken �� lipca �809 r. od 
hrabiny von Bamberg, brak tam informacji, dla kogo ten majątek przeznaczyła; informacja na temat 
przeznaczenia Siethen dla Adolfa występuje w uwierzytelnionych odpisach testamentu i kodycyli 
– AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ���.
60 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9059: sprawozdania dzierżawcy Woltera.
6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ���, k. ��–�0.
6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ��0; � czerwca �80� r. dobra koszęcińskie nabył Fryderyk Lu-
dwik zu Hohenlohe–Ingelfingen za sumę 900 tysięcy talarów. Przy czym nabywca miał zapłacić dłu-
gi ciążące na majątku, wliczone w jego cenę, a ponieważ tego nie uczynił,majątek zasekwestrowano. 
W sekwestrze pozostawał do �8�9 r., kiedy to kupił go książę Adolf zu Hohenlohe–Ingelfingen, syn 
Fryderyka Ludwika.
6� AP Kat Hohenlohe Kosz, sygn. ���, k. �–9, uwierzytelniony odpis aktu własności majątku Ko-
szęcin–Boronów sporządzony �� marca �8�9 r. przez Wyższy Sąd Krajowy w Raciborzu; por. AP 
Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ���, k. ��7–�6�; Hypotheken–Schein No ��68 z �8 września �8�7 r. Do-
bra koszęcińskie i boronowskie zostały spłacone przez Adolfa �9 stycznia �8�7 r. i dopiero wtedy �8 
września �8�7 r. Adolfa wpisano do ksiąg gruntowych jako właściciela fideikomisu koszęcińskiego.
6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. ���: Beglaubigte Abschrift der Fürstlich Hohenlohe’schen Fi-
deikommiss Stiftungs–Urkunde (uwierzytelniony odpis ugody rodzinnej i innych dokumentów, na 
podstawie których powołano do życia fideikomis koszęciński).
65 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �75: kontrakt kupna sprzedaży dóbr w Tworogu. Dobra two-
roskie (obejmujące Tworóg, Koty, Wesołą, Potępę, Świniowice, Mikołeskę, Osiek i Neudorf) książę 
Adolf zu Hohenlohe–Ingelfingen kupił 8 grudnia �8�5 r. od hrabiego Andrzeja Renarda za sumę 
��0 tysięcy talarów. Do fideikomisu włączono je � stycznia �8�6 r. na podstawie wpisu do księgi 
gruntowej w urzędzie sądowym w Tworogu. Majątek został zakupiony za pieniądze, które ksią-
żę Adolf otrzymał od Krystiany von der Osten–Sacken na zakup majątków, które stanowić miały 
fideikomis.
66 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8960. Aleksander von Ba l ly, Nachrichten welche am 22 Au-
gust 1828 in den Grundstein des zu erbauenden Fürstlichen Schlosses zu Koschentin gekommen sind. 
Breslau �8�8, s. 8–9; Schlesissches Güter–Adressbuch. Breslau �905, s. �67.
67 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �9�: Agnatischen Consens vom �0/�7. �0. �89� (Fryderyk Wil-
helm kapitały na zakup dóbr Cieszowa zdobył, zaciągając długi. Na dobrach tych zależało mu ze 
względu na budowaną przez ich teren linię kolejową Herby – Lubliniec, co miało z czasem spowo-
dować wzrost wartości tego majątku).
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�9 kwietnia �8�9 roku w Garnberg (Wirtembergia) książę Adolf ożenił się z księż-
niczką Luizą zu Hohenlohe–Langenburg. Luiza Szarlota Joanna księżniczka zu Ho-
henlohe–Langenburg urodziła się �� sierpnia �799 roku i była córką Amalii hrabi-
ny von Solms–Baruth i Karola Ludwika księcia zu Hohenlohe–Langenburg68. 

8 czerwca �8�0 roku Adolf otrzymał patent rotmistrza69, a następnie – poko-
nując kolejne szczeble awansów – �� marca �8�5 roku stopień generała majora70. 
W listopadzie roku �8�0 rozpoczęło się powstanie w Królestwie Polskim. Ziemie 
księcia Adolfa zu Hohenlohe–Ingelfingen były położone na terenach przygra-
nicznych. Istniały obawy, że walki mogą przenieść się na teren Śląska, zwłaszcza 
obawiano się niepokojów wśród chłopów. Z obawy przed niepokojami �9 grudnia 
�8�0 starosta powiatu lublinieckiego von Ziegler wydał instrukcję w sprawie kon-
nych posłańców powiatu lublinieckiego7�. Napisał w niej, że granica jest chroniona 
przez landwerę i mieszkańców okolicznych miast i wsi. Dodatkowo do każdego 
oddziału landwery powinien być dodany posłaniec na koniu, który po wtargnięciu 
„wrogich hord” powiadomi osobę odpowiedzialną za zapalenie stosów sygnaliza-
cyjnych (Fanale Dirigenten) oraz punkty koncentracji wojska. Instrukcja ta została 
przesłana także księciu Adolfowi, na którego ziemiach znajdowały się takie punk-
ty sygnalizacyjne7�. Książę Adolf wyrażał jednak wątpliwości, co do skuteczności 
takiej formy ochrony granicy i w grudniu �8�0 roku (brak daty dziennej) zwrócił 
się z pismem do prezydenta von Hippel, w którym wyrażał obawy, iż miejscowa 
ludność może sprawiać kłopoty jako że Górnoślązacy mają skłonności do alkoholu 
i ekscesów7�. Dawanie im broni do ręki, zdaniem Adolfa, mogło wyzwolić chęć 
buntu i spowodować, że zwrócą się przeciwko władzy. Dlatego proponował, żeby 
po służbie oddawali broń i naboje do specjalnych składów. Mieliby także zdawać 
sprawozdania z ich wykorzystania7�. W odpowiedzi von Hippel oznajmił, iż do-
wództwo spoczywa w jego rękach (Adolfa) i od niego zależy dobre przygotowanie 
i sposób ochrony granicy75. 

68 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 897�, Bestimmungen – Ehepacten dd Langenburg etc vom �–
ten Dezember �8�8; por. Gothaisches genealogisches Taschenbuch auf das Jahr 1836. Gotha �8�6, R. 
76, s. ���
69 B. von K leist : Die Generale..., s. ��0; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��6, k. ��: list gratu-
lacyjny króla Prus Fryderyka Wilhelma do księcia Adolfa z 8 czerwca �8�0 r.
70 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. sygn. 898�, k. 5: patent.
7� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�8�, k. 5–6: Instruktion in Betreff der reitenden Boten des 
Lublinitzer Kreises.
7� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�8�: Correspondenz mit Landrath von Ziegler über Fanale, 
Grenzschutz, Klassensteuer.
7� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�87, k. �–� „Der Oberschlesier ist von Natur dem Trunk erge-
ben und zum Excess geneigt“.
7� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�87, k. �–�.
75 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�87, k.�: list von Hippla z �� grudnia �8�0 r.
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W celu wzmożenia kontroli granicy i realizacji niezbędnych zarządzeń powo-
łano komisję złożoną z dwóch radców rządowych cywilnych i kapitana sztabu ge-
neralnego jako komisarza wojskowego. Strefę nadgraniczną podzielono na okrę-
gi, których kierownictwo objęli: książę Henckel von Donnersmarck, książę Ho-
henlohe–Ingelfingen oraz hrabia Reichenbach76. Zgodnie z pismem z �� grudnia 
�8�0 roku nadprezydenta prowincji śląskiej Theodora von Merckel – Instrukcja 
dla komisji powstałej celem zabezpieczenia granicy polsko–śląskiej – książę Adolf 
Hohenlohe–Ingelfingen otrzymał dowództwo nad �. batalionem ��. pułku land-
wery pod bezpośrednią komendą majora Dörks77. Książę Hohenlohe–Ingelfingen 
był zdecydowany nie dopuścić do wkroczenia polskich wojsk na swoje terytorium. 
Już od początku grudnia �8�0 roku prowadził korespondencję z majorem Dörks 
w sprawie utworzenia i rozmieszczenia posterunków granicznych78. Taką samą ko-
respondencję prowadził ze starostą von Taubadel z Olesna79. 

Władze pruskie udzielały także daleko idącej pomocy rosyjskim żołnierzom. 
Dzięki temu na terenie Śląska znalazło schronienie wiele oddziałów rosyjskich 
rozbitych przez powstańców. Zbiegli na Śląsk Rosjanie dostawali wszelką pomoc 
i możliwość powrotu do Królestwa Polskiego. Na wiadomość o wybuchu cholery 
w Warszawie nadprezydent prowincji śląskiej von Merckel wydał � maja �8�� 
roku nakaz utworzenia kordonu sanitarnego i zastosowania środków mających 
zapobiec rozszerzaniu się zarazy na Śląsk. �7 maja administracja zarządziła za-
mknięcie granicy z Kongresówką, pomimo tego „Kurier Polski” z �� lipca �8�� 
roku donosił: „W Szląsku pruskim pokazać się miały ślady cholery, a mianowicie 
w dobrach księcia Hohenlohe, który tak sprzyja jeńcom rosyjskim i do siebie ich 
z Polski sprowadza.”80

Książę Adolf nie tylko interesował się sytuacją polityczną za granicą. Był tak-
że politykiem, którego znaczenie w Prusach stale rosło. W �8�� roku utworzono 
na Śląsku sejm prowincjonalny (Landtag), składający się z czterech kurii (sta-
nów), z których pierwszą tworzyli miejscowi książęta i wolni panowie stanowi, 
drugą posłowie wybrani przez szlachtę, trzecią posłowie miejscy i ostatnią posło-
wie gmin wiejskich. Miejscem posiedzeń był Wrocław, a obradom przewodniczył 
marszałek mianowany przez króla z posłów pierwszej kurii (Adolf był właśnie ta-

76 Z. Janeczek, H. Kocój: Odgłosy nocy listopadowej na Górnym Śląsku, Katowice �98�, s. �7–�8.
77 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�87, k. 6: Grenzschutz der Monarchie gegen die polnische 
Insurgenten.
78 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�78: Die Correspondenz mit Major Dörks über Errichtung und 
Niederlegung der Fanale bei dem Ausbruch der Unruhen anno �8�0 und �8��, so wie der Cholera 
in Königreich Polen.
79 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9�79: Die Korrespondenz über Errichtung der Fanale an der 
polnischen Landesgrenze während der Unruhen in Polen anno �8�� mit dem Landrat von Taubadel 
in Rosenberg.
80 Z. Janeczek, H. Kocój: Odgłosy nocy listopadowej..., s. �0�–�0�.
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kim marszałkiem). Do kompetencji sejmu należało omawianie projektów ustaw 
dotyczących Śląska, praw osobowych, majątków i podatków. Zajmował się „ko-
munalną administracją prowincji” (zakłady dla sierot, szpitale) oraz przyjmowa-
niem skarg i petycji dotyczących interesów Śląska jako prowincji. W �8�7 roku 
ordynacją powiatową powołano do życia sejmiki powiatowe (Kreistag). W ich 
skład wchodziła cała szlachta z powiatu, reprezentanci miast i gmin wiejskich. 
Obradom przewodniczył starosta. Sejmiki te zajmowały się sprawami samorządu 
i wspomagały starostę w ich pracy8�. Książę Adolf był członkiem obu tych zgro-
madzeń ( pełnił nawet funkcję starosty) i aktywnie uczestniczył w ich działal-
ności8�. Od �� października �85� roku (czyli od chwili jej utworzenia)8� zasiadał 
także pruskiej Izbie Panów (Herrenhaus)8�.

 �9 kwietnia �85� roku awansował na generała porucznika85, a osiem lat póź-
niej �� maja �859 roku został generałem kawalerii86. Lata sześćdziesiąte XIX wieku 
to także czas jego największej aktywności politycznej. W okresie od �8 marca do 
�� września �86� roku pełnił funkcję premiera Prus87. �� września �86� roku za-
stąpił go na tym stanowisku Otto von Bismarck88. 

Kiedy na terenach zaboru rosyjskiego rozpoczęło się powstanie stycznio-
we, premier Otto von Bismarck zawarł 8 lutego �86� roku z Rosją konwencję, 
która miała na celu współdziałanie pruskich i rosyjskich władz wojskowych 
i cywilnych w zakresie zwalczania powstania polskiego89. Książę Adolf, tak jak 
i inni przedstawiciele wielkiej własności ziemskiej na terenie Górnego Śląska, 
aktywnie wspierał politykę Bismarcka, angażując nie tylko siebie, ale także 
syna Karola Adalberta, będącego starostą graniczącego z Królestwem powiatu 
lublinieckiego. Zgodnie z dyrektywami władz pilnie kontrolował ruchy ludno-

8� Historia Śląska. Red. St. Micha lk iewicz . T. �. Cz. �. Warszawa �970, s. ��0–���; por. S. Sa lmo-
nowicz: Prusy. Dzieje Państwa i społeczeństwa. Warszawa �998, s. �7�–�7�.
8� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9���–9�7�: sprawozdania z posiedzeń, wybory do Landtagu 
i Kreistagu.
8� S. Sa lmonowicz: Prusy..., s. �99, rozporządzenie Fryderyka Wilhelma IV z �� października 
�85� r. nadało Izbie Pierwszej nazwę Izby Panów, a w skład jej odtąd wchodzić mieli wyłącznie 
członkowie dziedziczni bądź wiryliści powoływani przez króla dożywotnio, a także członkowie po-
woływani przez króla na wniosek określonych ciał jako ich reprezentanci: kapituł, uniwersytetów, 
niektórych większych miast, ordynacji i fideikomisów junkierskich.
8� Brockhaus Konversations–Lexikon..., s. ��6; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��7, k. �–�8, 
listy królów pruskich do księcia Adolfa zu Hohenlohe–Ingelfingen.
85 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 898�, k. 6: patent.
86 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��7, k. �0: list gratulacyjny króla Prus do księcia Adolfa zu 
Hohenlohe–Ingelfingen; por. B. von Kleist: Die Generale..., s. ��0.
87 Brockhaus Konversations–Lexikon..., s. ��6. 
88 W. Czapl ińsk i, A. Ga los, W. Korta : Historia Niemiec. Warszawa–Kraków �990, s. 50�–50�.
89 Historia Śląska. Red. S. Micha lk iewicz . T. �. Cz. �. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
�976, s. �70.
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ści na granicy. Podejrzanych o to, że uciekają do powstania bądź są emisariu-
szami władz powstańczych, policja księcia ścigała i odstawiała do dyspozycji 
władzom rosyjskim. Przez ziemie należące do księcia Adolfa swobodnie ma-
szerowały rosyjskie oddziały90.

Końcowe lata życia Adolfa to pobyt na Śląsku, we własnych dobrach, i coraz 
mniejsza aktywność polityczna. Zmarł �� kwietnia �87� roku w Koszęcinie i zo-
stał pochowany w kaplicy zamkowej9�. Małżonka przeżyła go o osiem lat; zmarła 
�7 stycznia �88� roku w Koszęcinie i tam jest pochowana w kaplicy zamkowej9�.

Z małżeństwa Adolfa i Luizy przyszło na świat dziesięcioro dzieci9�. Ich pierw-
sze dziecko Karol Adalbert Konstanty Henryk (Harry) urodził się �9 listopada 
�8�0 roku w Garnberg koło Künzelsau9�. Karol studiował na uniwersytecie we 
Wrocławiu w latach �8�7–�8�095, następnie wstąpił do pierwszego gwardyjskie-
go pułku ułanów w Poczdamie, w stopniu podporucznika. W �8�� roku został 
adiutantem księcia Karola, brata króla Prus (już jako porucznik), a po �8�8 roku 
opuścił czynną służbę i wrócił do Koszęcina, by w �8�9 roku rozpocząć praktykę 
w Starostwie Powiatowym w Bytomiu96. W �85� roku został starostą powiatu 
lublinieckiego, którą to funkcję sprawował do �87� roku97. Był także członkiem 
Sejmiku Powiatowego, Sejmu Prowincjonalnego, Wydziału Powiatowego oraz 

90 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9568: Aufsicht über die in Folge der im Nachbarstaate ausgebro-
chenen Insurrektion nach Preußen übergetretenen politischen Flüchtlinge und sonstigen politisch 
verdächtigen Personen deren Verhaftung und Ablieferung so wie die zur Verhinderung der Zufuhr 
von für die Insurrektionsarmee bestimmten Armatur und Munitionsgegenständen etc., etc. getrof-
fenen Maasregeln; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9569: die Betheiligung preußischer Unthert-
hanen an der polnischen Insurrektion.
9� Datę zgonu księcia Adolfa ustalono na podstawie oficjalnego zawiadomienia przesłanego przez 
rodzinę do Sądu Obwodowego w Lublińcu – AP Kat, Amtsgericht Lublinitz, sygn. �0�, k. 5�.
9� Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, 
bez sygnatury, księga zgonów, wpis nr 5 z �8 stycznia �88� r.
9� Piątka dzieci zmarła we wczesnym dzieciństwie lub w okresie niemowlęcym: Wiktor Ama-
deusz Emil przyszedł na świat 5 sierpnia �8�� w Wildek w Hesji i zmarł tamże �6 sierpnia �8�� r. 
Konstancja Luiza Amalia Zofia urodziła się �� lipca �8�� w Koszęcinie, a zmarła �6 sierpnia �8�� 
r. tamże. Franciszek Ludwik August Ernest Fryderyk urodził się �0 listopada �8�� na zamku Schil-
lingsfürst, zmarł 9 czerwca �8�5 r. w Nysie. Helena Luiza Eliza Amalia urodziła się �� listopada 
�8�7 w Koszęcinie, zmarła 8 sierpnia �8�8 r. w Tworogu. Agnieszka Teodora Emilia Henrietta 
urodziła się �7 lipca �8��, zmarła � sierpnia �8�� r. w Koszęcinie.
9� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8959, �e: odpis z aktu urodzenia i chrztu z �5 sierpnia �8�9 r.
95 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 898�: rachunki za książki oraz lekcje księcia Karola zu Ho-
henlohe–Ingelfingen we Wrocławiu; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. ���: wycinek 
z ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung’’ nr �07 z 6. 05. �890, s. 5, notka biograficzna.
96 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. ���: wycinek z ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung’’ nr 
�07 z 6.05. �890, s. 5, notka biograficzna.
97 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. ���: wycinek z ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung’’ nr 
�07 z 6. 05. �890, s. 5, notka biograficzna; por. Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 
1849. Gotha �8�9, s. ���.
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Sejmu Rzeszy. W �87� roku złożył urząd starosty i zakupił majątek Droniowiczki 
w powiecie lublinieckim wraz z częścią Rusinowic, w którym to majątku miesz-
kał aż do swojej śmierci98. Karol zmarł bezpotomnie � maja �890 roku w Berli-
nie99, gdzie przebywał w sanatorium�00. Na polecenie brata zmarłego, Fryderyka 
Wilhelma księcia zu Hohenlohe–Ingelfingen, przewieziono ciało Karola z Berli-
na do Koszęcina i 6 maja pochowano w grobowcu rodzinnym, przy czym koszt 
pogrzebu opłacił brat zmarłego�0�. Karol umarł zadłużony i majątek trzeba było 
zlicytować�0�. Najstarszy syn Adolfa i Luizy ze względu na rozrzutny tryb życia 
i liczne długi, które płacił ojciec, został pozbawiony prawa do dziedziczenia fide-
ikomisu�0�. �0 lutego �8�9 roku w Raciborzu została zawarta umowa pomiędzy 
Adolfem Hohenlohe–Ingelfingen a jego synem Karolem w sprawie dziedzicze-
nia fideikomisu. Karol, w zamian za pokrycie długów, rezygnował z praw pier-
worództwa i odstępował prawa do fideikomisu młodszemu bratu Fryderykowi 
Wilhelmowi i jego potomkom, a wypadku jego śmierci i jego potomków naj-
młodszemu bratu Kraftowi�0�. Po śmierci Adolfa, �� maja �87� roku w Rudach 
Raciborskich zawarto dodatkową umowę pomiędzy Fryderykiem Wilhelmem 
a jego bratem Karolem, gdzie potwierdzono prawo Fryderyka Wilhelma do dzie-
dziczenia majątku, a Karol otrzymał konkretne zabezpieczenia finansowe w po-
staci wypłacanej co roku renty�05.

Ciekawą postacią tej rodziny, mało znaną na Śląsku jest najmłodszy syn Adolfa 
i Luizy Kraft Karol August, który przyszedł na świat � stycznia �8�7 roku w Ko-

98 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. ���: wycinek z ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung’’ 
nr �07 z 6. 05. �890, s. 5, notka biograficzna; por. AP Kat, Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, 
sygn. �0, k. ��6–�5�: kontrakt kupna–sprzedaży dóbr Droniowiczki i Rusinowice zawarty pomię-
dzy Karolem księciem zu Hohenlohe–Ingelfingen, a Fryderykiem Ottonem Rohmerem jako peł-
nomocnikiem Johana Marii hrabiego Renarda. Kontrakt sporządził notariusz Fryderyk Beniamin 
Stockmann, Strzelce Opolskie.
99 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. �: Sterbe–Urkunde No �7�� wydany w Berlinie �. 
05.�890 r.
�00 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8995, k. 8a: Klage in der Konkurs – Sache des Prinzen Carl zu 
Hohenlohe–Ingelfingen.
�0� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8995, k. �–�: Klage in der Konkurs – Sache des Prinzen Carl zu 
Hohenlohe–Ingelfingen; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�87, k. �0: zawiadomienia o pogrze-
bie planowanym na 6 maja �890 r. w Koszęcinie o godz. ��.
�0� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8995, Klage in der Konkurs – Sache des Prinzen Carl zu Ho-
henlohe–Ingelfingen; por. AP Kat, Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. ��: dokumentacja 
licytacji majątku.
�0� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90��a: umowa z �0 lutego �8�9 r., k. �–�: por. AP Kat, Hohenlo-
he Kosz, sygn. 898�: sumy płacone Karolowi w �8�� r. 
�0� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90��a, k. �–�: odpis umowy sporządzony w �89� r.; por. AP 
Kat Hohenlohe Kosz, sygn. 5�8: dokumentacja związana z zawarciem umowy z lat �8��–�8�9, sama 
umowa z �0 lutego �8�9 r.
�05 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90��a, k. ��.
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szęcinie�06. Kraft jako trzeci syn miał małe szanse na odziedziczenie majątku. 
Adolf zadecydował, że syn wstąpi do armii i będzie służyć w artylerii�07. �� kwiet-
nia �8�5 roku Kraft został podporucznikiem artylerii�08. W �85� roku został mia-
nowany kapitanem sztabu generalnego, a w �856 roku adiutantem króla Prus, 
następnie w �858 roku majorem i komendantem żandarmerii przybocznej. Brał 
udział w wojnach �866 roku i �870–�87�. �� grudnia �870 roku powierzono mu 
dowodzenie atakiem artyleryjskim na Paryż, który prowadził do wkroczenia 
wojsk pruskich do stolicy Francji�09. �� marca �87� roku został mianowany ge-
nerałem lejtnantem, a �� marca �875 roku generałem adiutantem��0. �8 listopada 
�879 roku opuścił służbę czynną, a �� marca �88� roku otrzymał nominację na 
generała piechoty. �� marca �889 roku został generałem artylerii���. 

Kraft po opuszczeniu służby czynnej zamieszkał w Dreźnie���. �� marca �880 
roku w Dreźnie poślubił (morganatycznie) Luizę Bertę Thiem, wkrótce potem no-
bilitowaną przez króla pruskiego, urodzoną �� stycznia �8�8 w Halle, a zmarłą 
�6 kwietnia �9�7 roku w Dreźnie���. Własnych dzieci Kraft z Luizą nie mieli, jed-
nak adoptowali, urodzoną � sierpnia �86� roku, Józefinę Klarę Różę Schüller, która 
przyjęła nazwisko przybranej matki von Lobenhausen���. Kraft zmarł �6 stycznia 
�89� roku w Dreźnie��5. 

Kraft książę zu Hohenlohe–Ingelfingen był autorem licznych podręczników 
wojskowości. Napisał: Militärischen Briefe: o kawalerii (Berlin �890), piechocie 
(�890), artylerii (�887), Strategischen Briefe (�887) i Gespräche über Reiterei (�887), 
Ideen über Befestigungen (�888), Die Feldartillerie in ihrer Unterstellung unter die 
Generalkommandos (�889)��6. Już po jego śmierci ukazały się jego wspomnienia 
Aus meinem Leben �8�8–�856 (Berlin �897–�906)��7. 

�06 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8959/�c: wyciąg z aktu chrztu sporządzony �0 sierpnia �8�9 r.
�07 Allgemeine deutsche Biographie. , Bd. 50. Leipzig �905, s. ���.
�08 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��7, k. 5: list króla Prus do księcia Adolfa zu Hohenlohe–In-
gelfingen; por. B. von Kleist: Die Generale..., s. ���; por. Schlesische Landsleute. Ein Gedenkbuch 
hervorragender, in Schlesien geborener Männer und Frauen aus der Zeit von 1180 bis zur Gegenwart. 
Oprac. K. G. H. Berner. Leipzig �90�, s. ��9–��0. 
�09 Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 50. Lepizig �905, s. ���–��5; por. B. von K leist : Gie Gene-
rale..., s. ���; por. Schlesische Landsleute..., s. ��9–��0. 
��0 B. von K leist : Die Generale..., s. ���; por. Allgemeine deutsche Biographie..., s. ��6.
��� B. von K leist : Die Generale..., s. ���; por. Schlesische Landsleute...., s. ��9–��0.
��� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 896�, k. ��: informacje dla kalendarza gotajskiego.
��� Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Alter Adel und Briefadel. Gotha 
�9��, R. ��, s. ���.
��� Tamże.
��5 AP Kat, Akta gruntowe powiatu lublinieckiego, sygn. ��, k. �75, Sterbeurkunde No �07, Drezno 
�6. 0�. �89�; por. Brockhaus Konversations–Lexikon..., s. ��6–��7.
��6 J. Orgelbrand: Encyklopedia Powszechna. T.7. Warszawa �900, s. ��7.
��7 Brockhaus Konversations–Lexikon..., s. ��6–��7.
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Z dwóch córek książęcej pary, które osiągnęły wiek dojrzały, Eugenia Lui-
za Amalia Zofia Adelajda urodziła się �� maja �8�0 roku w Tworogu��8, zmarła 
�5 lutego �89� roku w Stuttgarcie��9. Nie wyszła za mąż. Zgodnie z jej testamentem 
z �7 lipca �888 roku, zdeponowanym �0 lipca �885 roku w Sądzie Obwodowym 
w Lublińcu, a opublikowanym �� marca �89� roku��0, majątek swój (głównie w po-
staci papierów wartościowych) zapisała w znacznej części swojej siostrze Luizie zu 
Erbach–Fürstenau. Resztę majątku otrzymał, poza innymi drobnymi legatami, 
dom sierot w Koszęcinie, który Adelajda utworzyła jeszcze za swojego życia. Ma-
jątek zapisała w postaci fundacji „Adolfstiftung” – ku czci swojego ojca. Dom sie-
rot miał przygarniać dzieci z obszaru ordynacji koszęcińskiej. Na ten cel otrzymał 
�5 ha ziemi, dom wraz z żywym i martwym inwentarzem oraz 55 tysięcy marek. 
Instytut istniał na pewno do �9�� roku���. Druga z córek, Luiza Eleonora Amalia 
Ernestyna Jenny księżniczka zu Hohenlohe–Ingelfingen urodziła się �5 marca �8�5 
roku w Koszęcinie���. �8 kwietnia �859 roku, również w Koszęcinie, zawarła zwią-
zek małżeński z Rajmundem Alfredem hrabią zu Erbach–Fürstenau���. Ze związku 
tego narodziło się ośmioro dzieci���. Zmarła �5 lipca �9�� roku w Krähenberg��5. 

Dziedzic fideikomisu koszęcińskiego Fryderyk Wilhelm Edward książę zu Ho-
henlohe–Ingelfingen urodził się 9 stycznia �8�6 roku w Koszęcinie��6. Jak wszyscy 
synowie w tej rodzinie zdobył wykształcenie wojskowe; jako dziewiętnastolatek 
otrzymał �� kwietnia �8�5 roku stopień podporucznika w gwardyjskim pierw-
szym pułku ułanów landwery��7. �8 sierpnia �87� roku został mianowany genera-
łem majorem��8. �� lipca �87� roku opuścił czynną służbę, by po śmierci ojca objąć 
zarząd majątku. �� marca �875 roku został generałem adiutantem, a �8 września 
�88� roku generałem kawalerii��9. 

��8 Tamże – odpis aktu urodzenia.
��9 Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1893. Gotha �89�, R. ��0, s. ��80.
��0 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5��5: Adolf–Stiftung – odpis testamentu Adeli.
��� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5��5, Adolf–Stiftung – wyciągi z testamentu Adeli 
i korespondencja.
��� AP Kat, Akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej Piasek, sygn. �: Tauf–Buch �8��–�866, pag. 
�5; por. AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8959, k. �: odpis aktu chrztu. 
��� Gothaisches Hofkalender. Genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser. Gotha �9�6, R. 
�6�, s. ��9.
��� Tamże.
��5 Tamże.
��6 Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���; por. AP 
Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8989, k. �: odpis aktu chrztu sporządzony 8 lutego �87� r. w Ludwigsthal 
(Piasek).
��7 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��7, k. 5: list króla Prus do Adolfa księcia zu Hohenlohe–Ingel-
fingen; por. B. von K leist : Die Generale..., s. 5��.
��8 Tamże, s. 5��–5�5.
��9 Tamże, s. 5��–5�5. 
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Fryderyk Wilhelm � kwietnia �87� roku poślubił w Meranie Annę Karolinę 
Luizę Amalię Augustę hrabiankę von Giech��0, urodzoną �7 kwietnia �8�9 roku we 
Frankfurcie nad Menem���.

Sprawy finansowe przejętego przez Fryderyka Wilhelma majątku nie układały 
się najlepiej, toteż zmuszony był obciążyć go długami. �5 czerwca �88� roku zosta-
ła zawarta ugoda rodzinna��� w sprawie pożyczki na sumę �57 0�8,�8 marek, która 
obciążyła poważnie hipotekę ordynacji (wg obmiarów i wyceny sporządzonej w la-
tach �8�6–�8�7 ordynacja warta była 7�8 ��8 talarów (hipoteka majątku została już 
obciążona za życia Adolfa w �8�� roku pożyczką w wysokości �70 ��� talarów)���. 
Fryderykowi Wilhelmowi pieniądze były potrzebne do zaspokojenia roszczeń spad-
kobierców Adolfa oraz na budowę drogi z Koszęcina do Tworogu, a także na kupno 
nieruchomości i gruntów (młyn, działka w Koszęcinie (ponad �5 ha) oraz na łąkę 
w Tworogu, a także na meliorację gruntów na terenie ordynacji���. Ordynacja utrzy-
mywała się już w tym czasie głównie z dochodów z gospodarki leśnej oraz dzierżaw. 

Fryderyk Wilhelm zmarł �� października �895 roku w Koszęcinie i tamże zo-
stał pochowany��5. Jego żona Anna zmarła �� marca �909 roku w Wiesbaden. Po-
chowana została w Koszęcinie��6. 

Fryderyk Wilhelm i Anna posiadali pięcioro dzieci: Franciszka Luiza księż-
niczka zu Hohenlohe–Ingelfingen, najstarsze dziecko Anny i Fryderyka Wilhelma 
urodziła się �� lutego �87� roku w Poczdamie��7, a zmarła 7 kwietnia �9�7��8; po 
�9�0 roku mieszkała w Bonn��9. Trzy lata później na świat przyszła Luiza Anna 
księżniczka zu Hohenlohe–Ingelfingen urodzona �5 czerwca �876 roku w Koszę-
cinie��0. Zmarła �� listopada �969 roku���; po �9�0 roku mieszkała w Wiesbaden���. 
Obydwie siostry nie wyszły za mąż.

��0 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8997, k. 8: odpis aktu ślubu (wyciąg z księgi małżeństw) � lutego 
�896 r.
��� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8997, k. 5–7: odpis aktu urodzenia z � marca �896 r.
��� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90��: Familienschluss (odpis uwierzytelniony).
��� Tamże, k. �.
��� Tamże, k. 9.
��5 APCz, Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, bez sygnatury, księga zgonów, nr 6� z �� paździer-
nika �895 r.
��6 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 5��, k. �: Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1926. 
Gotha �9�6, R. �6�, s. �66; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 5��, k. ��: oficjalne zawiadomienia.
��7 Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���.
��8 Europäisches Stammtafeln. �978, Bd. 5, Tafel �0.
��9 Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���.
��0 APCz, Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, bez sygnatury – księga urodzeń, poz. 7�, wpis 
z �7 czerwca �876 r.; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8989, k. �8: informacje dla Oberlandesgericht 
Breslau.
��� Europäisches Stammtafeln. �978, Bd. 5, Tafel �0.
��� Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���.
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Trzecia córka, Adela Jenny Luiza Helena księżniczka zu Hohenlohe–Ingel-
fingen, urodziła się �6 sierpnia �877 w Koszęcinie���. �9 kwietnia �898 roku 
w Wiesbaden zawarła małżeństwo z Gotfrydem hrabią von Pückler, urodzo-
nym �0 kwietnia �87� roku. Małżeństwo to pozostało bezdzietne. Mieszkała 
w Burg Farnbach (Bawaria) i w zamku Gaildorf (Wirtembergia)���. Zmarła 9 li-
stopada �96� roku��5.

Najmłodsza Maria Agnieszka Amelia Eliza księżniczka zu Hohenlohe–Ingel-
fingen urodziła się �7 września �88� roku w Koszęcinie��6. Nie wyszła za mąż. 
W trakcie I wojny światowej znalazła się w Turcji, dokąd wyjechała w czerwcu �9�7 
roku (?)��7. Na początku października �9�8 roku przyjechała do Konstantynopola, 
a następnie do Mody. Pracowała w klinice dziecięcej, zajmując się dziećmi z zapa-
leniem oczu i obsługując kuchnię��8. Zmarła �7 maja �9�8 roku na dur plamisty 
w Fenerati koło Konstantynopola w szpitalu polowym��9. 

Ostatnim właścicielem fideikomisu koszęcińskiego był jedyny syn Fryderyka 
Wilhelma i Anny von Giech Wilhelm Fryderyk Karol Gotfryd książę zu Hohen-
lohe–Ingelfingen urodzony się 8 listopada �879 roku w Koszęcinie�50. Dzieciństwo 
spędził na zamku w Koszęcinie. Od roku �89� uczęszczał do gimnazjum w Świd-
nicy i Goslar. W �899 roku uzyskał maturę�5�. W latach �899–�900 studiował na 
uniwersytecie w Bonn. W �900 roku stał się pełnoletni i wrócił do Koszęcina w celu 
objęcia zarządu majątku. W �90� roku wstąpił do armii, do pułku w Poczdamie. 
W �906 roku został urlopowany (na jeden rok), aby udać się na studia, na akade-
mię leśną w Eberswalde. W �907 roku, jesienią, otrzymał nominację na oficera, po 
czym objął zarząd dóbr koszęcińskich�5�. Wtedy to �5 listopada �907 roku zaręczył 
się na zamku w Pszczynie z hrabianką Anną von Hochberg�5�, młodszą córką Han-
sa Henryka XI księcia von Pless. Zaręczyny jednak, z nieustalonych przyczyn, zo-

��� APCz, Urząd Stanu Cywilnego w Koszęcinie, bez sygnatury: księga urodzeń, poz. 9�, wpis z �� 
sierpnia �877 r.; AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8989, k. �8a: informacje dla Oberlandesgericht 
Breslau.
��� Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Fürstlichen Häuser. Gotha �9��, R. �79, s. �65.
��5 Europäisches Stammtafeln. �978, Bd. 5, Tafel �0.
��6 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8997, k. ��: odpis aktu urodzenia �5 luty �896 r.
��7 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 5�0b: list Marii Agnes do brata.
��8 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 5�0b, k. �–8: wyciągi z listów Marii Agnes do rodziny (może do 
Karola ?) – z okresu 8 października �9�7 – �0 listopada �9�7.
��9 AP Kat, Akta rodziny Hohenlohe–Őhringen ze Sławięcic, sygn. 6; por. Gothaischer genealogi-
scher Hofkalender auf das Jahr 1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���.
�50 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8997, k. �0: odpis aktu urodzenia sporządzony �5.0�.�896.
�5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�96, k. �–�: życiorys napisany w �9�� roku dla Powiatowej 
Komisji Uzupełnień w Lublińcu.
�5� Tamże.
�5� AP Kat, Akta rodziny Hohenlohe–Oehringen ze Sławięcic, sygn. � (luźna karta) – informacje 
dla kalendarza gotajskiego.
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stały wkrótce zerwane. Wraz z wybuchem I wojny światowej został zmobilizowany 
i do końca wojny służył w wojsku niemieckim�5�. �9 lipca �9�� roku uzyskał stopień 
porucznika kawalerii, a następnie awansował na rotmistrza�55. 

Po �9�� roku wrócił do Koszęcina�56. Trudna sytuacja finansowa zmusiła go 
w �9�5 roku do zaciągnięcia pożyczki w wysokości �00 tysięcy dolarów. W tym 
celu obciążył hipotekę fideikomisu. Pożyczka została zużyta na podatek majątko-
wy i daninę lasową�57. Państwo polskie uznało mu stopień rotmistrza armii niemie-
ckiej�58, nie został jednak uznany oficerem wojska polskiego (jako główny powód 
podawano fakt, że nie zna języka polskiego)�59. 

Karol Gotfryd nie ożenił się i nie posiadał własnych dzieci. W �9�� roku adop-
tował Aleksandra księcia zu Hohenlohe–Schillingsfürst, a w �9�� roku jego bra-
ta Konrada księcia zu Hohenlohe–Schillingsfürst�60. Po adoptowaniu Aleksandra 
zmienił swój testament z �9�5 roku i sporządził nowy, zgodnie z którym cały ma-
jątek dziedziczył Aleksander�6�. Siostrom przyznał roczną rentę. Po adoptowaniu 
w �9�� roku Konrada wprowadził kolejną zmianę do testamentu. Konradowi wy-
znaczył rentę �� tysięcy złotych, a o ile Aleksander nie odziedziczy majątku miał 
on przypaść Konradowi�6�. 

Jako właściciel ziemski oraz potomek jednego z najznamienitszych rodów nie-
mieckich był członkiem Izby Panów, Sejmiku Powiatowego, Sejmu Prowincjonalne-
go Górnego i Dolnego Śląska, należał także do Związku Śląskich Właścicieli Lasów 
(ok. �9��). W �9�� roku był nawet zastępcą przewodniczącego związku na powiat 
toszecko–gliwicki, od ok. �9�5 roku był członkiem Union–Club (klub hodowców 
koni)�6�, a od listopada �9�� roku należał do „Stiftung Oberschlesien” – towarzy-

�5� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�96, k. �–�: życiorys napisany dla Powiatowej Komendy Uzu-
pełnień w Lublińcu �6 lipca �9�5 roku (w życiorysie tym zaznacza, że nie zna języka polskiego). 
�55 Tamże, k. �6–�7: uwierzytelniony odpis patentu na porucznika por. Gothaischer genealogischer 
Hofkalender auf das Jahr 1935. Gotha �9�5, R. �7�, s. ���: informacja o posiadanym przez Karola 
Gotfryda stopniu rotmistrza. W swoim życiorysie (AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�96, k. �a, 5) 
pisze on, że uzyskał go przed końcem wojny i dlatego nie może przedłożyć dokumentu potwierdza-
jącego ten stopień.
�56 W okresie powstań śląskich rejon Koszęcina był obsadzony przez siły powstańcze, znajdował 
się tu szpital polowy dla powstańców – informacja za: Encyklopedia powstań śląskich. Opole �98�, 
s. ���.
�57 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�8: Familienbeschluss über Aufnahme eines Darlehns.
�58 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5�96, k. 8: zaświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji ofice-
rów rezerwy na podstawie Ustawy Sejmowej z dnia �7 czerwca �9�9 roku oraz rozkazu M.S. Wojsk. 
Oddz. V. Szt. Gen. L. �8�8/V. O. �5 z dnia �5 lutego �9�5 r.
�59 Tamże, k. �8: koncept pisma Karola Gotfryda z �9�8 r. do Powiatowej Komisji Uzupełnień.
�60 Patrz biogramy dalej.
�6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 5�0c, k. �: strona � testamentu Karola Gotfryda.
�6� Tamże, k. �–7.
�6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9���: korespondencja.
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stwa dla popierania pracy kulturalnej i ochrony interesów górnośląskiej ojczyzny. 
Organizowali oni pogadanki kulturalne, zapraszali pisarzy i muzyków�6�. 

Okres II wojny światowej spędził Karol Gotfryd w swoich dobrach. W styczniu 
�9�5 roku opuścił Koszęcin. Udało się mu dotrzeć do strefy zajmowanej przez woj-
ska amerykańskie. Zmarł �� lipca �960 roku w Grazu�65.

Niezwykle charakterystyczne dla historii i losów Górnego Śląska są dzieje 
dwóch adoptowanych synów Karola Gotfryda, którzy w wyniku wojennych zawi-
rowań i życiowych wyborów stanęli po dwóch stronach wojennej barykady.

Aleksander Konrad Maria książę zu Hohenlohe–Schillingsfürst, syn księcia 
Alfreda Hohenlohe–Schillingsfürst, bankiera z Wiednia, oraz Katarzyny z domu 
Britton (Amerykanki), urodził się �6 lutego �9�8 roku w Bernie (Szwajcaria)�66. 
W latach �9�8–�9�9 mieszkał w Bernie, a następnie w Waszyngtonie (�9�9–�9�0). 
W �9�0 roku przybył do Friedstein (Austria), gdzie mieszkał do �9�9 roku. W la-
tach �9�9–�9�� uczył się w Rolle (Szwajcaria). Od �9�� roku uczęszczał do gim-
nazjum w Bielsku. W roku �9�� roku jego stałym miejscem zameldowania stał 
się Koszęcin�67. W �9�� roku został przez księcia Karola Gotfryda wszczęty proces 
adopcji Aleksandra. Umowa adopcyjna została zatwierdzona przez Sąd Grodz-
ki w Lublińcu �6 grudnia �9�� roku�68. Zachowane dokumenty w żaden sposób 
nie wyjaśniają, dlaczego Karol Gotfryd adoptował dzieci rodziny odległej pokre-
wieństwem i obcej wyznaniem, sam mając w pobliżu liczną i bliżej spokrewnioną 
rodzinę Hohenlohe–Oehringen w Sławięcicach. W �9�7 roku, po zdaniu matury 
w gimnazjum w Bielsku, Aleksander dobrowolnie zgłosił się do wojska (był już 
wtedy obywatelem polskim) i został przydzielony do kawalerii w Grudziądzu�69. 
� października �9�7 roku rozpoczął naukę w szkole podchorążych rezerwy kawa-
lerii III szwadron w Grudziądzu�70. W sierpniu �9�8 roku przebywał już w ��. puł-
ku ułanów we Lwowie�7�. �0 grudnia �9�8 roku Karol Hohenlohe–Ingelfingen, jako 
przybrany ojciec wyraził zgodę, aby jego syn Aleksander wstąpił do Głównej Szko-
ły Handlowej w Warszawie (ul. Rakowiecka). Jednak nauki nie rozpoczął, w lipcu 
�9�9 roku Aleksander został zmobilizowany i znalazł się we Lwowie, dokąd przy-
brany ojciec wysyłał mu pieniądze, które dotarły do niego �8 sierpnia �9�9 roku; 

�6� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. �5���: korespondencja, deklaracja członkowska: � listopada �9�� r.
�65 Europäische Stammtafeln. �978, Bd. 5, Tafel �0.
�66 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�9, k. �6�: uwierzytelniony odpis aktu urodzenia, tom 8�, s. 
��9, Nr �75 wystawiony �0 maja �9�� r.
�67 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��5b, k. ��: wniosek na udzielenie karty cyrkulacyjnej – odpis 
z � listopada �9�6 r.
�68 Tamże, k. 59a: odpis uchwały.
�69 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�9.
�70 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��5b, k. 55: rachunki dla Aleksandra szły od października na 
ten adres.
�7� Tamże, k. 70: tam szły rachunki i jest notatka z adresem i stopniem wojskowym.
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wówczas wszelka łączność pomiędzy Karolem a Aleksandrem się urwała�7�. Z akt 
nie wynika, co działo się z Aleksandrem pomiędzy wrześniem a �� października 
�9�9 roku, kiedy to w Paryżu poślubił Peggy Thompson–Schulze i natychmiast 
wyjechał do Waszyngtonu�7�. Władze hitlerowskie nie pozostały obojętne na taką 
postawę i �� sierpnia �9�0 roku decyzją Sądu Obwodowego w Lublińcu umowa 
przysposobienia zawarta �� kwietnia �9�� roku pomiędzy Karolem a Aleksandrem 
została zniesiona z braku postawy patriotycznej tego ostatniego�7�.

Zupełnie inaczej historia pokierowała losem jego młodszego brata Konrada Al-
freda Maximiliana Marii księcia zu Hohenlohe–Schillingsfürst, który urodził się 
�6 sierpnia �9�9 roku w Bernie (Szwajcaria)�75. Do końca �9�� roku Konrad mieszkał 
w zamku Friedstein w Steinach (Austria). Z końcem tegoż roku został wszczęty pro-
ces adopcji Konrada przez Karola Gotfryda księcia zu Hohenlohe–Ingelfingen�76. Sąd 
Grodzki w Lublińcu zatwierdził umowę adopcyjną �5 stycznia �9�5 roku�77. 

Konrad pobierał nauki w zakładzie naukowym w Schöndorff (Bawaria) od mar-
ca �9�� do grudnia �9�� roku, a następnie w polskim gimnazjum państwowym 
z niemieckim językiem nauczania w Bielsku od marca �9�5 do grudnia �9�6 roku 
oraz w Realgymnasium XIX w Wiedniu od stycznia �9�7 do czerwca �9�8 roku�78. 
W tym gimnazjum zdał maturę, a następnie udał się do Warszawy, aby tam no-
stryfikować swój dyplom, co jednak ze względu na niewystarczającą znajomość ję-
zyka polskiego nie zostało uwieńczone sukcesem�79. Od września �9�� roku należał 
do Hitler–Jugend, z której wystąpił w �9�� roku, ze względu na uzyskane obywa-
telstwo polskie. W �9�0 roku wstąpił do NSD Studentenbund�80. W październiku 
�9�6 roku wstąpił do Akademii Leśnej w Eberswalde koło Berlina, na której studio-
wał do września �9�0 roku, po czym jako ochotnik zgłosił się do Wehrmachtu,�8� 
gdzie rozpoczął służbę �5 października �9�0 roku w stopniu sierżanta, po załatwie-
niu spraw związanych z uzyskaniem obywatelstwa niemieckiego. Po wstąpieniu do 
wojska skierowano go na szkolenie do Saarbrückenheim. �0 września �9�� roku 
był już podporucznikiem rezerwy�8�. 

�7� Tamże, k. 99, ��0: rachunki.
�7� Gothaischer genealogischer Hofkalender auf das Jahr 1942. Gotha �9��, R. �79, s. ���.
�7� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 90�9, k. �8�.
�75 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980b, k. ��: Geburtsschein (wyciąg z tomu 86, s. �6, nr ��70, 
wystawiony �� sierpnia �9�� r.).
�76 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980a, k. �–��.
�77 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980a, k. �8.
�78 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980b, k. �0: Deutsche Volksliste.
�79 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. k. 5: Fragebogen zur Feststellung des Erwerb deutschen Staat-
sangehörigkeit in den eingegliederten Ostgebieten.
�80 Tamże, k. 5.
�8� Tamże, k. 6–��.
�8� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9��5a, k. ��: Heiratsurkunde.
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W październiku �9�� roku zaręczył się z Ladislają baronówną Mayr–Melnhof�8�, 
a następnie �0 września �9�� roku w Grödig koło Salzburga wziął z nią ślub�8�. 
Wkrótce potem został wysłany na front wschodni, gdzie w lutym �9�� roku został 
ciężko ranny�85. �6 maja �9�� roku w Mikołskoje (trudna do ustalenia miejscowość 
w ZSRR – być może gdzieś w pobliżu jeziora Ładoga) w szpitalu polowym nr 9�8 
zmarł na skutek odniesionych ran�86. Na polecenie Karola Gotfryda informację 
o tym podały liczne gazety, a jednocześnie na terenie dóbr koszęcińskich w wielu 
kościołach �0 maja �9�� roku odbyły się msze za jego duszę�87. Po jego śmierci wdo-
wa nadal utrzymywała kontakt z Karolem Gotfrydem, który pomagał jej do końca 
wojny w sprawach finansowych oraz załatwieniu wszelkich spraw prawnych�88.

Fideikomis koszęciński przeszedł na własność państwa polskiego w �9�5 roku, 
a zamek w Koszęcinie, pieczołowicie w ostatnich latach restaurowany, jest obecnie 
siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Podstawową bazę źródłową artykułu stanowiły dokumenty wchodzące w skład 
zespołu Archiwum Książąt Hohenlohe–Ingelfingen z Koszęcina. Akta te zostały 
przebadane na potrzeby niniejszego artykułu tylko w niewielkim stopniu i tak na-
prawdę czekają na swojego odkrywcę i badacza, są bowiem nie tylko źródłem do 
badań genealogicznych omawianej rodziny, ale także są źródłem do poznania spo-
sobu ich gospodarowania na Śląsku, kontaktów z miejscową ludnością, wpływu na 
architekturę i zagospodarowanie tych terenów. Na pełne opracowanie czeka kore-
spondencja rodzinna i akta dotyczące udziału w życiu społecznym i politycznym 
Śląska, akta związane z ich działalnością górniczą i hutniczą, a także dokumentacja 
gromadzona w związku z powstaniami listopadowym, krakowskim i styczniowym, 
zawierająca nawet mapy obrazujące ruchy wojsk polskich. Na razie jedyną poważną 
pracą powstałą na podstawie materiałów z zespołu pozostaje opracowanie niemie-
ckiej badaczki Gerlinde Kraus�89. Wydaje się, że nadszedł czas, aby i tę białą plamę 
zapomnienia zetrzeć z mapy Śląska i przywrócić historii Górnego Śląska postacie 
Fryderyka Ludwika – uczestnika bitwy pod Jeną, Adolfa – premiera Prus, Krafta 
– twórcy pruskiej artylerii, a nawet Agnieszki – pielęgniarki zmarłej w Turcji.

�8� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 9���, k. �0�: telegram Karola Gotfryda z �� października �9�� 
r. z Salzburga do Generalnej Dyrekcji Koszęcin z informacją o tym fakcie.
�8� AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980b, k. ��.
�85 AP Kat, Hohenlohe Kosz sygn. 9��5a, k. �.
�86 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 8980 b, k. ��, �6: Sterbeurkunde.
�87 Tamże, k. �8–��.
�88 AP Kat, Hohenlohe Kosz sygn. 9��5 a, korespondencja Karla Gotfryda z różnymi urzędami, 
gdzie występuje jako przedstawiciel wdowy po Konradzie.
�89 G. Kraus: Christiane Fürstin von der Osten–Sacken..., 
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rozwóJ browarnictwa na Żywiecczyźnie i Jego 
rozKwit w świetle planów architeKtonicznych 

Karola pietSchKi – architeKta arcyKSięcia 
albrechta fryderyKa habSburga 

Produkcja piwa na Żywiecczyźnie ma tradycje sięgające przełomu XIII i XIV 
wieku. Już w ���8 roku dokument księcia oświęcimskiego Przemysława potwier-
dza dawne przywileje nadane miastu, wymieniając słodowników i chmielniki, czy-
li pola, na których uprawiano chmiel�. Początkowo wszyscy mieszkańcy Żywiec-
czyzny posiadali prawo robienia słodów i warzenia piwa bez ograniczeń. W �5�7 
roku właściciele Żywiecczyzny Jan i Wawrzyniec Komorowscy zastrzegli to prawo 
wyłącznie dla mieszczan, a chłopom piwo wolno było warzyć tylko na własny uży-
tek i to bez prawa sprzedaży. Toteż Komorowscy w �5�8 roku podarowali miesz-
czanom swój browar w Żywcu. W zamian sprawowali kontrolę nad produkcją 
piwa. W dobie rozwoju gospodarki folwarcznej Komorowscy zmusili mieszczan do 
zaopatrywania się w zboże na wyrób słodu wyłącznie w swoich folwarkach. Zarów-
no produkty, jak i piwo innego pochodzenia konfiskowano. 

Browar, w którym mieszczanie mieli prawo warzenia piwa, znajdował się w po-
bliżu zamku żywieckiego, prawdopodobnie nad młynówką. Obok browaru stały 
dwa młyny zbożowe, w których mielono ziarno na słód. Gdy w �6�� roku dobra 
żywieckie przeszły w posiadanie królowej Konstancji, żony Zygmunta III Wazy, 
mieszczanie stracili monopol na zaopatrywanie mieszkańców Żywca w piwo. We-
dług nowej ordynacji wydanej przez królową Konstancję w �6�6 roku mieszczanie 
mogli ważyć piwo w browarze podarowanym im przez Komorowskich, mogli też 
wybudować � nowe browary, ale prawo produkcji i sprzedaży piwa na wsiach ży-
wieckich otrzymały karczmy i gorzelnie. Odtąd obok browarów miejskich istniały 
browary i gorzelnie w folwarkach. 

Jak wyglądały dawne budynki w browarze i ich urządzenia wewnętrzne? In-
wentarz miasta i klucza jeleśniańskiego z �790 roku zawiera następujący opis 
budynku browaru w Żywcu. „Jest on murowany, w którego sieni jest kotlina 
murowana z kominem wyprowadzonym, dwa kotły do warzenia piwa, większy 
i mniejszy, a zaś blisko kotliny przecier do piwa potrzebny. Od prawej strony 
w sieni jest stancja niewielka o jednym oknie dla pisarza browarnego, poniżej 
której jest przejście do izby na słodu wyprawę, a dalej w podle tej izby suszarnia, 
na drugiej zaś lewej stronie sieni są dwie niemieszkalne, zdezelowane izby, na-

� F. Lenczowsk i: Materiały do dziejów miasta Żywca od XV do XVIII w. Kraków �957. 
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przeciw drzwi chodnych do sieni jest wymurowana piwnica, czyli sklep na skład 
piwa.”� Budynek ten wart był wówczas �000 zł. 

Teren, na którym znajdują się obecne „Browary Żywiec SA ”, należał niegdyś do 
bogatej rodziny chłopskiej Pawlusów, osiedlonej w Zabłociu. Od nazwiska Pawlusów 
pochodzi właśnie nazwa „Browar na Pawlusiu” – tak często występująca na planach 
architektonicznych poszczególnych obiektów budowlanych, projektowanych w póź-
niejszym okresie przez znanego architekta Karola Pietschkę. W XVIII wieku ówcześ-
ni dziedzice Żywiecczyzny Wielopolscy odkupili od Pawlusów teren położony po 
prawej stronie potoku Leśnianka, dając im w zamian � zarębki w bardziej górzystym 
terenie wsi Wieprz. Zakupiony teren Wielopolscy przyłączyli do swego folwarku 
w Wieprzu i wybudowali na nim gorzelnię. Miejsce było znakomite – znajdowało się 
przy trasie z Żywca na Węgry i Morawy. Niestety, zadłużona szlachta polska sprzeda-
ła swe posiadłości przedstawicielom linii habsbursko–lotaryńskiej. 

Pierwszym przedstawicielem linii habsbursko–lotaryńskiej, który zakupił 
znaczną część dóbr żywieckich, będących od �678 roku w rękach rodziny Wielopol-
skich, był książę sasko–cieszyński Albrecht Kazimierz. Popierając plany ekspansji 
Austrii na ziemie polskie, chętnie wykupywał on zadłużone posiadłości szlach-
ty polskiej. W �808 roku zakupił pierwsze posiadłości na terenie Galicji, a były 
to dobra Bestwina i Czaniec oraz Porąbka, a �8�0 roku Bark oraz znaczną część 
państwa żywieckiego obejmującą miejscowości: Jeleśnia, Pewel Wielka, Hucisko, 
Koszarawa, Krzyżowa, Sopotnia Wielka, część Korbielowa oraz zamek i część par-
ku w Żywcu. Natomiast w latach �8��–�8�5 książę Albrecht Kazimierz zakupił 
Dankowice, Jawiszowice, Przyborów oraz kolejną znaczną część dawnego państwa 
żywieckiego obejmującą wsie: Trzebinia k. Żywca, Świnna, Przyłęków, Sopotnia 
Mała i Sporysz z folwarkiem Obszar. Do bezpotomnej śmierci księcia Albrechta 
Kazimierza w �8�� roku jego dobra powiększyły się jeszcze o część Korbielowa, 
Bestwinkę z częścią Kaniowa i Brzeszcze. 

Spadkobiercą jego został zwycięzca spod Aspern – arcyksiążę Karol Ludwik 
Habsburg. On to zakupił w �8�8 roku od hrabiego Adama Wielopolskiego najwięk-
szą część państwa żywieckiego, tzw. „państwo Wieprz”. Z kolei w latach �8�9–�8�6 
własnością Arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga stały się dobra leżące w gór-
nym dorzeczu rzeki Soły – Sól, Szare, Nieledwia, Rycerka Górna, Rycerka Dolna 
i Kamesznica. Ze względu na ogromne obszary leśne tereny te również przedsta-
wiały dużą wartość. 

Zarządzanie tak dużym obszarem przez administrację dóbr w Cieszynie stawa-
ło się zadaniem coraz trudniejszym, toteż arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg 
utworzył � stycznia �8�8 roku samodzielną Dyrekcję Dóbr Żywieckich z siedzibą 

� F. Lenczowsk i: O dawnej produkcji piwa w Żywcu. „Małopolskie Studia Historyczne” �960,  
nr ¾, s. 7�–7�. 



�1

ROZWóJ BROWARNICTWA NA ŻyWIECCZyŹNIE I JEGO ROZKWIT …

w Żywcu, oddzielając dobra galicyjskie, w tym Żywiecczyznę, od dóbr księstwa 
cieszyńskiego. Odtąd Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu (Erzherzogliche Güter–
Direktion Saybusch) sprawowała nadzór nad wszystkimi posiadłościami ziemski-
mi na terenie Galicji z wyjątkiem zakładów hutniczych w Węgierskiej Górce i Spo-
ryszu, które od chwili ich nabycia podlegały bezpośrednio dyrekcji przemysłowej 
w Cieszynie i były zupełnie wyłączone z administracji dóbr żywieckich. 

W utworzonej w �8�8 roku Dyrekcji Dóbr Żywieckich wyodrębniono Sekre-
tariat Naczelnego Dyrektora oraz 5 działów administracyjnych. Jednym z owych 
działów było Biuro Techniczno–Budowlane zajmujące się wymierzaniem ekwiwa-
lentów za zniesione prawo paszy i poboru drzewa budulcowego, opracowywaniem 
wieloletnich planów użytkowania lasów, sporządzaniem przeglądowych map drze-
wostanów, a także budową budynków mieszkalnych i gospodarczych, dróg i mo-
stów oraz urządzeń wodnych. Reorganizacji uległa administracja dóbr. Powstało 
wtedy �5 zarządów lasów, � zarządy rolne w Bestwinie i Wieprzu, Dyrekcja Browa-
ru, Zarząd Fabryki Suchej Destylacji Drewna oraz Zarząd Kleju, Spodium, Mąki 
Kostnej i Kwasu Siarkowego.

Na Żywiecczyznę przybywali urzędnicy i fachowcy zatrudniani przez arcy-
księcia Albrechta. Należał do nich również Karol Pietschka, późniejszy zarządca 
budowlany Dyrekcji Dóbr Żywieckich, autor zachowanych w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Żywcu wspaniałych planów architektonicznych budowanego na 
Pawlusiu od �85� roku browaru w Żywcu, który został zatrudniony w żywieckiej 
Dyrekcji Dóbr � stycznia �8�9 roku �. 

To arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg zakupił w �8�8 roku gorzelnię 
w Wieprzu z zamiarem założenia na tym terenie dużego, dochodowego browaru�. 
Budowa tego browaru rozpoczęła się w �85�, a zakończyła w roku �857. W prze-
chowywanych w Archiwum Państwowym w Żywcu aktach Dyrekcji Dóbr Żywie-
ckich zachowało się zestawienie kosztów budowy obiektów browaru w tym okresie. 
Według ówczesnych przeliczeń w �85� roku wydano na budowę browaru �� �65 
guldenów, czyli złotych reńskich, w �85� roku – �8 �95 guldenów, w �85� roku 
– �8 800 guldenów, �855 roku – �0 �5� guldeny, w �856 roku – 6� 995 guldenów, 
a w roku �857 – �8 895 guldenów5. Kwoty te obrazują, jak olbrzymia była to in-
westycja. W �856 roku browar miał następujące budynki: słodownię z szuszarnią, 
warzelnię, piwnice fermentacyjne i składowe oraz zabudowania gospodarcze. 

� B. Husar: Budownictwo drewniane w dobrach żywieckich według projektów Karola Pietschki. W: 
Żywieckie projekty Karola Pietschki – architekta arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga (wybór). 
Katowice �00�, s. ��.
� Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Żywcu, zespół Dyrekcja Dóbr Żywieckich, 
sygn. DDŻ–6��.
5 Tamże, sygn. DDŻ–5��. 
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W �857 roku zbudowano na zakupionych od Macieja i Józefa Pawlusów terenach 
nad Leśnianką zakład do spławu drzewa. Drzewo spławiano potokiem. Z kanałów 
spławnych wyrzucano je na plac składowy, skąd po wysuszeniu transportowano 
do browaru. W �859 roku została zainstalowana maszyna parowa o mocy 8 KM. 
W �860 roku piwnice rozbudowano, a w �866 roku wybudowano nową bednarnię. 
Natomiast w roku �870 urządzono słodownię. 

A jakimi urządzeniami technicznymi dysponowano w wówczas istniejącym 
browarze? Były to: � maszyna parowa, � kotły parowe, � maszyna do zacieru, młyn 
do mielenia słodu, dźwig, urządzenia warsztatu tokarskiego, system kanałów prze-
pływowych w słodowni, kadzie, kotły do gotowania piwa i pompy zainstalowane 
w warzelni, chłodniki w oddziale studzenia. W �877 roku zastosowano nowe urzą-
dzenia, takie jak maszyna do oczyszczania i sortowania jęczmienia o mocy 6 KM, 
aparaty do smolenia beczek, piłę kotłową i taśmową oraz urządzenia sprawdzające 
szczelność beczek. W roku �88� zatrudniono m.in. tokarza wykonującego czopy 
do beczek, a w następnych latach mechanika ślusarza potrzebnego do wykonywa-
nia konserwacji urządzeń mechanicznych. Natomiast rok �89� był rokiem zakoń-
czenia budowy bocznicy kolejowej do browaru o długości 559 m. 

Zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Żywcu plany architekto-
niczne autorstwa arcyksiążęcego architekta Karola Pietschki stanowią ewenement 
w historii architektury europejskiej. Są to plany budynków gospodarczych, gajó-
wek, leśniczówek, domów mieszkalnych dla robotników i urzędników, karczem, 
zajazdów, budynków fabrycznych, a także urządzeń technicznych realizowanych 
na rozległym obszarze dóbr żywieckich, będących pod zarządem Dyrekcji Dóbr 
zawiadującej posiadłościami domu Habsburgów nabywanymi sukcesywnie na te-
renie Galicji od �808 roku. 

W Oddziale w Żywcu Archiwum Państwowego w Katowicach jest przechowy-
wanych ok. 70 planów budowlanych Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu autorstwa 
Karola Pietschki. Projekty te były opracowane bardzo starannie. Nie odbiegają one 
od budynków projektowanych w ówczesnej Europie. Plany wykreślone są tuszem, 
rzuty, elewacje, przekroje pokolorowane akwarelami6. Skala planów jest zgodna 
z obowiązującymi normami austriackimi. Charakterystyczna jest również bardzo 
dobra kompozycja planów. W górnej części każdego planu jest podany w języku 
niemieckim rodzaj projektu budowlanego i jego umiejscowienie. W prawym dol-
nym rogu figuruje czytelny podpis autora oraz data wykonania planu. Plany te były 
zatwierdzane przez Dyrekcję Dóbr Żywieckich. Rysunki rozplanowane są zwykle 
w � rzędach poziomych. Zawierają elewację frontową, sytuację zabudowy terenu, 

6 J. Chałupsk i : Karczmy i zajazdy, nadleśnictwa, gajówki oraz domy dla pracowników leśnych i ko-
lonistów w dobrach Żywieckich według projektów architekta K.Pietschki. „Karta Groni”�988, nr ��, 
s. 86.
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widok boczny, przyziemia, przekrój poprzeczny oraz skalę. Rysunki opisane są 
ręcznie, w języku niemieckim, najczęściej tuszem. Wiele plansz zawiera ślady po-
prawek i przeliczeń.

Uderza różnorodność form nadających budynkom indywidualne piętno. Znacz-
na część planów budowlanych wyrosła na tradycji budownictwa alpejskiego. Stąd 
też tak piękne i odmienne na Żywiecczyźnie budynki zawierające elementy bu-
downictwa tyrolskiego wpisane w górski, żywiecki krajobraz. Znalazło to również 
odzwierciedlenie w samych planach architektonicznych Karola Pietschki, gdzie 
pejzaż leśny umieszczany często wokół rzutów bocznych ożywia projekt i nadaje 
mu niepowtarzalne piękno.

Karol Pietschka wykazał w swych projektach dużą róznorodność form i po-
mysłów. Czerpał je niewątpliwie z zachowanych do dzisiaj w zbiorach Oddziału 
w Żywcu Archiwum Państwowego w Katowicach, a sprowadzanych do Dyrekcji 
Dóbr Żywieckich wiedeńskich wydawnictw „Allgemeine Bauzeitung mit Abbil-
dungen”, zawierających opracowania architektoniczne, plany, przekroje poprzecz-
ne, rzuty i przykłady konkretnych rozwiązań architektonicznych dotyczących 
niejednokrotnie najznakomitszych budowli europejskich. To przedstawione tam 
projekty stały się inspiracją dla niebywale zdolnego i wszechstronnego architekta. 

W latach �85�–�89� Karol Pietschka był autorem projektów budowlanych 
wszystkich budynków i urządzeń ,,Browaru na Pawlusiu”. Zachowały się z tego 
okresu projekty architektoniczne budynków administracyjnych Arcyksiążę-
cego Browaru w Żywcu, plany sytuacyjne ,,Browaru na Pawlusiu”, oraz plany 
zabudowań fabrycznych. 

Bardzo okazale prezentuje się plan zabudowy głównych budynków browaru 
ze słodownią7. Słodownia była budynkiem, w którym ze skiełkowanego ziarna 
otrzymywano słód potrzebny do dalszego wytwarzania piwa. Składała się z po-
mieszczeń do moczenia i słodowania jęczmienia, magazynów, pomieszczeń do 
czyszczenia zboża. Zbudowano ją z cegły i kamienia. Słodownia miała też roz-
budowany system kanałów przepływowych oraz specjalnie pogrubione ściany, 
które zapewniały stałą temperaturę w pomieszczeniach. Zbudowana obok sło-
downi suszarnia słodu miała chrakterystyczny wysoki komin zwany, parnikiem. 
Umieszczenie parnika, grubość ścian wraz z obliczeniami przedstawia plan 
suszarni z �856 roku zawierający dla odmiany podpis autora złożony na tymże 
planie ołówkiem. Plany wykreślone są tuszem, elewacje pięknie zacieniowane, 
przekroje pokolorowane akwerelami. Przedstawione przekroje obrazują rozkłady 
pomieszczeń budynku na � i � piętrze, z adnotacją, iż takie samo rozmieszczenie 
pomieszczeń dotyczy �–5 kondygnacji. Ciekawostką są pomieszczenia przezna-

7 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu, zespół Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
[Beskidenbrauerei Saybusch], Lp. ��6. 
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czone na pokój pisarza, pokój mieszkalny słodownika oraz pomieszczenie rezer-
wowe. W prawym dolnym rogu widnieje własnoręczny podpis Karola Pietschki 
i data (grudzień �87�). Ciekawie przedstawia się również plan zabudowy lodowni 
i fermentowni wykonany w lutym �885 roku8. 

Środkową część zabudowań browaru stanowiła warzelnia. W warzelni otrzy-
mywano brzeczkę. Do budynku warzelni były doprowadzone rury z ciepłą i zimną 
wodą. Zachowały się plany chłodni i warzelni z �857 roku, plan warzelni z roku �897, 
wykonany tuszem szkic budynku chłodni z �855 roku oraz piękny plan elewacji bu-
dynku warzelni z roku �85�9. Charakterystyczne są tutaj typowe dla architektury 
przemysłowej duże, wysokie okna zamykane łukami odcinkowymi. Plan wykonano 
tuszem, a powierzchnie szklane pokolorowano błękitną akwarelą; dzięki tym ele-
mentom dekoracyjnym zdaje się czytelniejszy dla odbiorcy. Charakterystyczne jest, 
iż tym razem podpis autora złożony tuszem wraz z datami wykonania planów figu-
ruje nie w części lewej, lecz pod skalą, czyli na środku dolnej części planu. 

Kolejny oddział browaru to oddział studzenia, w którym znajdowały się chłod-
niki do wylewania brzeczki. Natomiast w piwnicach fermentacyjnych odbywał się 
proces górnej i dolnej fermentacji. Procesowi górnej fermentacji poddawano piwo 
wysokogatunkowe, które było produkowane w dużych kadziach, a następnie prze-
lewano je do mniejszych beczek. Pod beczkami ustawiono koryta, którymi spły-
wała powstająca podczas fermentacji piana�0. Natomiast proces dolnej fermentacji 
odbywał się w kadziach o kształcie cylindrycznym, umieszczonych na specjalnych 
podmurówkach. W piwnicach stosowano lód w celu obniżenia temperatury. Cie-
kawie przedstawia się plan zabudowy lodowni i fermentowni wykonany w lutym 
�885 roku��. Jak wynika z tego planu zabudowy, zaprojektowana przez Karola Pie-
tschkę lodownia zajmowała powierzchnię 7�0 m�. W zbiorach Archiwum Pań-
stwowego w Żywcu jest również przechowywany plan fermentowni z �858 oraz 
z �866 roku. Plan wykonany przez Karola Pietschkę w �866 roku to pokolorowany 
akwarelami przekrój pomieszczeń fermentowni. Jak wynika z planu w pierwszym 
oddziale fermentowni mieściło się �0 kadzi fermentacyjnych, natomiast w drugim 
oddziale fermentowni – aż �6 kadzi��. Karol Pietschka był również autorem planu 
przekroju lodowni z �85� roku oraz magazynu lodu z roku �860. 

Bednarnia zajmowała się produkcją beczek. Istniało przekonanie, iż dobrze wy-
konane beczki gwarantowały dobrą jakość wyprodukowanego piwa. I te pomieszcze-
nia projektował Karol Pietschka. Do nich należy projekt bednarni z �865 roku oraz 

8 Tamże, Lp. ��� 
9 Tamże, Lp. �6�. 
�0 A. Spyra: Browar Żywiec 1956–1996. Żywiec �996, s. 9.
�� Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Żywcu, zespół Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
[Beskidenbrauerei Saybusch], Lp. ���.
�� Tamże, Lp. ��6. 
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składnica beczek z roku �88�. Zachowany przepiękny plan bednarni z �865 roku�� 
przedstawia budynek murowany o dachu dwuspadowym, konstrukcji drewnianej 
i szeroko wysuniętym okapie. Szczyt budynku ozdobiony jest tak charakterystycz-
ną dla Pietschki, a rzadziej spotykaną w przypadku budownictwa przemysłowego 
drewnianą ornamentyką z przepięknymi elementami tyrolskiego zdobnictwa drew-
nianego. Właśnie te piękne, a nietypowe na naszym terenie, bo oparte na tradycji 
willi szwajcarskiej elementy budownictwa tyrolskiego, wplecione w żywiecki kra-
jobraz przemysłowy, świadczą o niepowtarzalności owych zabudowań. Jak wynika 
z planu bednarnia miała szopę do składowania desek, warsztaty, pokój czeladników, 
pokój zarządcy bednarni, pomieszczenie na urządzenia i warsztaty. 

Kolejne pomieszczenia przemysłowe ,,Browaru na Pawlusiu” to pomieszczenia 
leżakowni czyli magazynów do składowania piwa. W zachowanych w Oddziale 
w Żywcu Archiwum Państwowego w Katowicach zbiorach planów architektonicz-
nych Karola Pietschki znajduje się plan piwnicy składowej z �867 roku, plan prze-
kroju magazynu butelek z �856 oraz �890 roku, pięknie zaprojektowane w grudniu 
�869 roku elewacje budynków leżakowni ,,Browaru na Pawlusiu”, które prawdo-
podobnie z biegiem czasu uległy kolejnym przebudowom. Pokolorowany akware-
lami przekrój nowoczesnych pomieszczeń do składowania piwa, zaprojektowany 
przez Karola Pietschkę również w grudniu �869 roku, wskazuje specjalne miejsce 
do składowania piwa Alle��. Oczywiście chodzi tutaj o markę wysokogatunkowego 
piwa Ale, które na tymże planie architektonicznym oznaczono ,,Alle’’

Karol Pietschka projektował również budynki mieszkalne dla personelu Arcy-
książęcego Browaru na Pawlusiu. Zachowały się projekty budynków mieszkalnych 
z roku �856, �867, �870 i �887. Piękne budynki mieszkalne zaprojektowane w listo-
padzie �870 roku zachowały swój wygląd do dnia dzisiejszego. Plan zawiera elewa-
cje budynków oraz przekroje wraz z obliczeniami.

Karol Pietschka zaprojektował również kotłownię w roku �889, był autorem 
planów licznych detali architektonicznych oraz urządzeń wewnętrznych i po-
mieszczeń. Zachowały się plany wejścia do browaru z �857 roku, plan detali 
z roku �89�, plan kadzi fermentacyjnej z roku �866, basenu na wodę zaprojek-
towanego w �86� roku oraz stawów z roku �885. Pietschka był również autorem 
rozwiązań pionu kanalizacyjnego w ,,Browarze na Pawlusiu”, o czym świadczy 
zachowany plan z roku �888, i klatki schodowej w budynku administracyjnym, 
zaprojektowanej w roku �856.

Na uwagę zasługuje piękne połączenie kamienia i drewna w zaprojektowanej 
w czerwcu �867 bramie wejściowej do obiektów Browaru na Pawlusiu�5. Przedsta-

�� Tamże, Lp. 97. 
�� Tamże, Lp. ��0 .
�5 Tamże, Lp. 85. 
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wiony projekt zawiera nie tylko piękny rysunek ekspozycyjnego wejścia do bro-
waru, ale także dokładne wyliczenia pozwalające z najdrobniejszymi szczegóła-
mi wykonać ową bramę. Z licznych projektów pomieszczeń dla robotników i pra-
cowników Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu na uwagę zasługuje zaprojektowane 
w maju �859 roku i wykonane mieszkanie dla maszynisty zaopatrzone w alkowę 
i w pierwszą zakładową izbę chorych�6. 

Architekt Karol Pietschka zupełnie zmienił zabudowę istniejącego browaru, 
stwarzając nowoczesny, spełniający wymogi europejskie Arcyksiążęcy Browar 
w Żywcu, który – jak się okazało – nie tylko dzięki usytuowaniu, wspaniałej wodzie 
źródlanej, ale i dzięki nowoczesnej infrastrukturze przemysłowej podbił w niedłu-
gim czasie rynki europejskie, konkurując z najwspanialszymi browarami. 

�6 Tamże, Lp. �05. 
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zdzisław Jedynak

zaryS dzieJów górnośląSKieJ SpółKi bracKieJ 
w tarnowSKich górach  

(oberSchleSiScher bergKnappSchaft tarnowitz) 
 w latach 1857–1922 i JeJ pozoStałość aKtowa  
w archiwuM pańStwowyM w Katowicach

Dzieje spółek brackich na terenie Prus przedstawił ostatnio w obszernym arty-
kule Ulrich Lauf�. Autor ten opublikował wcześniej książkę na ten temat�. Tematy-
ką tą zajmował się również Ulrich Reiff�.

Tradycje spółek brackich sięgają najstarszych dziejów górnictwa. Początko-
wo opiekę nad chorymi, inwalidami, wdowami po górnikach i sierotami fi-
nansowano z dobrowolnych datków składanych do puszki (Büchse). Opiekę 
tę unormowano, kiedy na podstawie pruskiej ordynacji górniczej z 5 czerwca 
�769 roku ustalono, że każdy właściciel kopalni i huty musiał odprowadzać 
część swych dochodów� na spółkę bracką (Knappschaft) i Kasę Ubogich (Ar-
men–Kasse) dla całego Śląska, mieszczącą się – tak jak Wyższy Urząd Górniczy 
(Oberbergamt zu Breslau, dalej: OBB) – najpierw w Złotym Stoku (Reichenste-
in), a potem we Wrocławiu.

Zgodnie z instrukcją z � stycznia �8�� roku utworzono Śląską Główną Spół-
kę Bracką (Schlesischer Haupt–Knappschafts–Verband) z siedzibą we Wrocławiu. 
Obejmowała ona zasięgiem swego działania obszar całego pruskiego Śląska5. 

W �85� roku na podstawie ustawy z �0 kwietnia6 o połączeniu górników, hut-
ników i pracowników salin w spółki brackie (Vereinigung der Berg–, Hütten–, Sa-
linen– und Aufbereitungsarbeiter in Knappschaften) zadecydowano o powołaniu 
oddzielnej spółki w Tarnowskich Górach. Dokonano wówczas rozdzielenia spółek 
– na dolnośląską z siedzibą w Wałbrzychu i górnośląską w Tarnowskich Górach. 
Sprawa utworzenia spółki w Tarnowskich Górach była zapowiedziana w instrukcji 
z � kwietnia �855 roku. Spółka rozpoczęła działalność � stycznia �857 roku. Siedzi-

� U. Lauf : Die deutschen Knappschaftsvereine (1854–1923). Ein altes Sozialsystem im Rückblick. 
„Anschnitt“ �006, Nr �, s. �6�–�9�.
� Tenże: Die Knappschaft – ein Streifzug durch tausend Jahre Sozialgeschichte. Sankt Augustin �99�.
� U. Rei f f : Vom Bergmann zum Arbeiter. Göttingen �00�.
� Było to � kuksy (części) spośród ��8 (całości); ponadto � odprowadzano na fundusz tzw. wol-
nych kuksów na utrzymanie kościołów i szkół; właściciel gruntu otrzymywał również � kuksy; na-
tomiast właściciel danego zakładu zostawiał dla siebie ��� kuksy. 
5 Zachowała się bogata dokumentacja dotycząca tej spółki w aktach OBB – Die preussische Berg–, 
Hütten– und Salinenverwaltung 1763–1865 – die Bestände in den polnischen Staatsarchiven Breslau 
und Kattowitz. Bearbeitet von Z. Jedynak und J. Gołaszewski, Bochum �00�. s. �7�–�8�.
6 Gesetzsammlung für die Königlich Preussischen Staaten. Berlin �85�, s. ��9.
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bą zarządu spółki był nowo wybudowany dom przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich 
Górach, który został znacznie powiększony w latach �897–�8987.

Podziału majątku spółki brackiej między nowo powstałe – dolnośląską i górno-
śląską – dokonano �0 listopada �859 roku. Spółce górnośląskiej przyznano wszyst-
kie nieruchomości na terenie jej działania i 50 000 talarów na pokrycie niezbęd-
nych kosztów organizacyjnych8.

Pierwszy statut został ustanowiony 7 grudnia �856 roku decyzją Ministra 
Handlu, Rzemiosła i Robót Publicznych w Berlinie von der Heydta, a następ-
nie uzupełniony 6 października �859 roku9. Jest rzeczą interesującą, że statut 
ten został też przetłumaczony na język polski i rozpowszechniany w poszcze-
gólnych zakładach. Inicjatywę taką podjął pierwszy dyrektor spółki W. Scho-
linus�0. Tekst tłumaczenia został sporządzony w sposób staranny i poprawny 
językowo��. Potrzeba takiego tłumaczenia ze względów językowych była na 
Górnym Śląsku wręcz niezbędna. Świadczy o tym liczba egzemplarzy zamó-
wionych w końcu grudnia �869 i na początku stycznia �870 roku do poszcze-
gólnych zakładów, np. do kopalni galmanu „Teresa” w Bytomiu, gdzie było 
łącznie �7� urzędników i robotników, miano wysłać ��8 tekstów polskich i �6 
niemieckich��, a do kopalni węgla kamiennego „Przemsza” w Brzezince koło 
Mysłowic tylko � po niemiecku i �6� po polsku��, zaś do kopalni „Branden-
burg” w Rudzie Śląskiej odpowiednio �0 i �70�� oraz do Królewskiej Huty (Kö-
nigshütte) �50 i �00�5, do huty w Wirku (Antonienhütte) �0 i �50�6. Ogółem za-
mówiono do � stycznia �870 roku �0 �77 egzemplarzy statutu po polsku i �006 
po niemiecku�7. Nie wiadomo jednak, czy doszło do wydrukowania egzempla-
rzy polskich, zwłaszcza w tak dużej ilości, gdyż nie zachował się żaden przykład 
w tej wersji językowej.

Sprawa polskiej wersji statutu była żywotna także później. Warto przytoczyć 
opinię z �� stycznia �88� roku z huty żelaza Królewska Huta, ze słynnej walcowni 
(Alvenslebenhütte), przodującego zakładu przedstawionego na słynnym obrazie 
Adolfa Menzla w Galerii Obrazów w Berlinie:

7 P. Nadolsk i, Miasto i jego zabudowa, w: Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie 
Góry �000, s. �5�.
8 AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 5�, k. ���–�55.
9 Tamże, sygn. 9�.
�0 Tamże, sygn. 76, k. �.
�� Tamże, k. �–�0.
�� Tamże, k. �6.
�� Tamże, k. �7
�� Tamże, k. �8
�5 Tamże, k. �9.
�6 Tamże, k. ��
�7 Tamże, k. �5.
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„Szanowny Urzędzie !
My członkowie powziąwszy wiadomość przez Pana Obermeistra Langera 

��.�.8� o nowej ustawie Towarzystwa Knapschaftowego Górnego Śląska�8, prosimy 
Szanownego Państwa, żeby nam przysłano w polskim języku książki ustawy Knap-
schaftu, ponieważ nas jest � części�9 co nie rozumiemy mowy niemieckiej.

Spodziewając się pomyślnego [załatwienia] naszej prośby, zostajemy zawsze 
Szanownemu Urzędu uniżeni sługowie

Robotnicy [w] Alvensleben–hucie No. I i II.”�0

Prośba ta spotkała się z przychylną decyzją ówczesnego dyrektora Spółki Pohl-
manna, który w imieniu Zarządu przekazał w dniu �0 stycznia�88� roku to pismo 
wspomnianemu starszemu spółki w Królewskiej Hucie Langerowi i oświadczył, że 
na posiedzeniu w tym samym dniu zostanie uchwalone dokonanie tłumaczenia, 
aby potem tekst przekazać do druku��.

Warto zacytować fragment statutu w wersji polskiej świadczący o nowoczes-
nym jak na tamte czasy rozwiązaniu problemu finansowania lecznictwa szpitalne-
go, a mianowicie:

„�7. Także przy opatrunku w lazaretach�� knapszaftowych, jak też oprócz tych 
samych, dostaną członki wolne lekarstwo i leki. [...] gdy sam doktor knapschaftowy, 
na przykład przy większych operacjach lekarskich przyciągnienie innych doktorów 
albo cyrulików za potrzeb uzna, mogą likwidacje�� innych doktorów i rachunki za-
liczki innych apteków kasie związkowej być przeznaczone.”��

Zebranie założycielskie spółki górnośląskiej odbyło się w dniu 9 lutego �857 
roku. Wybrano też wówczas pierwszy zarząd. Protokół z tego zebrania zachował 
się jako oddzielna jednostka�5 oraz jako zapis w księdze obrad zarządu�6. 

Jeszcze przed podziałem majątku dawnej spółki stan kasy wynosił (w maju �858 
roku) �65 tysięcy talarów.

Na Śląsku istniały trzy spółki brackie, a mianowicie: 
– Dolnośląska (Niederschlesischer Knappschaftsverein) w Wałbrzychu licząca 

w �9�� roku �� 5�9 członków�7

�8 Chodzi o statut z �5 listopada �880 r. wprowadzony decyzją OBB od � stycznia �88� r. – AP Kat, 
Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 9�, nr 6.
�9 To znaczy ¾ .
�0 AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 76, k. 96.
�� Tamże.
�� W �858 r. powstały już pierwsze szpitale – w Zabrzu i Mysłowicach.
�� To znaczy: rozliczenia
�� AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 76, k. 8v–9.
�5 Tamże, sygn. 8.
�6 Tamże, sygn. 9.
�7 Tamże, sygn. 6��: Milde [dyrektor spółki], Die Versicherungsrechtliche Entwicklung der preus-
sischen Knappschaftsvereine, Kattowitz �9�5, s. 6. 
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– Górnośląska (Oberschlesischer Knappschaftsverein) w Tarnowskich Górach 
– �55 95� członków�8

– Pszczyńskie Bractwo Górnicze (Knappschaftsverein für das Fürstentum Pless) 
w Katowicach – ��75 członków�9.

Pszczyńskie Bractwo Górnicze zostało utworzone w �86� roku na podstawie 
ustawy z �85� roku�0. Statut został wprowadzony � kwietnia �86� roku. Siedzibą 
był początkowo Mikołów, a później Katowice. Bractwo obejmowało zakłady nale-
żące do książąt pszczyńskich. Miało ono w swej gestii szpital w Mikołowie, zało-
żony w �8�7 roku.

Do dwóch pierwszych należeli wszyscy pracownicy zakładów państwowych 
(królewskich) lub będących pod nadzorem państwa – to znaczy takich, które uzy-
skiwały zezwolenia na działalność (nadania) z OBB.

Nie wiadomo, jak długo istniały i jakie znaczenie miały spółki brackie w zakła-
dach Donnersmarcków w Bytomiu�� oraz Tiele–Wincklerów w Katowicach��. Akta 
tych organizacji, mające charakter szczątkowy, zostały wydzielone w wyniku prac 
porządkowych jako odrębne zespoły archiwalne.

W okresie międzywojennym istniało Bractwo Górnicze w Krakowie powstałe 
w �9�8 roku��. W Archiwum Państwowym w Katowicach zachowała się � jednost-
ka archiwalna.

Górnośląska Spółka Górnicza, licząca w �9�� roku �55 95�, a w �9�� roku �57 ��� 
członków, była drugą co do wielkości na terenie całych Niemiec po Powszechnej 
Spółce Brackiej (Allgemeiner Knappschaftsverein) w Bochum, obejmującej Zagłę-
bie Ruhry i liczącej w �9�� roku �0� ���, a w �9�� roku �05 0�5 członków��.

Spółki brackie na Śląsku różniły się tym od spółek w innych regionach Niemiec, 
że zajmowały się one zbieraniem składek od pracowników w dwu pionach – na kasę 
emerytalną i kasę chorych. Z tej drugiej składki finansowano szpitale (lazarety). 

Na terenie Niemiec w okresie powojennej inflacji nastąpiło scalenie spółek bra-
ckich, których przed I wojną światową było łącznie ze śląskimi 6� w Ogólnoniemie-
ckim Związku Spółek Brackich (Reichsknappschaftsverein) w Berlinie�5. Gliwicka 
(niemiecka) spółka bracka weszła w skład tej struktury, tarnogórska (polska) nato-
miast pozostała samodzielnym podmiotem prawnym.

�8 Tamże
�9 Tamże, s. 8.
�0 AP Kat, n.z. �8�.
�� W AP w Katowicach zachowało się kilka jednostek świadczących o istnieniu takiej organizacji. 
�� W AP w Katowicach zachował się tylko dokument założenia tej spółki.
�� M. Wanatowicz: Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach �9��–�9�9. Warszawa–
Kraków �97�, s. �9.
�� Tamże, s. �69. 
�5 U. Lauf. Die deutschen ..., s. �6�. Podana przez tego autora liczba ��� spółek jest zbyt duża. Wy-
kaz z �9�5 r. uwzględnia liczbę 6� spółek.
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Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowa szpitala w Zabrzu�6. Dawny szpital, wy-
budowany w �858 roku, był obok szpitala w Mysłowicach najstarszy w całym okręgu 
przemysłowym. W latach �899–�909 dokonano gruntownej rozbudowy tego szpitala. 
Wybudowano wieżę ciśnień i łaźnię�7, założono wówczas instalację elektryczną i cen-
tralne ogrzewanie. Projekt architektoniczny był przemyślany i oryginalny w swojej kon-
cepcji. Wprawdzie nie znaleziono w aktach wzmianki dotyczącej projektanta tego za-
łożenia architektonicznego, ale przypomina ono w znacznym stopniu powiatowy dom 
opieki (Kreis–Invalidenhaus) budowany w tym samym czasie w pobliskiej Rokitnicy�8 
przez wybitnych architektów z Berlina–Charlottenburga Emila i Georga Zillmannów�9. 

Oto wykaz szpitali (lazaretów) i uzdrowisk na Górnym Śląsku według stanu z �908 
roku�0, z uwzględnieniem liczby zatrudnionych lekarzy i miejsc dla chorych��: 

�6 Opieka szpitalna w Zabrzu została przedstawiona w: Z. Jedynak. Początki opieki medycznej 
i ubezpieczeń spolecznych w Zabrzu i okolicy w XIX wieku. W: Curatores pauperum. Źródła i tradycje 
kultury charytatywnej Europy Środkowej.Red. A. Barciak . Katowice �00�, s. �99–�06.
�7 Der Oberschlesische Knappschaftsverein – seine Entwicklung, Lazarette und Heilanstalten. Ber-
lin–Kattowitz–Breslau �909, s. ��5–��5.
�8 Obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
�9 Das Kreis–Invalidenhaus des Kreises Beuthen in Rokitnitz. Beuthen OS. �90�.
�0 Tabela została sporządzona na podstawie liczb podanych przez zarząd spółki inspektorowi gór-
niczemu Westphal0wi, który przygotowywał informator o górnictwie i hutnictwie na Śląsku. Skie-
rował on pismo w tej sprawie �� sierpnia �908 r.
�� AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 6�7, s. 6–9.
�� Königshütte, obecnie Chorzów.
�� Laurahütte, obecnie Siemianowice.
�� Allgemeines Krankenhaus.
�5 Kurhaus.
�6 Obenie dzielnica Rudy Śląskiej.
�7 Augenklinik.
�8 Ohrenklinik.

Miasto Data 
uruchomienia

Liczba 
lekarzy

Potencjalna liczba 
pacjentów

Rybnik �857 � 98
Mysłowice �858 � �50
Zabrze �858 � ��5
Królewska Huta�� �866 7 550
Huta Laury�� �868 � ��7
Tarnowskie Góry �886 � �50
Bytom �888 � ��0
Katowice – Szpital Ogólny�� �895 � �58
Goczałkowice – Dom Wczasowy�5 �896 � 76
Bielszowice�6 �898 � ��5
Katowice – Klinika Chorób Ocznych�7 �899 � 86
Katowice – Klinika Chorób Usznych�8 �899 � 56
Rydułtowy �900 � 90
Czuchów �907 � 55



102

Zdzisław Jedynak

zawartość
Pozostałość aktowa spółki tarnogórskiej jest reprezentatywna. Zachowały się 

w komplecie księgi protokołów Zarządu (z lat �857–�9��), protokoły walnych ze-
brań, statuty. Po uporządkowaniu okazało się, że liczy ona 65� j.a. (��,5 mb akt). 

Po podziale Górnego Śląska �5 czerwca �9�� roku przestała istnieć spółka na 
dotychczasowych zasadach; w miejsce jednej powołano dwie spółki brackie: w Tar-
nowskich Górach dla polskiej i w Gliwicach�9) dla niemieckiej części tego obsza-
ru. Początkowo spółka tarnogórska przeszła pod nadzór delegata rządu polskiego, 
który z dniem � lipca tego roku powołał (polską) Spółkę Bracką w Tarnowskich 
Górach. Zlikwidowana dawna spółka pod koniec swej działalności skupiała oko-
ło ��� tysiące członków kasy chorych i ok. �77 tysięcy członków kasy emerytal-
nej (wówczas nazywanej pensyjną); do korzystania z wypoczynku kuracyjnego 
w ośrodkach wczasowych było uprawnionych (wraz z rodzinami) 700 tysięcy osób. 
Natomiast nowo utworzona swoją działalnością obejmowała odpowiednio: �67 ty-
sięcy, ��� tysiące i 600 tysięcy50. Zmniejszenie tych liczb można uzasadnić uszczu-
pleniem terenu działania nowej spółki.

Podział Górnego Śląska wpłynął na dysproporcje w dziedzinie szpitalnictwa. Pol-
ska otrzymała obszar, na którym było �� szpitali, a w Niemczech pozostały tylko 
dwa – w Zabrzu i Bytomiu. Dlatego w latach �9�5–�9�0 wybudowano po niemieckiej 
stronie duży i nowoczesny szpital w Rokitnicy (obecną Akademię Medyczną). 

W październiku �9�� roku odbyło się zebranie założycielskie nowej spół-
ki w Tarnowskich Górach. W myśl specjalnie w tej sprawie zawartego układu 
polsko–niemieckiego dokonano rozdziału majątku, a w tym także akt. Akta 
przekazane do Gliwic z racji przynależności terytorialnej obszaru, którego 
dotyczyły, wróciły po likwidacji spółki gliwickiej w �9�5 roku ponownie do 
Tarnowskich Gór, gdzie na okres pięciu lat (do �950 roku)5� odrodziła się przed-
wojenna spółka polska. 

Ilość akt obu spółek jest jednakowa – wynosi ona po �9 mb, łączna ilość akt 
wszystkich spółek w Archiwum Państwowym w Katowicach wynosi więc 5�,5 mb5�.

Dziejom i działalności polskiej Spółki Brackiej w okresie międzywojennym po-
święciła książkę Maria Wanatowicz5�.

�9 Oberschlesischer Knappschaftsverein Gleiwitz – AP Kat, Spółka Bracka w Gliwicach.
50 AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach – 75–letni jubileusz (2 I 1932) oraz 10–letni jubi-
leusz (1 VII 1932), k. �.
5� Spółka Bracka w Tarnowskich Górach objęła wówczas swym zasięgiem także Dolny Śląsk, gdy 
przestała istnieć w �9�5 r. Spółka Bracka w Wałbrzychu. Ostatecznie Spółka Bracka uległa likwida-
cji w �950 r., a jej kompetencje także w zakresie pracowników górnictwa i hutnictwa przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach.
5� Do liczby tej należałoby dodać akta personalne, prawdopodobnie z obydwu spółek (polskiej 
i niemieckiej). Akta te po bliższym rozpoznaniu powinny być włączone na koniec obu zespołów.
5� M. Wanatowicz: Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku ...

a�� d�� jh�� dj�5 h�6  d�7f �8 
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Działalność spółki w zakresie ubezpieczeń i lecznictwa znalazła uznanie nie 
tylko w tym regionie. W �90� roku na wystawie światowej w St. Louis w USA spół-
ka zdobyła złoty medal z tytułu opieki emerytalnej, rentowej i szpitalnej nad swo-
imi członkami5�.

5� P. Nadolsk i : Miasto i jego zabudowa..., s. �5�.
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loSy archiwaliów roSyJSKich  
na terenie powiatu dąbrowSKiego  

w czaSie i woJny światoweJ

U schyłku wielkiej wojny, gdy na froncie wschodnim zamilkła już artyleria, 
przyszedł czas na ratowanie tych dóbr kultury, które niezmiernie ucierpiały pod-
czas działań wojennych: archiwaliów. Okupacyjne władze austriackie w Dąbrowie, 
pod wpływem polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, rozpoczęły poszukiwania byłych rosyjskich registratur w podległych sobie 
urzędach, by uchronić je od całkowitego zniszczenia. Był �5 kwietnia �9�8 roku.

Cel niniejszego artykułu to przedstawienie losów rosyjskich materiałów archi-
walnych na terenie powiatu dąbrowskiego w latach �9��–�9�8. Uwzględnia on po-
stępowanie żołnierzy, które w początkowej fazie konfliktu zbrojnego doprowadzi-
ło do nieodwracalnego zniszczenia dużej części dokumentacji. Poza tym artykuł 
przybliża rodzaj i ilość archiwaliów, które ocalały w urzędach gminnych, sądach 
pokoju oraz urzędach parafialnych, a także wymienia te instytucje, w których 
w wyniku wojennej zawieruchy bądź ludzkiej krótkowzroczności nie zachowały 
się żadne akta.

O stanie akt w okresie I wojny światowej napisano już wiele. Na szczególną uwa-
gę zasługują relacje „z pierwszej ręki” tych osób, które zaangażowały się w zabez-
pieczanie archiwaliów na terenie Galicji. Pełniący funkcję konserwatora archiwal-
nego przy Wojskowym Generalnym Gubernatorstwie w Lublinie Józef Seruga „wy-
dobył na światło dzienne kompromitujące urzędowe materiały gospodarki władz 
okupacyjnych austriackich” w referacie opublikowanym po wojnie na łamach 
„Dróg Polski”�. Jego zaangażowanie i poświęcenie w ratowaniu akt potwierdzali 
Eugeniusz Barwiński oraz Antoni Rybarski�. Kazimierz Kaczmarczyk, który sam 
oddał na tym polu niemałe zasługi, wspominał o działalności J. Serugi w swoim ar-
tykule na temat literatury archiwalnej w II Rzeczypospolitej�. Ponadto Stanisław 
Tomkowicz, przewodniczący Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w latach 
�90�–�9�8, referował sytuację archiwów i bibliotek w sprawozdaniach Akademii 
Umiejętności, a Tadeusz Manteuffel wzmiankował o tonażu akt zniszczonych pod-

� J. Seruga: Niszczenie archiwów w b. okupacji austriackiej b. Królestwa Polskiego w czasie wojny 
światowej. „Drogi Polski”. Warszawa �9��.
� E. Barwińsk i . Archiwa w Królestwie Polskim. „Kwartalnik Historyczny”. �9�8, T. ��, z. �, s. ���–
���; A. Rybarsk i . Centralny zarząd archiwalny w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. „Archeion”, 
�9�7, T. �, s. �0. 
� K. Kaczmarczyk . Literatura archiwalna odrodzonej Polski (1918–1926). „Archeion”, �9�8, T. �, 
s. ��8.
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czas wojny�. Z nowszych opracowań warto wymienić artykuł Jadwigi Szyposz na 
temat działalności Grona Konserwatorów5, krótki opis dotyczący archiwów i ar-
chiwaliów w latach �9��–�9�8 w podręczniku Archiwistyka6, a także prace Ireny 
Mamczak–Gadkowskiej7. 

Podczas opracowania zespołu akt Komendy Powiatowej w Dąbrowie z lat �9�5–
�9�8 przechowywanego w Archiwum Państwowym w Katowicach autor niniejsze-
go artykułu dotarł do materiałów, które przedstawiają stan archiwaliów na tere-
nie Zagłębia Dąbrowskiego. Korespondencja nadsyłana do Komendy Powiatowej 
w Dąbrowie na przełomie kwietnia i maja �9�8 roku przez organy administracji 
samorządowej, sądowej oraz kościelnej pozwoliła ustalić, w kilku przypadkach 
z dużą dokładnością, pozostałość aktową po byłych rosyjskich registraturach. 

 Dyskutując o sytuacji polityczno–militarnej w powiecie dąbrowskim w latach 
I wojny światowej, należałoby przybliżyć strukturę administracji austriackiej na tere-
nach Królestwa Polskiego. W roku �9�� na skutek działań wojennych Rosjanie wycofali 
się na wschód, a na obszar ten wkroczyły wojska państw centralnych, organizując ad-
ministrację wojskową w celu utrzymania bezpieczeństwa. W wyniku sporu pomiędzy 
Niemcami a Austro–Węgrami o Zagłębie Dąbrowskie podczas negocjacji w Pozna-
niu (9–�0 października �9�5 roku) i Katowicach (�0–�� kwietnia �9�5 roku) dokona-
no podziału Zagłębia, według którego Niemcy otrzymali tereny Sosnowca i Będzina, 
a Austriacy przejęli obszar Dąbrowy8. Jego zachodnia granica z powiatem będzińskim 
biegła wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Wiedeń, od północy graniczył z powiatem 
noworadomskim, a od wschodu – z powiatem włoszczowskim oraz olkuskim. Od 
południa, pomiędzy Niwką a Granicą, sąsiadował z Galicją. W jego skład wchodziły 
następujące miejscowości: Dąbrowa, Koszelów, Zagórze, Niwka, Kazimierz, Granica, 
Strzemieszyce, Gołonóg, Ząbkowice, Łosień, Błędów, Niegowonice, Łazy, Rokitno Szla-
checkie, Kromołów, Włodowice, Myszków, Żarki, Choroń oraz Niegowa9.

� S. Tomkowicz: Obecny stan archiwów i bibliotek w Królestwie Polskim pod okupacją austriacką. 
„Sprawozdania z czynności i posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności w Krako-
wie”, maj �9�6, t. ��, s. �–�5; T. Manteuf fel : Archives de l’État en Pologne. Origines, organisation et 
etat actuel. „Archeion”. �9��, T. 9, s. 8.
5 J. Szy posz: Działalność Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w zakresie zabezpieczania ar-
chiwaliów, „Archeion”. �976, T. 6�, s. 59–8�.
6 H. Robótka, B. Ryszewsk i i A. Tomczak: Archiwistyka. Warszawa �989, s. ��6–��9. 
7 I. Mamczak–Gadkowska: Archiwa i służba archiwalna na ziemiach polskich w czasie I wojny 
światowej. W: „Między wielką polityka a narodowym partykularyzmem”. Red. J. Kiwerska, B. Ko-
szel . Poznań �00�; I. Mamczak–Gadkowska: Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej. Poznań 
�006, s. �6–55
8 W. Długoborsk i, E. Kaczy ńska: Pierwsza wojna światowa. W: Dąbrowa Górnicza: Zarys roz-
woju miasta. Red. W. Długoborsk i : Katowice �976, s. �90; J. Lewandowsk i: Królestwo Polskie pod 
okupacją austriacką 1914–1918. Warszawa �980, s. �0–��. 
9 Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], zespół Komenda Powiatowa w Dąbrowie 
[dalej: Kom. Pow. Dąbrowa], sygn. �7�, mapka powiatu dąbrowskiego.
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Tworzenie komend powiatowych zapoczątkowano w styczniu �9�5 roku, jednak 
dopiero od marca tego roku zaczęły one funkcjonować jako organy administracji 
okupacyjnej odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego oraz wykorzy-
stanie zaplecza przemysłowego na rzecz gospodarki wojennej. Na czele Komendy 
Powiatowej w Dąbrowie stał pułkownik Balzar z tytułem komendanta powiatu. 
Stanowił on pełnię władzy administracyjnej i wojskowej na terenie powiatu dą-
browskiego, czyli odpowiadał za sprawy wojskowe (pobór, zaopatrzenie, walka ze 
szpiegami) oraz cywilne (sądownictwo, pobór podatków, opieka zdrowotna, za-
trudnienie, rolnictwo, przemysł, handel i oświata). Ponadto sprawował on nadzór 
nad gminami oraz dbał o bezpieczeństwo publiczne�0. Komenda Powiatowa w Dą-
browie podlegała Generalnemu Gubernatorstwu w Lublinie i swoją działalność za-
kończyła na początku listopada �9�8 roku.

Na początku wojny archiwalia rosyjskie na terenie okupacji austriackiej spot-
kał smutny los. Pozostawione przez Rosjan bez opieki, gniły w bezładnych sto-
sach, tak jak to stało się z Archiwum Gubernialnym w Kielcach, bądź służyły 
jako „podpałka i papier do obwijania”, gdy Austriacy przejmowali pomieszczenia 
na kwatery dla wojska��. Jak relacjonował Józef Seruga, „w Dąbrowie okupanci 
zamierzali wyrzucić wzorowo urządzoną hipotekę, a w opróżnionym lokalu po-
mieścić konie oficerskie”��. 

Jednak najgorsze dopiero miało nadejść. W kwietniu �9�6 roku, z polecenia Centra-
li Surowców przy Wojskowym Generalnym Gubernatorstwie w Lublinie, komendy po-
wiatowe rozpoczęły ewidencjonowanie akt rosyjskich nieprzedstawiających większej 
wartości historycznej, zlecając to zadanie niewykwalifikowanym żołnierzom, w dodat-
ku niemówiącym ani polsku, ani po rosyjsku. Następnie akta gromadzono w stacjach 
zbiorczych gałganów (niem. Hadernübernahmstelle) w Lublinie i Strzemieszycach, po 
czym sprzedawano austriackim fabrykom papieru. Na przykład, w Strzemieszycach 
w okresie od czerwca do grudnia �9�6 roku zebrano 7� 788 kg makulatury z Dąbrowy, 
Olkusza, Opoczna, Radomia oraz Radomska, którą wysłano do firm w Czechach. Nie 
sposób dociec, jakie akta znalazły się w tych transportach, lecz – wedle Józefa Serugi 
– „w stacjach zbiorczych szły akta gruntowe, sądowe, podatkowe, polityczne, nawet he-
roldja radomska itp. – słowem materiały pierwszorzędne”��.

�0 J. Lewandowsk i: Królestwo Polskie pod okupacją austriacką ..., s. ��; A. Piasta : Organizacja 
austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego i ich pozostałość aktowa na przykładzie 
K.u.K Kreiskommando in Piotrków i K.u.K. Kreiskommando in Noworadomsk (1915–1918). „Archei-
on”, �00�, T. �05, s. �07–�09.
�� A. Makowska, B. Ryszewsk i: Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Kielcach. „Archeion”, 
�96�, T. �9, s. �9; I. Mamczak–Gadkowska: Archiwa państwowe ..., s. �0; J. Seruga: Niszczenie 
archiwaliów ..., s. 7.
�� J. Seruga: Niszczenie archiwaliów ..., s. 7.
�� I. Mamczak–Gadkowska: Archiwa państwowe ..., s. �0; J. Seruga: Niszczenie archiwaliów ..., 
s. 8–��.



108

Tomasz Hajewski

Działalność Centrali Surowców, „największego wroga archiwów”, próbowa-
li ukrócić konserwatorzy. Funkcjonujące na terenie Galicji od �888 roku Grono 
Konserwatorów starało się chronić akta przed działaniami wojennymi pomimo 
ogromnych utrudnień komunikacyjnych spotęgowanych brakiem środków finan-
sowych��. W październiku �9�6 roku J. Serugę mianowano na stanowisko konser-
watora zabytków archiwalnych i bibliotecznych z ramienia Wojskowego General-
nego Gubernatorstwa w Lublinie, co umożliwiło mu w latach �9�7–�9�8 zabezpie-
czanie akt w Chełmie, Zamościu, Radomiu, Kielcach, Strzemieszycach, Radomsku 
oraz Końskich�5. Materiały te zostały później, pod koniec �9�8 roku, rewindykowa-
ne przez Wydział Archiwów Państwowych�6.

Przedstawione ogólne informacje o stanie akt na obszarze okupowanym przez 
wojska austriackie mogą zostać poszerzone na podstawie spisów registratur by-
łych rosyjskich urzędów na terenie funkcjonowania Komendy Powiatowej w Dą-
browie z roku �9�8. Spisy powstały, ponieważ na prośbę polskiego Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojskowe Generalne Guberna-
torstwo w Lublinie nakazało w kwietniu �9�8 roku podległym sobie komendom 
spisać i zabezpieczyć rosyjskie archiwalia, które w przyszłości miały zostać prze-
kazane Polakom. W związku z tym �5 kwietnia �9�8 roku Komenda Powiatowa 
w Dąbrowie poleciła magistratowi miasta Dąbrowa, urzędom gminnym, sądom 
pokoju, a także urzędom parafialnym donieść, czy dysponują aktami po rosyj-
skich instytucjach�7. 

Magistrat miasta Dąbrowa przysłał odpowiedź negatywną, gdyż nie zacho-
wały się żadne archiwalia po funkcjonujących tam trzech urzędach rosyjskich: 
Okręgowym Inżynierze Górniczym, poczcie i Naczelniku Straży Ziemskiej. 
Zarząd Poczty nie pozostawił po sobie żadnych registratur, a akta Okręgowego 
Inżyniera Górniczego Niemcy przewieźli do Sosnowca. Natomiast kancelarię 
Naczelnika Straży Ziemskiej, czyli policji, żołnierze niemieccy sprzedali na 
makulaturę. Jak relacjonował prezydent Dąbrowy: „Z chwilą wybuchu wojny 
Naczelnik Straży Ziemskiej kancelarię swą z dowodami i archiwum oddał pod 
pokwitowanie b. urzędu gminnego. Urząd gminny cały inwentarz kancelaryj-
ny, dowody i archiwum pozostawił na miejscu, mając tylko klucze od powyż-
szego lokalu. Po wkroczeniu i przemarszu wojsk niemieckich przez Dąbrowę 
lokal ten wojsko otworzyło, a znajdujące się tam księgi, dowody i papiery kan-
celaryjne zostały porozrzucane. Utensylia, tj. stoły, krzesła i biurka zabrane 
zostały z lokalu tego przez Biuro Werbunkowe Legionów Polskich, akta zaś, 

�� J. Szy posz: Działalność Grona Konserwatorów Galicji ..., s. 80. 
�5 J. Seruga: Niszczenie archiwaliów ..., s. �8–��.
�6 I. Mamczak–Gadkowska: Archiwa państwowe...., s. 5�.
�7 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Komendy Powiatowej w Dąbrowie z �5 kwietnia 
�9�8 r.
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dowody rzeczowe, księgi i całe archiwum sprzedane były przez kwaterujących 
żołnierzy na makulaturę.”�8

Podobna odpowiedź nadeszła od naczelników gmin w Gołonogu, Niegowej, 
Niwce, Rokitnie Szlacheckim, Włodowicach, Zagórzu i Żarkach. W ich urzędach 
nie zachowały się żadne archiwalia rosyjskie, co więcej w Niegowej żołnierze ro-
syjscy zniszczyli akta spraw administracyjnych i sądowych w listopadzie oraz 
grudniu �9�� roku�9.

Brak akt wykazywały także lokalne sądy pokoju. Sędzia pokoju z Dąbrowy 
informował o posiadaniu jedynie akt po byłym sądzie gminnym, które wciąż 
służą do bieżącej działalności. Ponadto nie omieszkał on zwrócić uwagi ko-
mendantowi powiatowemu, że będzie akceptował tylko „odezwy”, ponieważ 
polecenia są władne wydawać mu tylko sądy wyższej instancji�0. Komendant 
się zrehabilitował, używając w kolejnym piśmie słowa „uprasza się” zamiast 
„poleca się”��. 

W Żarkach większość akt sądowych uległa cesarsko–królewskiej katastro-
fie: „W miesiącu listopadzie �9�� roku, w czasie bitew pod Żarkami, wojska ar-
mii austro–węgierskiej i niemieckiej rozkwaterowały się po domach w Żarkach, 
także i w całym lokalu Sądu, wraz z końmi, i przybywając tu kilka miesięcy, 
przeważnie już mroźnych, zniszczyły Sąd do niemożliwości, paląc stoły, ławki, 
szafy itd., a następnie, co jest najboleśniejszem, że spaliły w piecach wszyst-
kie sprawy karne (� pozostały zaledwie), 50–60% spraw cywilnych, majątko-
wych, wekslowych i opiekuńczych, repertoria, skorowidze, książki kasowe, itp., 
wszystko uległo spaleniu.”�� Obrońca sądowy Piotr Jędruszek zdołał uratować 
część spraw majątkowych, które wraz z resztą zachowanych akt zostały zabez-
pieczone i uporządkowane��.

�8 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Prezydenta miasta Dąbrowy do C.iK. Komendy 
Powiatowej z 7 maja �9�8 r.
�9 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Naczelnika Gminy w Gołonogu do C.iK. Komen-
dy Powiatowej z � maja �9�8 r.; pismo Naczelnika Gminy w Niegowej do C.iK. Komendy Powiatowej 
z � maja �9�8 r.; pismo Naczelnika Gminy w Niwce do C.iK. Komendy Powiatowej z �8 maja �9�8 r.; 
pismo Naczelnika Gminy w Rokitnie Szlacheckim do C.iK. Komendy Powiatowej z �� maja �9�8 r.; 
pismo Naczelnika Gminy we Włodowicach do C.iK. Komendy Powiatowej z � maja �9�8 r.; pismo 
Naczelnika Gminy w Zagórzu do C.iK. Komendy Powiatowej z � maja �9�8 r.; pismo Naczelnika 
Gminy w Żarkach do C.iK. Komendy Powiatowej z � maja �9�8 r.
�0 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Sądu Pokoju I w Dąbrowie do C.i K. Komendy 
Powiatowej z �0 kwietnia �9�8 r.
�� AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo C.iK. Komendy Powiatowej z 5 maja �9�8 r.
�� AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Królewsko–Polskiego Sądu Pokoju w Żarkach do 
C.iK. Komendy Powiatowej z �7 maja �9�8 r.
�� AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Królewsko–Polskiego Sądu Pokoju w Żarkach do 
C.iK. Komendy Powiatowej z �7 maja �9�8 r.
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O braku akt informowały także urzędy parafialne w Choroniu, Łęce, Skarży-
cach i Zagórzu, gdyż dysponowały tylko własne akta stanu cywilnego��.

W kilku urzędach zachowała się znaczna ilość materiałów archiwalnych. Na 
przykład, w Urzędzie Gminy w Kromołowie zabezpieczono: „�6 książek ludności 
stałej, 8 tek z dowodami do ksiąg ludności, � księgi byłych uchwał mieszkańców 
osady Kromołów, � księgi byłych uchwał mieszkańców wsi Blanowice, � księ-
gi byłych uchwał mieszkańców wsi Bzów, � księgi byłych uchwał mieszkańców 
wsi Łośnice, � księgi byłych uchwał mieszkańców wsi Morska, � księgi byłych 
uchwał mieszkańców wsi Skarżyc, � księgi byłych uchwał mieszkańców wsi Po-
mrożyc, � książkę do zapisywania uchwał członków Towarzystwa Ludwinów po-
siadających grunta kupione za pośrednictwem Banku Włościańskiego z folwarku 
Bzów, � książkę do zapisywania uchwał członków Towarzystwa »Konstantynów«, 
»Kopaniny« i »Buczyna« posiadających grunta kupione za pośrednictwem Ban-
ku Włościańskiego z folwarku Skarżyce „Skarbowski”; po jednej księdze uchwał 
członków Towarzystwa »Podokiennik«, »Morsko«, »Kobyliniec« i »Zabucze«.” 
Pozostała część zasobu została przeniesiona przez Niemców do magistratu mia-
sta Zawiercia w lipcu �9�5 roku�5.

W Królewsko–Polskim Sądzie Pokoju w Łazach zachowały się natomiast 
akta przekazane przez Sąd Pokoju (b. Sąd Gminny) w Zawierciu, czyli akta 
spraw spadkowych i „pupilarno–opiekuńczych” z lat �90�–�9�� z miejscowo-
ści Kromołów, Łosień i Rokitno Szlacheckie, które to miejscowości należały 
wcześniej do Zawiercia�6.

Niektóre urzędy parafialne w powiecie przechowywały nie tylko akta stanu 
cywilnego. W Niegowonicach można było znaleźć „księgi metryczne” z lat �868–
�9��, korespondencję Urzędu Powiatowego Olkuskiego byłej Guberni Radomskiej, 
a także korespondencję dotyczącą ustanowienia dozorów kościelnych przy parafii 
i rachunków „pokładnego” (opłaty za pochowanie i opiekę nad grobem)�7. W Niw-
ce zgromadzono księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat �907–�9�8 (unikaty) 
i duplikaty z allegatami do tych akt z lat �9��–�9�8�8. Urząd Parafialny w Ząbkowi-

�� AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Urzędu Parafialnego w Choroniu do C.iK. Ko-
mendy Powiatowej z � maja �9�8 r.; pismo Proboszcza parafii Łęka do C.iK. Komendy Powiatowej 
z � maja �9�8 r.; pismo Proboszcza parafii w Skarżycach do C.iK. Komendy Powiatowej z �5 maja 
�9�8 r.; pismo Proboszcza parafii w Zagórzu do C.iK. Komendy Powiatowej z �8 maja �9�8 r.
�5 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Naczelnika Gminy Kromołów do C.iK. Komendy 
Powiatowej z �0 kwietnia �9�8 r.
�6 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Królewsko–Polskiego Sądu Pokoju w Łazach do 
C.iK. Komendy Powiatowej z �� maja �9�8 r.
�7 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Urzędu Parafialnego w Niegowonicach do C.iK. 
Komendy Powiatowej z 8 maja �9�8 r.
�8 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Urzędu Parafialnego w Niwce do C.iK. Komendy 
Powiatowej z �� maja �9�8 r.
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cach posiadał księgi urodzeń i zgonów od �7 listopada �907 roku oraz księgi mał-
żeństw od �908 roku. Duplikaty akt z lat �907–�9�� przechowywano w oddziale 
hipotecznym w Będzinie�9. Poza tym Urząd Parafialny w Żarkach zgromadził akta 
metrykalne sięgające roku �80�, a także spis inwentarza parafialnego�0.

Ostatni meldunek z instytucji objętych kwerendą odebrano w Komendzie 
Powiatowej w Dąbrowie �� maja �9�8 roku. Na zapytanie Komendy odpowie-
działo w sumie dwadzieścia urzędów. Pozytywnie odpowiedziało sześć z nich, 
natomiast negatywne odpowiedzi przesłało czternaście. Z zestawienia wynika, 
że akta metrykalne najczęściej przetrwały wojnę w bezpiecznym zaciszu murów 
parafialnych. Inaczej rzecz miała się z registraturami gminnymi czy sądowymi, 
które niestety nie ocalały.

Niewątpliwie, perypetie archiwaliów w powiecie odzwierciedlają spostrzeżenia 
J. Serugi oraz K. Kaczmarczyka. Wpierw akta niszczono nierozważnie, wręcz bez-
myślnie. Z czasem dokumentację wieczystą potraktowano jako „gałgany”, elimi-
nując ją dla wątpliwego zysku w sposób systematyczny, bezpowrotny. Straty przy-
szło szacować na tony. 

W �9�6 roku na zebraniu Akademii Umiejętności w Krakowie Stanisław Tom-
kowicz relacjonował przebieg – jak się wyraził – „wycieczek”, w czasie których 
ustalał stan zachowania zbiorów historycznych w archiwach, bibliotekach czy mu-
zeach. Odwiedził Chełm, Kielce, Lublin i Radom��. Rezultaty jego poszukiwań, 
ujęte w szczegółowym spisie, mogą dziś zostać poszerzone o archiwalia z powiatu 
dąbrowskiego, a w szczególności o registratury przechowywane wówczas w Urzę-
dzie Gminy w Kromołowie, Sądzie Pokoju w Łazach, a także w urzędach parafial-
nych w Niegowonicach, Niwce, Ząbkowicach oraz Żarkach. 

�9 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Urzędu Parafialnego w Ząbkowicach do C.iK. 
Komendy Powiatowej z �� maja �9�8 r.
�0 AP Kat, Kom. Pow. Dąbrowa, sygn. 96, pismo Urzędu Parafialnego w Żarkach do C.iK. Komen-
dy Powiatowej w Dąbrowie z �0 kwietnia �9�8 r.
�� S. Tomkowicz: Obecny stan archiwów ..., s. �.
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Materiały archiwalne  
dotyczące Kościoła rzyMSKoKatolicKiego  

w oKreSie ii rzeczypoSpoliteJ  
w zeSpole: aKta MiaSta częStochowy (1759–1945)

Rok �9�8 otworzył przed państwem polskim nowe możliwości. Uzyskana nie-
podległość pozwoliła na uporządkowanie wielu spraw. Przede wszystkim znikł 
aparat przymusu, który kładł swoje piętno nie tylko na sprawach cywilnych, ale 
w szerszej perspektywie także na sprawach kościelnych.

Częstochowa poprzez swoją historię jest w sposób szczególny naznaczona 
duchowością. To przecież tutaj znajduje się Zakon Paulinów. To wreszcie pau-
lini w XIX wieku zostali w sposób szczególny doświadczeni prześladowaniami, 
począwszy od osobistych (zsyłki do Rosji) po likwidację domów zakonnych�. 
Samo centrum Klasztor w Częstochowie miał stać się tylko domem o ograni-
czonej liczbie zakonników.

Również zaborcze władze cywilne, w tym wypadku rosyjskie, a później oku-
pacyjne z okresu I wojny światowej władze austriackie i niemieckie, wiedząc 
o szczególnym wpływie duchowieństwa na społeczeństwo, starały się hamować 
religijny entuzjazm�. 

Innym problemem był kościelny podział administracyjny, niedostosowany do 
potrzeb duszpasterskich. Zgodnie z bullą papieża Piusa VII „Ex imposibita nobis” 
z �8�8 roku Częstochowa wchodziła w skład diecezji kujawsko–kaliskiej ze stolicą 
we Włocławku znajdując się na samych jej krańcach. Próbą polepszenia komunika-
cji między Włocławkiem i Częstochową było ustanowienie �0 listopada �9�8 roku 
jako proboszcza kościoła św. Zygmunta sufragana włocławskiego Władysława Kry-
nickiego. Przebywał on stale w Częstochowie, ostatnie dokumenty podpisane jako 
przez sufragana diecezji włocławskiej (powstałej po podziale i zmianach diecezji 
kujawsko–kaliskiej) są datowane na �� stycznia �9�6 roku�. Umocnieniem pozycji 
kościoła częstochowskiego był pomysł utworzenia diecezji śląskiej, w skład której 
wchodziłaby Częstochowa i pobliskie parafie�. Jednak pomysł ten upadł w związ-

� P.P. Gach: Paulini na ziemiach polskich. „Studia Claromontana” [dalej S.C.]. [Jasna Góra] �997, 
T. 7, s. �98–�09.
� H. Dominiczak : Wpływ Klasztoru Jasnogórskiego na patriotyczne postawy Polaków. SC �998, T. 
�8, s. �9–��. 
� J. Związek : Początki Kościoła częstochowskiego. W: Pamiętnik Jubileuszu Kościoła Częstochow-
skiego. Częstochowa �00�, s. �9–50.
� Tenże: Częstochowa stolicą diecezji. W: Częstochowa. Dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. 
T. �: W czasach Polski Odrodzonej i Drugiej Wojny Światowej 1918–1945. Częstochowa �006, s. ���. 
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ku z reorganizacją podziału kościelnego w następstwie podpisania konkordatu 
między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską w dniu �0 lutego �9�5 roku5. 
Utworzona została diecezja częstochowska, którą erygował i określił jej granice 
w bulli „Vixdum Poloniae unitas” z dnia �5 listopada �9�5 roku papież Pius XI. 
Pierwszym administratorem diecezji częstochowskiej był biskup kujawsko–kaliski 
(obecnie włocławski) Stanisław Zdzitowiecki, który mianował biskupa sufragana 
Władysława Krynickiego stałym przedstawicielem w Częstochowie. 

Organizatorem życia diecezjalnego stał się mianowany przez papieża już 
�� grudnia �9�5 roku pierwszy biskup częstochowski Teodor Kubina6. Znalazło to 
odbicie w przebudowie organizacji parafialnej na terenie miasta, w �9�8 roku były 
� parafie, w �9�9 roku – 7. Należy też pamiętać, że opieką duszpasterską byli objęci 
nie tylko mieszkańcy miasta, ale i okolicznych osad7. Takie problemy stanęły przed 
kościołem częstochowskim u progu niepodległości. Do prawidłowego funkcjono-
wania życia religijnego potrzebna jest nie tylko organizacja terytorialna, zaangażo-
wanie kleru, współdziałanie ogółu wiernych, ale też władz kościelnych i świeckich. 
Zgodna praca wyklucza konflikty i rozwiązuje problemy. 

Pod względem administracyjnym Częstochowa wraz z powiatem wchodziła 
w okresie II Rzeczypospolitej w skład województwa kieleckiego. Organem uchwa-
łodawczym Częstochowy była Rada miasta Częstochowy, organem wykonawczym 
magistrat (od �9�� Rada miasta) Częstochowy8. Pierwsze wybory samorządowe 
przeprowadzono zgodnie z dekretem Naczelnika Państwa o wyborach do rad miej-
skich na terenie byłego Królestwa Polskiego. 

9 lutego �9�9 roku w Częstochowie wybrano �� radnych9; władze samorzą-
dowe stanowili: prezydent miasta, przewodniczący rady miejskiej, wiceprezy-
denci i ławnicy. Ławnicy jednocześnie nadzorowali biura magistrackie. Organy 
demokratyczne samorządu miały wpływ na działalność biur magistrackich, któ-
re podlegały rozmaitym zmianom. Spowodowane to było zmianami wewnątrz 
poszczególnych ogniw, ale na działalność biur miejskich wpływała też sytuacja 

5 Konkordat zawarto �0 lutego �9�5 r. ratyfikowano �� kwietnia �9�5 r. a wszedł w życie � sierp-
nia �9�5 r. Pełny tekst Konkordatu zob. „Dziennik Ustaw” �9�5, Nr �5.
6 Ksiądz doktor Teodor Kubina urodził się �5 kwietnia �880 r. w Świętochłowicach. Doktor filo-
zofii na Uniwersytecie Angelicum w Rzymie i teologii na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie. 
Wikariusz w Mikołowie i parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie. W latach �9��–�9�7 wikariusz 
parafii św. Jadwigi w Berlinie, w latach �9�7–�9�5 proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Ka-
towicach. W latach �9�5–�95� biskup częstochowski. Zmarł �� lutego �95� r. Pochowany w Kate-
drze Częstochowskiej. 
7 J. Związek : Stan badań nad kościelną przeszłością Częstochowy. „Zeszyty Historyczne” [Często-
chowa] �998, T. 5, s. ��0.
8 F. Soba lsk i : Dzieje miasta i województwa częstochowskiego. Informator o zasobie archiwalnym. 
„Ziemia Częstochowska”, [Częstochowa] �99�, T. �0, s. �9.
9 „Dziennik Praw” �9�8 r., Nr �0, poz. 58; Archiwum Państwowe w Częstochowie [dalej: APCz], 
zespół Akta miasta Częstochowy [dalej: Mag. Cz.], sygn. 5066. 
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ekonomiczna magistratu (oszczędności lub działalność biur w okresach załamań 
i kryzysów gospodarczych)�0. 

Materiały archiwalne dotyczące zagadnień kościelnych w omawianym prze-
ze mnie zespole nie są wyodrębnione w jedną całość. Występują jako odrębne 
jednostki archiwalne w poszczególnych wydziałach magistratu, np. Akta komi-
tetu powitania ks. biskupa (T. Kubiny) w wydziale ogólnym��, bądź są umiesz-
czone w jednostkach, których nazwa nie wskazuje na ich występowanie, np. 
sprawy o różnych zakładach opiekuńczych czy statystyczne wiadomości z dzie-
dziny opieki społecznej��.

Materiały te można podzielić na następujące rodzaje: korespondencja magistra-
tu do władz kościelnych (dziekan częstochowski, proboszczowie poszczególnych 
parafii) korespondencja do zakonów, np. do Zakonu O.O. Paulinów, protokoły po-
siedzeń np. dozorów kościelnych, budżety parafii, listy wyborców do dozorów koś-
cielnych, korespondencja magistratu z Starostwem Częstochowskim, pisma Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do Starostwa przesłane do 
magistratu miasta Częstochowy z prośbą o podanie do wiadomości.

Pod względem tematycznym materiały dają się podzielić następująco: zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem dozoru kościelnego (tymi sprawami zajmo-
wał się wydział ogólny), sprawy porządkowe na terenie parków im. S. Staszica 
i � Maja przylegających do Jasnej Góry (ciszy w parkach otaczających Jasną Górę 
– wydział gospodarczy), sprawa przebudowy pomnika cara Aleksandra II na 
wzgórzu jasnogórskim (wydział techniczny), handel dewocjonaliami pod szczy-
tem jasnogórskim (wydział gospodarczy), powitanie ks. biskupa Teodora Kubiny 
w Częstochowie (wydział ogólny). Odrębne materiały dotyczą instytucji chary-
tatywnych (wydział opieki społecznej) i szkolnych prowadzonych przez Kościół 
(wydział oświaty i kultury).

Pierwszą sprawą u początków niepodległości którą zajmował się magistrat była 
działalność dozorów kościelnych. Instytucja ta została powołana jeszcze w �8�7 
roku na fali oświeceniowego trendu poddania duchowieństwa kontroli państwa��. 
Kler zakonny odczuł tę opiekę, likwidowano bowiem domy zakonne oraz odbiera-
no podstawy materialne funkcjonowania zakonów, poddając je iluzorycznej opiece 
państwa. Kler świecki (księża) byli poddani dozorowi kościelnemu. Składał się on 
z: kolatora (dobrodzieja kościoła) dziedzica dóbr i dziekana jako członków stałych 
oraz �. członków wybieranych na 6 lat spośród właścicieli dóbr ziemskich w parafii 
wiejskiej lub dóbr miejskich w parafiach miejskich. Prezesem dozoru w miastach 

�0 F. Soba lsk i : Dawne Archiwum Miejskie Częstochowy. Częstochowa �005, s. ��–��. 
�� APCz, Mag. Cz., sygn. 5���.
�� APCz, Mag. Cz., sygn. 78�0.
�� Ukaz Najwyższy z 6 (�8) marca �8�7 r., „Dziennik Praw” T. 6, s. ���–��9, uzupełnienie Ukaz 
Najwyższy z dnia �5 grudnia �8�� r. (6 stycznia �8�� r.). „Dziennik Praw” T. 8, s. ��0–��0.
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był burmistrz lub prezydent. Decyzje zapadały większością głosów. Do prawidło-
wego funkcjonowania dozoru były potrzebne � osoby. Obowiązkiem dozoru było: 
dbałość o stan zabudowań i budynków kościelnych, nadzór nad budową i kon-
serwacją cmentarzy, zarządzanie pieniędzmi zebranymi na te cele, projektowanie 
budżetu, dbanie o ubezpieczenie przeciwpożarowe budynków należących do para-
fii. Dozory kościelne zniósł konkordat z �9�5 roku; artykuły XVI i XXVI mówiły 
o pełnym prawie własności i administrowaniu dobrami kościelnymi.

Po zakończeniu I wojny światowej instytucje dozorów kościelnych funkcjono-
wały, potrzebne były natomiast nowe wybory. Poprzednie odbyły się w �9�� roku, 
w innej sytuacji politycznej. W �9�7 roku wybory odbyć się nie mogły, przeprowa-
dzono je dopiero w �9�9 roku. Zachowały się materiały archiwalne dotyczące wy-
borów z parafii św. Zygmunta i parafii św. Barbary w Częstochowie. Organizowa-
nie wyborów rozpoczęto �0 czerwca �9�9 roku, prowadząc korespondencję międzu 
właściwymi wydziałami magistratu i uzasadniając konieczność przeprowadzenia 
wyborów. 5 sierpnia �9�9 roku prezydent miasta Częstochowy jako prezes dozoru 
kościelnego poinformował o zakończeniu kadencji dozorów w �9�6 roku.

Kolejnym krokiem było przesłanie do wójtów okolicznych gmin: Rędziny, Gra-
bówka i Huta Stara polecenia sporządzenia spisu wyborców do dozoru. Termin 
wyborów wyznaczono na dzień �� września. Na ���� osoby uprawnione do głoso-
wania na wybory przyszło ��8 osób, jednak okazały się one niezgodne z przepisa-
mi (wybór zakwestionowało Starostwo w Częstochowie, członkiem dozoru została 
bowiem osoba nieposiadająca własności w mieście). Powtórne wybory chciano po-
łączyć z wyborami do dozoru parafii św. Rodziny. Starostwo początkowo (w marcu 
�9�0 roku) nie chciało się zgodzić, wreszcie w maju �9�0 roku postanowiono po-
łączyć dozory parafii św. Rodziny i parafii św. Zygmunta – oba kościoły są poło-
żone blisko siebie, a budowę kościoła parafialnego św. Rodziny ukończono w �9�7 
roku. Wcześniej, bo już w kwietniu �9�0, roku przeprowadzono wybory do dozoru 
parafii św. Barbary. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
poleciło przeprowadzić powtórne wybory do dozoru parafii św. Barbary. Ostatecz-
nie dopiero w grudniu �9�0 roku prezydent miasta Częstochowy i jednocześnie 
prezes dozoru kościelnego postanowił przeprowadzić wybory: �� grudnia do po-
łączonych dozorów parafii św. Rodziny i św. Zygmunta oraz �9 grudnia do dozo-
ru parafii św. Barbary. Jednak �� grudnia �9�0 roku na wybory nikt nie przybył, 
w wyborach z dnia �9 grudnia �9�0 roku z ogólnej liczby �6�7 wyborców przybyło 
�9. Wybory z �9 grudnia zostały oprotestowane: � elektorów nie było właścicielami 
posesji, � nie należał do parafii. W tej sytuacji kolejny termin wyborów do połączo-
nych dozorów parafii św. Rodziny i parafii św. Zygmunta przez prezydenta miasta 
Częstochowy został wyznaczony na dzień �6 stycznia �9�� roku. Aby wybory te 
były ważne, magistrat wyznaczył jednego z ławników do prowadzenia obrad. Na 
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���7. uprawnionych do głosowania udział w wyborach wzięło 5�. �� marca �9�� 
roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wybory te za-
twierdziło. Nadal ciągnęła się sprawa z wyborem dozoru parafii św. Barbary. Wy-
bory z 7 stycznia �9�� roku unieważniono; ponownie przeprowadzono je �� lutego 
�9�� roku. Na �6�7 uprawnionych głosowało �68. �� czerwca �9�� roku w parafii 
św. Barbary obowiązki przejął nowy dozór��. W aktach widoczne są decyzje dozo-
rów, np. w kwestii spraw porządkowych na cmentarzu miejskim�5.

Poważnym wyzwaniem dla stosunków magistrat – kościół była sprawa kon-
kordatu. Sprawa ta wynikła �8 listopada �9�5 roku. Dozór kościelny parafii św. 
Zygmunta zwrócił się do magistratu z pytaniem o własność ziemi cmentarnej. 
Odpowiedź magistratu została udzielona �0 listopada �9�5 roku. Przypomnia-
no, że sprawami dozoru kościelnego zajmuje się Wydział Prezydialny magistratu, 
a w związku z wejściem w życie � sierpnia �9�5 roku konkordatu ograniczenia do-
tyczące duchowieństwa katolickiego zostały zniesione i odtąd proboszczowie stali 
się prezesami dozorów kościelnych, a zarazem rządcami kościołów i cmentarzy�6.

Inną sprawą było mianowanie po zrzeczeniu się mandatu jednego z członków 
dozoru Antoniego Jaśkiewicza w dniu �� października �9�5 roku. Na jego miej-
sce jednak nie mianowano nikogo�7. Kłopoty z interpretacją konkordatu wystąpiły 
nie tylko w stosunku do istniejących parafii. Problem ten był szczególnie widocz-
ny w nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Pana Jezusa Konającego. W dniu 
�7 września �9�5 roku, a więc miesiąc po wejściu w życie konkordatu, ks. Piotr 
Waśkiewicz poinformował magistrat o utworzeniu parafii i o wyznaczeniu termi-
nów dozoru kościelnego. Władze magistratu zawiadomiły o tym fakcie Urząd Wo-
jewódzki w Kielcach pismem z �8 września �9�5 roku, prosząc o udzielenie zezwo-
lenia na wybór członków dozoru kościelnego. Urząd Wojewódzki pismem z dnia 
�5 września �9�5 roku adresowanym do starosty częstochowskiego pozwolenie 
wydał. Pismo starosty �� października dotarło do prezydenta, który tego samego 
dnia wydał wydziałowi III polecenie w sprawie przygotowania spisów wyborców 
w położonej w pobliżu Częstochowy gminie Grabówka. Zarząd gminy Grabówka 
przesłał spisy pismem z dnia �5 października �9�5 roku. Miesiąc później magistrat 
miasta Częstochowy zakomunikował staroście, że w związku z wejściem w życie 
konkordatu „sprawa wyborów członków dozoru kościelnego jest nieaktualna”. 
Prezydent stwierdził jednak, że dostał pozwolenie wojewody na wybór członków 
dozoru. Sprawa dozoru kościelnego tej parafii wróciła ponownie w piśmie starosty 
częstochowskiego z �5 grudnia �9�5 roku. Poinformowano tam, że dozory istnieją 

�� APCz, Mag. Cz., sygn. �988.
�5 APCz, Mag. Cz., sygn. 5�65.
�6 APCz, Mag. Cz., sygn. �988.
�7 Tamże.
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nadal ale prezesem dozorów nie jest prezydent, lecz proboszcz danej parafii. Ma-
gistrat poinformował proboszcza parafii ks. Piotra Waśkiewicza o konieczności 
przeprowadzenia wyborów pismem z dnia �� marca �9�6 roku, wyznaczając ter-
min wyborów na dzień �8 marca �9�6 roku. �� marca �9�6 roku magistrat poprosił 
o wskazanie miejsca na wybory. Z kolei ks. P. Waśkiewicz zwrócił się z prośbą do 
magistratu o wyznaczenie wyborów na dzień 9 maja �9�6 roku, o czym prezydent 
poinformował w piśmie z dnia �6 kwietnia �9�6 roku dziekana częstochowskiego 
ks. Bronisława Wróblewskiego, wójta gminy Grabówka, ławnika Sieńskiego (będą-
cego w zastępstwie prezydenta prowadzącym obrady) i parafian. Ksiądz dziekan 
częstochowski przypomniał pismem z 5 maja �9�6 roku o reorganizacji dozorów 
kościelnych. Magistrat 7 maja �9�6 roku (na � dni przed wyborami) przypomniał 
o presji na wybór dozorów. Pismo ks. B. Wróblewskiego zostało przesłane do sta-
rosty częstochowskiego. Odrębnym pismem z 7 maja �9�6 roku magistrat poprosił 
ks. P. Waśkiewicza o odwołanie wyborów�8. Przedstawiony obieg informacji w tej 
sprawie między władzami samorządowymi, administracją państwową i admini-
stracją kościelną ilustruje, że pisma przechodziły na linii parafia – magistrat – sta-
rosta – urząd wojewódzki z wyłączeniem władzy dziekana częstochowskiego jako 
przedstawiciela biskupa – ordynariusza. Konkordat i jego wprowadzenie w życie 
było bardzo trudne. Władze nie chciały rezygnować z kontroli administracyjnej 
nad parafiami, kontroli powstałej jeszcze w epoce represji oświeceniowych. 

Odrębną sprawą, ale też związaną z dozorami kościelnymi była sprawa budże-
tów parafii. Jak wyżej wspomniano, sprawami budżetowymi zajmował się dozór 
kościelny w składzie prezes dozoru kościelnego (w tym wypadku prezydent mia-
sta) i członkowie. Po przeanalizowaniu budżetu na posiedzeniu dozoru przesyłano 
go do starosty, a ten przesyłał go do urzędu wojewódzkiego w Kielcach. Stamtąd 
budżety były wysyłane do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego. Ostatecznie zatwierdzone wracały jako decyzje Ministerstwa do wykonania 
przez dozór. Zachowały się budżety połączonych dozorów parafii św. Zygmunta 
i św. Rodziny z lat �9�0, �9��, �9��, �9�5�9.

Z analizy budżetów wynika, że największy wydatek – 57% sumy budżetu – sta-
nowiło wynagrodzenie � stróżów nocnych i dziennych, �0% – stanowiło wyna-
grodzenie urzędnika dozoru kościelnego, 5% – opłacenie lokalu dozoru i inne wy-
datki. W okresie hiperinflacji (budżet na rok �9��) wydatki były poprawiane co 
kilka miesięcy, jednak procentowo układały się podobnie�0. Dozory zajmowały się 
nie tylko budżetem, omawiały też sprawy związane z porządkowaniem cmentarzy 
oraz przeznaczeniem darów otrzymywanych przez parafian.

�8 APCz, Mag. Cz., sygn. 5��0.
�9 APCz, Mag. Cz., sygn. 507�; APCz, Mag. Cz., sygn. 5�65; APCz, Mag. Cz., sygn. 5�90. 
�0 APCz, Mag. Cz., sygn. 5�65.
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Inną sprawą, którą zajmował się magistrat i której ślad pozostał w aktach, było 
powitanie pierwszego biskupa częstochowskiego. W tym celu powstał komitet wy-
konawczy przyjęcia księdza biskupa Teodora Kubiny w Częstochowie. W skład 
komitetu wchodzili oprócz duchownych przedstawiciele magistratu oraz reprezen-
tacja robotników. Komitet określił też świadczenia fabryk na rzecz komitetu (po-
życzenie aut i powozów). W aktach znajdują się terminy posiedzeń oraz lista człon-
ków komitetu powitalnego uroczystości które odbyły się �� stycznia �9�6 roku��.

Odrębnym problemem był udział Kościoła rzymskokatolickiego (zwłaszcza du-
chowieństwa zakonnego) w prowadzeniu instytucji wychowawczo–opiekuńczych 
na terenie Częstochowy. Wśród szkół prowadzonych przez zakony wyróżniało się 
Gimnazjum Żeńskie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, mieszczące się przy 
ul. Dąbrowskiego �� w Częstochowie. Szkoła ta, określana jako zakład humani-
styczny posiadała pełne prawa gimnazjum państwowego��; uczęszczało do niej 
około �00 uczennic. Inną szkołą była Prywatna Żeńska Szkoła Powszechna Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego, mieszcząca się przy ul. Najświętszej Marii Panny 
60 w Częstochowie. Posiadała uprawnienia zawodowe, realizowała program szkoły 
7–klasowej. Liczba uczennic w ciągu roku szkolnego wynosiła około �65. Zakład 
Opieki Najświętszej Marii Panny dla moralnie zaniedbanych dziewcząt był pla-
cówką poprawczo–wychowawczą. Przyjmował i kształcił dziewczęta do lat ��, choć 
mogły tam przebywać do osiągnięcia �� roku życia, ale za zgodą przełożonych��. 
Organizacje kościelne prowadziły też Juvenat Braci Szkolnych�� dla młodzieży mę-
skiej. Miał on na celu wychowanie religijne oraz przygotowanie kandydatów do 
zawodu nauczycielskiego. Szkołę o charakterze rzemieślniczym dla chłopców od 
�9�7 roku�5 prowadzili franciszkanie: Bracia misjonarze Świętego Franciszka. Ma-
gistrat sprawował opiekę nad tym szkolnictwem wspierając je finansowo i kierując 
do tych zakładów (szczególnie poprawczych) młodzież. 

W Częstochowie ważną kwestią był czynny udział sióstr zakonnych w peł-
nieniu funkcji opiekuńczych w schroniskach i szpitalach�6. Częstochowa była 
miastem specyficznym, usytuowanym niejako przy Jasnej Górze, a sąsiedztwo 
to często rodziło problemy, na przykład te związane z ruchem pątniczym, który 
zaczął się rozwijać wkrótce po zakończeniu okupacji austriacko–pruskiej. Pierw-
szą grupą pątniczą, była pielgrzymka Związku Kobiet Polskich „Spójnia” w maju 
�9�9 roku. Pielgrzymka ta była związana z obradami tego stowarzyszenia na 
Jasnej Górze. Władze próbowały na początku istnienia niepodległego państwa 

�� APCz, Mag. Cz., sygn. 5���.
�� APCz, Mag. Cz., sygn. 7��9. 
�� Tamże.
�� APCz, Mag. Cz., sygn. 78�0, APCz, Mag. Cz., sygn. 78��.
�5 APCz, Mag,. Cz., sygn. 7���; APCz, Mag. Cz., sygn. 78�0.
�6 APCz, Mag. Cz., sygn. 78��.
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ograniczyć pielgrzymowanie na Jasną Górę. Ministerstwo Zdrowia Publiczne-
go pismem z �8 lutego �9�9 roku poleciło magistratowi „opracowanie i wyda-
nie specjalnych zarządzeń z zakresu szpitalnictwa i pogotowia aprowizacyjnego 
i mieszkaniowego dla pątników. Opracowując te przepisy, należy mieć na wzglę-
dzie zarówno zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych, a w szczególności 
tyfusu plamistego i wytwarzanie się nowych ogniska zarazy przez powracają-
cych do domu.” Ministerstwo zaproponowało zwołanie zebrania miejscowych sił 
fachowych (Towarzystwo Lekarskie) z udziałem przedstawicieli instytucji spo-
łecznych, mieszkańców miasta Częstochowy i członków sejmiku powiatowego, 
na które miał być zaproszony przeor Klasztoru Jasnogórskiego ojciec Piotr Mar-
kiewicz. O powadze sytuacji świadczy fakt, że na zebraniu tym miał być przed-
stawiciel Ministerstwa Zdrowia. Odbyło się ono �� lutego �9�9 roku. Uchwalono 
skierowanie próśb do księży biskupów ordynariuszy o wstrzymanie pielgrzymek 
i zredagowanie listów pasterskich w tej sprawie�7. 

 Do sprawy organizacji pielgrzymek powracano później. Na posiedzeniu Komi-
tetu Sanitarno–Pątniczego przy magistracie w dniu 5 kwietnia �9�9 roku uchwa-
lono pobieranie podatku miejskiego od pątników. W �9�0 roku stworzono przy 
Urzędzie Zdrowia Oddział Sanitarno–Pątniczy i wprowadzono pobieranie opłat. 
Sprawy pątnicze wróciły ponownie w �9�� roku w związku z dużą liczbą pątników. 
Rada Miejska poleciła, aby pobierano od pątników za mieszkanie w domach pry-
watnych podatek na rzecz miasta. Statut zatwierdził Urząd Wojewódzki w Kielcach 
w �9�� roku. Podatek ten był wliczony w cenę wynajmu pokoju i wynosił „50% od 
sumy należności za wynajem pokoju z meblami według taksy ustanowionej przez 
magistrat dla każdego poszczególnego lokalu”�8.

Próbowano posunąć się dalej. Na wniosek Urzędu Zdrowia w czerwcu �9�� 
roku próbowano wprowadzić pogłówne dla wszystkich przybywających do Czę-
stochowy. Magistrat zrezygnował z tego projektu. Tymczasem wojewoda kielecki 
w kwietniu �9�� roku odrzucił proponowane opłaty za wynajem pokoi i narzucił 
opłaty stałe. W �9�5 roku wydano specjalną instrukcję „do obliczenia i pobierania 
podatku od pokoi noclegowych dla pątników na rok �9�5”. Ustalono termin sezo-
nu pątniczego – od � maja do �5 października – ,,w ilości �0 dni rocznie i pobierano 
podatek stały � złoty na dzień od osoby”�9.

Jednym z problemów, z jakim magistrat musiał się zmierzyć, były sprawy zwią-
zane z kościołem i parafią św. Jakuba. Kościół ten, zbudowany już w �6�� roku 
przez prowincjała O.O. Paulinów Andrzeja Gołdonowskiego, zlokalizowany na 
szlaku pielgrzymów na Jasną Górę, dostał się później w ręce sióstr mariawitek. 

�7 APCz, Mag. Cz., sygn. 7�6�.
�8 APCz, Mag. Cz., sygn. 7976.
�9 APCz, Mag. Cz., sygn. 7987.
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Władze carskie wyeksmitowały siostry, przejęły własność Kościoła rzymskokato-
lickiego, w tym dwa place w mieście. Zburzyły kościół pod wezwaniem św. Jakuba 
i wybudowały cerkiew pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego. W latach �9��–�9�8 
cerkiew stała się kościołem garnizonowym wojsk pruskich stacjonujących w Czę-
stochowie. Po wycofaniu się Prusaków kościół stał się kościołem wyznania rzym-
skokatolickiego pod wezwaniem św. Jakuba. W �9�� roku o podanie stanu włas-
ności parafii pod wezwaniem św. Jakuba poprosiła Prokuratoria Generalna. Magi-
strat odpowiedział, że jeszcze w czasach istnienia parafii prawosławnej grunty były 
tylko pod Zarządem Spraw Duchowieństwa Prawosławnego w Królestwie Polskim. 
Kościół, będący w istocie nieznacznie przebudowaną cerkwią, raził i mieszkańców 
miasta, i władze miejskie. W kościele tym widziano symbol znienawidzonego za-
borcy i jego rządów w Częstochowie, równocześnie chciano zagospodarować plac 
przy kościele i nadać nowy wygląd tej części miasta i części Alei Najświętszej Marii 
Panny prowadzącej wprost na Jasną Górę. Zadanie to zostało powierzone Stowa-
rzyszeniu Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, które miało przygotować projek-
ty przebudowy kościoła�0. We wrześniu �9�8 roku ukazał się w gazecie codziennej 
„Goniec Częstochowski” artykuł w tej sprawie��. W grudniu �9�8 roku Komitet 
Przebudowy Kościoła Świętego Jakuba postanowił rozpocząć przebudowę na wios-
nę �9�9 roku. W związku z wybuchem wojny projekt upadł. 

Innego rodzaju zagadnieniem były sprawy własnościowe. Magistrat jako właś-
ciciel gruntów miejskich mógł je sprzedawać lub dzierżawić. W styczniu �9�6 roku 
do magistratu trafiła prośba w sprawie dzierżawy terenu pod zabudowę domu dla 
księdza i organisty, domu położonego „naprzeciw kościoła Pana Jezusa”. Magistrat 
w lutym �9�6 roku zgodził się na dzierżawę terenu i remont domu stojącego na tym 
placu. Dzierżawa wynosiła ��0 złotych rocznie i była płacona w ratach półrocznych 
po 60 złotych. Dzierżawa ta była corocznie odnawiana��.

Ważne zadanie w mieście miała działalność Biura Technicznego, przemia-
nowanego później na Wydział Techniczny. Jego zadaniem była troska o stan ze-
wnętrzny budynków w mieście, ich remonty, stan dróg, pomników, ulic, parków, 
placów. Kościół jako instytucja posiadająca różne budynki w mieście też znajdował 
się w orbicie zainteresowania tego wydziału. W aktach zachowały się m.in. szkice 
robót, listy płac pracowników, plany robót. W sprawach Kościoła rzymskokatoli-
ckiego na uwagę zasługują m.in. plany przebudowy ulic w pobliżu Klasztoru Jasno-
górskiego��, budowy domu księży emerytów��, budowy schodów prowadzących na 

�0 APCz, Mag. Cz., sygn. 875�.
�� „Goniec Częstochowski” z �8 września �9�8, nr ���, s. �.
�� APCz, Mag. Cz., sygn. 6080. 
�� APCz, Mag. Cz., sygn., 857� 
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plac przed kompleksem klasztornym �5, pozwolenie na budowę domu rekolekcyjne-
go księży jezuitów w Częstochowie.�6

Materiały archiwalne z okresu �0–lecia międzywojennego dotyczący działalno-
ści Kościoła rzymskokatolickiego przedstawiają się bardzo ciekawie. 

W okresie funkcjonowania carskich przepisów działalność instytucji kościel-
nych i samych parafii była krępowana; ksiądz był traktowany jako jeszcze jeden 
element gigantycznej machiny administracyjnej, jaką było państwo zaborcze. 
Wybory dozorów, zawirowania z tym związane, wreszcie niechęć parafian do 
elekcji powodowały niemałe zamieszanie. Wgląd w budżety, narzucanie urzęd-
ników dozoru dopełniały całości dzieła, a przede wszystkim pustoszyły wręcz 
dosłownie budżety parafii. Dopiero konkordat zawarty w �9�5 roku rozdzielił 
w sposób oczywisty Państwo i Kościół, wprowadził zasadę nie tylko autonomicz-
ności, ale też i współpracy. Współpraca między instytucjami kościelnymi a pań-
stwowymi w tak specyficznym mieście jak Częstochowa – miasto pielgrzymkowe 
– musiała być trwała i przede wszystkim owocna. Ożywiający się po wojennym 
zastoju ruch pielgrzymkowy potrzebował sprawnego kierowania i reagowania na 
możliwe działanie kryzysowe.

Wielką rolę odegrał też magistrat, a później Rada Miasta Częstochowy w upięk-
szaniu miasta, wydając pozwolenia na powstawanie udogodnień w sprawowaniu 
kultu Bożego czy po prostu dla wygody pątników i parafian. Do dziś przecież cie-
szy swoim pięknem rozmównica na Jasnej Górze, którą po ostatniej restauracji 
oglądać może każdy pielgrzym�7. 

�5 APCz, Mag. Cz., sygn. 866�.
�6 APCz, Mag. Cz. Wydział Techniczny, sygn. �6��; J. Antos, Centrum Duchowości w Częstocho-
wie. Kraków �006, s. ��.
�7 APCz, Mag. Cz., sygn. 6�8�; T.S. Jaroszewsk i: Triumf rodzimości. Uwagi o działalności Adolfa 
Szyszko–Bohusza na Jasnej Górze. SC [Jasna Góra] �988, T. 8, s. ��–���; A. Jaśk iewicz: Sztuka w okre-
sie międzywojennym. W: Częstochowa ..., T. �, s. ���–��5; D. Czech: Projekt kaplicy na Jasnej Górze 
autorstwa Adolfa Szyszko–Bohusza z roku 1923 – http: //dziedzictwo.polska.pl/instytucje/skarb.
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Sprawa nySKiego KreiSleitera rudolfa MeiStra 
a hoMoSeKSualizM w nSdap

Jednym z głównych dążeń narodowych socjalistów było przekształcenie na-
rodu niemieckiego w zjednoczoną społeczność, w skład której mogła wchodzić 
jedynie ludność wartościowa pod względem rasowym. Owa Niemiecka Wspól-
nota Narodowa (Deutsche Volksgemeinschaft), teoretycznie jednoczący wszyst-
kich Niemców ponadklasowy twór, miała w rzeczywistości dzielić się na warstwę 
przywódczą – członków partii oraz masy pozostałych obywateli (Volksgenossen) 
– robotników, żołnierzy. W tak skonstruowanym społeczeństwie NSDAP przypa-
dała nie tylko rola przywódcza, lecz także „wychowawcza” i kontrolna; nowomowa 
partyjna określała to jako: „wychowanie” (Erziehung) i „opiekę” (Betreung). Poza 
Wspólnotą znalazły się grupy ludności niespełniające wymagań nazistowskiego 
światopoglądu. W pierwszym rzędzie należy wymienić Żydów, którzy nie tylko 
zostali postawieni poza społeczeństwem, lecz także byli „wrogiem obiektywnym” 
i głównym celem ataku reżimu. Rozpoczęte niemal od pierwszego dnia po „prze-
chwyceniu władzy” przez nazistów prześladowania znalazły swój tragiczny finał 
w tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Podobny los spotkał ludność 
cygańską. Zarówno Żydzi, jak i Cyganie zostali odrzuceni ze względów rasowych, 
jednak nazistowska eugenika odrzucała także jednostki „wartościowe rasowo”, 
które z innych względów obciążały „zdrowe” społeczeństwo – psychicznie chorych 
i niepełnosprawnych. Dostępu do Wspólnoty nie otrzymali także tzw. asocjalni 
– przestępcy, prostytutki, „długotrwali bezrobotni”. Do grupy odrzuconych nale-
żeli też homoseksualiści. 

Stosunek nazizmu do homoseksualizmu wpisuje się w teorię Detleva Peuker-
ta traktującą narodowy socjalizm jako „kryzys modernizmu”�. W tym ujęciu 
nazizm jest traktowany jako reakcja przeciwko postępującym zmianom społecz-
no–ekonomicznym, jakie przyniosła z sobą druga połowa XIX wieku. Przemiany 
te zawierały takie zjawiska, jak asymilacja Żydów i tolerancja dla mniejszości sek-
sualnych. Niemcy przełomu wieków oraz lat �0. wieku XX należały do europej-
skich prekursorów tych trendów. Jednocześnie coraz większy posłuch znajdowały 
poglądy radykalnej prawicy (ruch volkistowski) wzywające do odrzucenia mo-
dernistycznych przemian na rzecz powrotu do „pragermańskich” wartości. Inte-
gralną częścią owych wartości były uprzedzenia wobec cech lub zachowań obcych 
tradycyjnemu, mieszczańskiemu światopoglądowi i stylowi życia. Uprzedzenia 
te przejął, czerpiący z idei ruchu volkistowskiego, narodowy socjalizm, a po �9�� 

� D.J.K. Peuker t : Republika Weimarska. Lata kryzysu klasycznego modernizmu. Warszawa �005. 
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roku nadał im formę sankcji prawnych, które – w zgodzie ze „zdrowym odczuciem 
ludowym” i mieszczańską moralnością – miały zwalczać każde zachowanie aso-
cjalne zagrażające „zdrowej” większości�. W przypadku homoseksualizmu świa-
topogląd szedł w parze z obowiązującym w Prusach od �85� roku, a w Rzeszy od 
�87� roku prawem, które traktowało kontakty seksualne z osobami tej samej płci 
jako czyny kryminalne. Rzeczywistość prawna oraz owe „zdrowe odczucie ludo-
we” i moralność mieszczańska były silnymi nurtami przeciwnymi do narastają-
cej w XIX wieku liberalizacji podejścia do mniejszości seksualnych. Bazującym 
na powszechnym braku tolerancji nazistom pozostało tylko wprowadzenie zmian 
w odpowiednim (§ �75) zapisie w kodeksie karnym. 

Wprowadzone w �9�5 roku zmiany zwiększały restrykcje grożące homoseksu-
alistom�. Na wyniki nie trzeba było długo czekać – rozpoczęły się liczne areszto-
wania. Oblicza się, że w okresie istnienia III Rzeszy około �5 tys. homoseksualistów 
trafiło do obozów koncentracyjnych. Jednak represje nie były równomierne – nie 
wszyscy homoseksualiści, których nazwiska znalazły się w policyjnych rejestrach, 
zostali aresztowani. Nie można też mówić o akcji masowej eksterminacji, takiej, 
jaka miała miejsce w przypadku innych wrogich grup�. Wynika to ze specyficz-
nego stosunku narodowych socjalistów do homoseksualizmu. Oficjalna homo-
fobia i krzykliwe antyhomoseksualne kampanie prasowe były raczej wygodnym 
narzędziem reżimu do realizacji zamierzeń politycznych niż celem samym w so-
bie. Homoseksualiści nie byli postrzegani jako wrogowie polityczni. Funkcjonował 
raczej obraz homoseksualisty „psującego” niemiecką młodzież i przez to zagraża-
jącego Wspólnocie Narodowej. Jakkolwiek to „zagrożenie” usprawiedliwiało prze-
śladowania, popierane przez większość społeczeństwa, to sam homoseksualizm 
traktowano jako chorobę, którą można wyleczyć po zastosowaniu odpowiednich 
środków wychowawczych (liczono tu na „wychowawczą” rolę obozów koncentra-
cyjnych). Zaledwie niewielki ich procent uznano za nieuleczalnych degeneratów, 
których należało całkowicie usunąć ze społeczeństwa (tzn. zlikwidować). 

� W. Benz: Im Schatten des Holocaust. W: Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle. Red. 
B. Jel lonek . R. Lautmann. Padernborn �00�, s. �8.
� Główną zmianą było uznanie za karalne wszystkich rodzajów kontaktów homoseksualnych. 
Do tej pory należało udowodnić „pełny stosunek” [beischlafähnliche Handlung], natomiast inne 
„lżejsze” formy kontaktów seksualnych (np. wzajemna masturbacja) nie były karalne. Obostrzenia 
z �9�5 r. zostały wprowadzone tajnie, tak że wielu homoseksualistów, postawionych przed sądem, 
przyznawało się tylko do uprawiania wzajemnej masturbacji, licząc, że nie grozi za to kara, i otrzy-
mywało wyrok dwuletniego więzienia. Nowelizacja z �9�5 r. wprowadziła także karalność czynów 
popełnionych w przeszłości, gwałcąc tym samym zasadę, że prawo nie działa wstecz. Zob. G.J. Gi-
les: Männerbund und Homo–Panik: Die Angst der Nazis vor der Rolle der Erotik. W: Nationalsozia-
listischer Terror..., s. �07–�09.
� H. Oesterhuis: Medizin, Männerbund und Homoseuxuellenverfolgung im Dritten Reich. W: Na-
tionalsozialistischer Terror..., s. ��0.
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Stosunkowo niegroźni homoseksualiści byli jednocześnie łatwym celem, a właś-
ciwie narzędziem, nazistów, którzy wielokrotnie wykorzystywali odmienność sek-
sualną do celów politycznych. Jako przykład można wymienić „procesy klechów” 
w latach �9�5–�9�7 wytaczane zakonnikom oskarżonym o nadużycia dewizowe 
i wykroczenia obyczajowe5. W tym wypadku próbowano wykorzystać społeczną 
homofobię do kompromitacji Kościoła katolickiego. Jeszcze częstsze było wyko-
rzystanie zarzutów o homoseksualizm w rozgrywkach personalnych na szczytach 
władzy. Jednym z bardziej znanych przypadków jest afera związana z dymisją na-
czelnego dowódcy Wehrmachtu gen. płk. Wernera von Fritscha, który w roku �9�8 
został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska po tym, jak oskarżono go o homo-
seksualizm. Wkrótce potem okazało się, że oskarżenia te były bezpodstawne – były 
wynikiem intrygi uknutej przez gestapo (a więc SS Himmlera), której szerszym 
motywem była zwycięska dla aparatu partyjnego i SS rywalizacja z Wojskami Lą-
dowymi o wpływy w państwie6. 

Osobną kartą w historii homoseksualizmu w III Rzeszy jest stosunek do niego 
wewnątrz samego ruchu narodowosocjalistycznego, który był w istocie wspólnotą 
mężczyzn połączonych wspólną ideą wykształconą przez doświadczenia fronto-
we. Zwłaszcza na początku swego istnienia partia nazistowska składała się niemal 
wyłącznie z byłych żołnierzy, dla których jedną z największych wartości, po latach 
spędzonych w okopach I wojny światowej, była „czysta” męska przyjaźń i brater-
stwo. Światopogląd tej grupy zakładał dominację mężczyzn, a kobietom wyznaczał 
drugorzędną rolę w społeczeństwie. NSDAP oraz jej liczne organizacje transmisyj-
ne były, w mniejszym lub większym stopniu, zamkniętymi wspólnotami mężczyzn, 
którzy większość czasu spędzali w swoim towarzystwie. Skrajnym przypadkiem 
są Oddziały Szturmowe NSDAP (Sturmabteilungen der NSDAP – w skrócie SA) 
dysponujące własnymi noclegowniami, tzw. Domami SA (SA–Heime), gdzie „sko-
szarowani” byli jej ubodzy względnie bezdomni członkowie, których łączyło szcze-
gólnie silne poczucie przynależności grupowej wzmocnione przeżyciami „fronto-
wymi” podczas zwalczania wrogów politycznych na ulicach niemieckich miast. 
Także charakterystyczna dla ruchu narodowosocjalistycznego zasada wodzostwa, 
a więc bezwzględne posłuszeństwo zwierzchnikowi, dawała – na co zwrócili uwagę 
psychologowie (m.in. Erich Fromm) – silne impulsy sadomasochistycznego pod-
porządkowania się silniejszemu mężczyźnie. Kult jednostki führera niewątpliwie 
pobudzał tego typu impulsy. Za przykład niech posłuży fragment z kroniki SA 
z początku lat �0. przedstawiający uczucia jednego z członków hannowerskiego SA 
przy okazji spotkania z Adolfem Hitlerem: ,,Wódz przybył na dworzec, aby spotkać 

5 W. Benz: Historia Trzeciej Rzeszy. Warszawa �006, s. 9�.
6 H. Mühleisen: Generał pułkownik baron Werner von Fritsch. W: Wojskowe elity III Rzeszy. Red. 
G.R. Uberschär. Warszawa �00�, s. 9�–9�.
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się ze swoją berlińską SA. Jak szatan pomknęła SA i rozdzieliła się na dwie kolum-
ny. I teraz Wódz jedzie wolno przed jej frontem... powoli.... jeszcze wolniej... od 
jednego człowieka do drugiego... i każdemu patrzy w oczy... każdemu jednemu.... 
i każdy odwzajemnia to spokojne, poważne spojrzenie... ty jesteś Wodzem... nale-
żymy do Ciebie... rób z nami , co zechcesz....co zechcesz...”7 [tłum. aut.]

Przykład ten jest zapewne przypadkiem ekstremalnym, jest jednak charaktery-
styczny dla pełnego uniesienia uwielbienia, jakie członkowie SA manifestacyjnie 
oddawali Hitlerowi (co nie przeszkadzało im wielokrotnie buntować się przeciwko 
„bonzom” z hierarchii partyjnej). Nic więc dziwnego, że szybko rozpowszechniły 
się plotki czerpiące z homoseksualnej otoczki towarzyszącej ruchowi nazistowskie-
mu. Wkrótce pojawiły się wieści o ogromnej, moralnej deprawacji młodych ludzi 
w SA, zmuszanych do czynów nierządnych przez swoich przełożonych. Szczegól-
nie złą sławę zdobył sobie dowódca śląskiej SA Edmund Heines, który miał po-
wszechną opinię sadysty i zboczeńca. Oto relacja socjaldemokratycznego posła do 
Reichstagu z terenu Śląska O. Buchwitza, na temat stosunków panujących w SA na 
terenie Śląska: „W listopadzie �9�� roku do mego biura wszedł esa–man w mun-
durze. Chciał mnie w coś wtajemniczyć, ale musiałem dochować tajemnicy, bał się 
o swoje życie. Obiecałem milczeć. Człowiek ten opowiadał więc, że posiada hotel 
w Karkonoszach. W jego lokalu osławiony Heines założył szkołę SA. W lokalu tym 
odbywają się wstrętne orgie seksualne. Kilku młodych esa–manów napisało roz-
paczliwe listy, które on, czyli właściciel lokalu, ma przekazać rodzicom; brak mu na 
to odwagi.”8 Ekscesy Heinesa i jemu podobnych sprawiły, że dowództwo SA było 
uważane za siedlisko zdeprawowanych homoseksualistów. Tym bardziej, że po-
wszechnie znane były homoseksualne skłonności szefa sztabu SA Ernsta Röhma. 
Jego upodobania stały się przyczyną tak licznych plotek, że w roku �9�� ukazało się 
wiele publikacji partyjnych podkreślających jego zasługi dla „ruchu” i usprawiedli-
wiających jego „jakże ludzkie słabości”9. Jak więc widać, w łonie samego „ruchu” 
istniały trendy zakładające tolerancję dla odmienności seksualnej – inną kwestią 
jest zaistniała w tym przypadku taktyczna konieczność takiej postawy, z zewnętrz-
nych i wewnętrznych względów politycznych. Sprawa Röhma doskonale ilustruje 
ewolucję podejścia narodowego socjalizmu do homoseksualizmu. Gdy �0 czerw-
ca �9�� roku dowództwo SA, z Röhmem na czele, zostało krwawo zlikwidowane 
w czasie „nocy długich noży” w uzdrowisku Bad Wiessee, co było efektem starć 
wewnątrz „ruchu” i dążeń Hitlera do zdobycia poparcia Reichswehry dla nowe-
go reżimu, wówczas fakt wymordowania własnych towarzyszy uzasadniano m.in. 

7 P. Longerich: Geschichte der SA. München �00�, s. ���.
8 F. Bia ł y : Z dziejów NSDAP Okręgu Śląskiego 1929–1932. W: „Śląski Kwartalnik Historyczny So-
bótka” �978, nr �, s. 8�.
9 P. Longerich: Geschichte der SA..., s. ��7.
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„moralną deprawacją” zamordowanych. Od tego wydarzenia zaczęła też narastać 
psychoza wewnątrz NSDAP, która doszukiwała się homoseksualnego spisku we-
wnątrz partii. Uważano, że ukryci homoseksualiści tworzą kliki wewnątrz partii, 
co miało stanowić najwyższe niebezpieczeństwo dla spójności „ruchu”. Dużą rolę 
odegrała tu świadomość możliwości występowania zachowań homoseksualnych 
wynikających z męskiego składu partii. Strach przed homoseksualizmem we włas-
nych szeregach skłaniał do opinii, że „wszyscy niemieccy mężczyźni są narażeni 
na niebezpieczeństwo”�0. Wpłynęło to niewątpliwie na ogólne zaostrzenie kursu 
przeciw homoseksualizmowi – stąd wspomniane wyżej zmiany w kodeksie kar-
nym oraz powstanie, z inspiracji Himmlera, instytucji zajmującej się zwalczaniem 
homoseksualizmu – Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und 
Abtreibung. Z biegiem czasu podejście do homoseksualizmu znamionował coraz 
większy radykalizm, który osiągnął apogeum podczas wojny (w roku �9�0 Himm-
ler wprowadził karę śmierci dla SS–manów i policjantów, którym udowodniono by 
stosunki homoseksualne). 

Sprawa Röhma dała też bodziec do wykorzystywania zarzutów o homosek-
sualizm (zarówno prawdziwych, jak i kłamliwych) w partyjnych rozgrywkach 
personalnych. Jest wiele przykładów spraw, w których posługiwano się takimi 
zarzutami w celu pozbycia się konkurentów do stanowisk na różnych szczeblach 
hierarchii partyjnej. Była to broń tak skuteczna, że nie chroniły przed nią nawet 
największe zasługi i wieloletnie zaangażowanie na rzecz narodowego socjalizmu. 
Tak było w przypadku wieloletniego (działającego jeszcze przed �9�5 rokiem) 
działacza Hitlerjugend z Frankfurtu nad Menem, który stał się niebezpieczny dla 
szefa tej organizacji – Baldura von Schiracha. W celu usunięcia zagrożenia von 
Schirach posłużył się w �9�5 roku oskarżeniem konkurenta o homoseksualizm. 
Pomimo braku przekonujących dowodów, oskarżony został skazany na �,5 roku 
więzienia, pozbawiony wszystkich stanowisk i wykluczony z partii. Warto dodać, 
że w tym czasie sam von Schirach był oskarżany o homoseksualizm przez lon-
dyńskie radio BBC��. 

Innym przykładem może być usunięcie śląskiego gauleitera i nadprezydenta 
Helmutha Brücknera w grudniu �9�� roku. Brückner należał przed �9�� rokiem 
do grona bliskich współpracowników Gregora Straßera – przywódcy lewicowego 
skrzydła w NSDAP. Wprawdzie Straßer wycofał się z działalności partyjnej jeszcze 
przed nominacją Hitlera na kanclerza Rzeszy, ale w śląskim ośrodku NSDAP jego 
wpływy były wciąż silne. Czystka w czasie ,,nocy długich noży” mocno dotknęła 
także środowisko śląskiej SA, na której czele stał wspomniany już Heines (został on 
schwytany wraz z Ernstem Röhmem i resztą dowództwa SA w Bad Wiessee; w trak-

�0 H. Oesterhuis: Medizin, Männerbund und Homoseuxuellenverfolgung..., s. ��5.
�� G.J. Gi les: Männerbund und Homo–Panik..., s. �07–��0.
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cie aresztowania miano go zastać w łóżku z młodym esamanem, co później dało 
pretekst do określenia Bad Wiessee miejscem homoseksualnych orgii). W trakcie 
owej czystki, która była szerszą akcją likwidacji wszelkiej opozycji w partii i poza 
nią, zamordowany został również Gregor Straßer. Wprawdzie Brückner utrzymał 
się wtedy na stanowisku, nie cieszył się już jednak zaufaniem Hitlera. Potrzeb-
ny był tylko pretekst do usunięcia niewygodnego gauleitera. Pretekstem, jakim 
się posłużono, były rzekome perwersyjne skłonności Brücknera, wykorzystywane 
zresztą już wcześniej przez opozycję antyhitlerowską na Śląsku��. W grudniu �9�� 
roku został on pozbawiony funkcji gauleitera i wykluczony z partii za „zachowanie 
szkodzące obliczu NSDAP”, jak to ujęto w oficjalnym komunikacie. Hitler kazał 
zdymisjonowanemu opuścić Śląsk��. W październiku �9�5 roku odbył się proces 
Brücknera, podczas którego postawiono mu zarzuty z § �75. W jego trakcie były 
gauleiter nie tylko przyznał się do stawianych mu zarzutów, lecz także stwierdził, 
że narodowy socjalizm dowiódł „wyraźnie i autorytatywnie” swej tolerancji dla 
zachowań homoseksualnych. Powołał się przy tym na postawę kierownictwa partii 
w sprawie upodobań Röhma w latach �9��–�9����.

Wymienione wyżej przypadki dotyczyły działaczy na szczycie nazistowskiej 
hierarchii w połowie lat �0. gdy reżim nazistowski dopiero ugruntowywał swoją 
pozycję, a prześladowania homoseksualizmu nie osiągnęły jeszcze późniejszego 
natężenia. Później stosunek do homoseksualizmu przyjął najdrastyczniejsze formy 
w historii III Rzeszy, czego przykładem może być sprawa dotycząca dwóch działa-
czy górnośląskiej NSDAP, której finał miał miejsce już podczas wojny.

9 lipca �9�� roku katowickie gestapo aresztowało dwóch funkcjonariuszy partii 
nazistowskiej: przebywającego służbowo w Katowicach nyskiego kreisleitera Ru-
dolfa Meistra oraz kierownika jednego z referatów w Okręgowym Kierownictwie 
NSDAP Górny Śląsk Wernera Wehnera�5. Jeszcze tego samego dnia aresztowani 
zostali poddani przesłuchaniom, w trakcie których usłyszeli skierowane przeciw 
nim zarzuty. A były one bardzo poważne, poważne na tyle, że ich wysokie stano-
wiska partyjne nie stanowiły w tym przypadku żadnej ochrony. Meister i Wehner 
zostali aresztowani pod zarzutem homoseksualizmu. Oskarżenie i aresztowanie 

�� W �9�� r. organ prasowy wrocławskiej KPD opisał małżeństwo Brücknera jako próbę zatuszo-
wania jego prawdziwych skłonności. Zob. F. Bia ł y : Ruch narodowosocjalistyczny w prowincjach 
śląskich. Wrocław �987, s. �70.
�� H. Neubach: Parteien und Politiker in Schlesien. Dortmund �988, s. �08–�09; T. Kruszewsk i: 
Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. Wrocław �995, s. 66.
�� Bundesarchiv Berlin–Lichterfelde, NS �9, sygn. ��70, k. �–�.
�5 Terytorialnie NSDAP dzieliła się na okręgi (Gau), które dzieliły się na powiaty partyjne pokry-
wające się z podziałem administracyjnym państwa. Na ich czele stali kierownicy powiatowi (Kreis-
leiter), którzy odpowiadali za wszystkie sprawy partyjne w powiecie. Zasada wodzostwa przyznawa-
ła im rolę „przywódców powiatów” i ogromne uprawnienia. Dokładny opis struktur NSDAP, zob. T. 
Kruszewsk i: Partia Narodowosocjalistyczna... 



12�

SPRAWA NySKIEGO KREISLEITERA RUDOLFA MEISTRA …

dwóch ważnych, w skali regionu, funkcjonariuszy NSDAP musiało wzbudzić pe-
wien rozgłos ze względu na ogromne znaczenie partii w życiu społecznym i admi-
nistracyjnym. Tym bardziej, że obaj aresztowani mieli niemal wzorcowe narodo-
wosocjalistyczne życiorysy�6.

Rudolf Meister urodził się � maja �895 roku w rodzinie ewangelickiej w Cho-
rzowie, tam też uczęszczał do Szkoły Ludowej (Volksschule). Następnie pracował 
w warsztacie ślusarskim. W roku �9�� wstąpił do seminarium duchownego w Żarze 
(Zoar in Rothenburg) pod Zgorzelcem. Służbę wojskową w czasie I wojny świato-
wej odbył w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Po wojnie wrócił do seminarium, 
w którym przebywał do �9�6 roku. W latach �9�9–�9�� pracował w Lipsku jako 
nauczyciel religii. W roku �9�6 opuścił seminarium i zatrudnił się jako opiekun 
społeczny w Sulikowie (Schönberg) w powiecie lubańskim�7. Z NSDAP związał 
się w roku �9�0, chociaż oficjalnie przyjęty został dopiero � maja �9�� roku. Mu-
siał być aktywnym działaczem, bo już po trzech miesiącach od tej daty został kie-
rownikiem komórki partyjnej w Sulikowie. W tym samym czasie został również 
członkiem partyjnej komisji dochodzeniowo–rozjemczej (Untersuchungs– und 
Schlichtungsausschuß) dla Górnych Łużyc (organ ten pełnił funkcje sądu par-
tyjnego). Już w październiku �9�0 roku został mianowany kreisleiterem NSDAP 
w Lubaniu Śląskim (Lauban). W ciągu następnych kilku lat Meister zdobył sobie 
silną pozycję w śląskiej NSDAP oraz zaufanie wrocławskiego gauleitera Helmutha 
Brücknera. Zaowocowało to mianowaniem go � października �9�� roku inspek-
torem podokręgu NSDAP Górny Śląsk (NSDAP Untergau Oberschlesien) i powie-
rzenie mu zadania budowy kierownictwa powiatowego NSDAP w Ząbkowicach 
Śląskich (Frankenstein). Meister należał do nielicznej grupy współpracowników 
Brücknera, którzy pozostali na swoich stanowiskach po zwolnieniu go ze stanowi-
ska gauleitera w grudniu �9�� roku. Nowy gauleiter Josef Wagner przeprowadził 
czystkę w śląskich strukturach NSDAP, która objęła także większość kierowników 
powiatowych�8. Meistra to jednak nie dotyczyło – w lutym został mianowany kre-

�6 Większość danych dotyczących życiorysów Meistera i Wehnera oraz szczegóły dotyczące ich 
sprawy pochodzą z akt rozprawy przed Sądem Specjalnym w Katowicach: Archiwum Państwowe 
w Katowicach [dalej: AP Kat], zespół Sondergericht Kattowitz, sygn. ���8. Odnośniki do innych 
źródeł informacji znajdują się w przypisach.
�7 T. Kruszewski, który poświęcił sprawie Meistra krótki opis, identyfikuje, występującą w aktach 
śledztwa, niemiecką nazwę Schönberg z miejscowością Piaseczna w powiecie zgorzeleckim. Ponie-
waż Meister rozpoczynał swą karierę partyjną w Kierownictwie Powiatowym NSDAP w Lubaniu 
Śląskim [NSDAP Kreisleitung Lauban], dużo bardziej prawdopodobne jest, że chodzi tu o Sulików 
w powiecie lubańskim, którego niemiecka nazwa również brzmiała Schönberg. Za tą interpretacją 
przemawia fakt, że Wehner urodził się we Włosieniu w powiecie lubańskim, a szkołę ludową ukoń-
czył w miejscowości Schönberg. Włosień jest oddalony od Sulikowa o około �,5 km, podczas gdy 
do Piasecznej dystans ten wynosi kilkanaście kilometrów. Por. T. Kruszewsk i: Partia Narodowo-
socjalistyczna..., s. �06–�08.
�8 Tamże, s. ��7–��8.
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isleiterem stworzonej przez siebie organizacji partyjnej w powiecie ząbkowickim. 
Musiał sprawdzić się także tutaj i zdobyć zaufanie Wagnera, gdyż w lutym �9�7 
otrzymał nominację na takie samo stanowisko w powiecie nyskim, który w krę-
gach partyjnych był uważany za „trudny”�9. Wynikało to z wciąż jeszcze silnych 
„centrowych” sympatii miejscowej ludności, jak i z licznych konfliktów między 
kolejnymi kreisleiterami NSDAP, landratami, nadburmistrzem Nysy a nawet miej-
scowym „przywódcą chłopów” (Kreisbauernführer). Również między Meistrem 
a nadburmistrzem Nysy Georgiem Mazurem doszło szybko do konfliktu, w wyni-
ku którego zastępca gauleitera Bracht podjął kroki zmierzające do usunięcia Mazu-
ra ze stanowiska�0. Także odsunięcie Wagnera w �9�� roku i utworzenie prowincji 
górnośląskiej nie nadwątliły pozycji Meistra. Nowy gauleiter górnośląskiej NSDAP 
Fritz Bracht był zastępcą Wagnera od roku �9�5 i to właściwie on kierował spra-
wami partyjnymi na Śląsku. Z tego względu Meistra można zaliczyć do grona bli-
skich współpracowników także nowego gauleitera. Świadczy o tym awans nyskiego 
kreisleitera na stopień bereichsleitera w maju �9�� roku��. Jeszcze na trzy miesiące 
przed aresztowaniem pozycja Meistra wydawała się niezachwiana – w marcu �9�� 
roku powierzono mu nadzór nad NSDAP w powiecie grodkowskim (pod „czaso-
wą” nieobecność tamtejszego kreisleitera)��.

O wiele lat młodszy od Meistra Werner Wehner urodził się �6 października �9�6 
roku we Włosieniu w powiecie lubańskim (Heidersdorf). W Sulikowie ukończył 
szkołę ludową, a następnie był praktykantem dentystycznym. Do NSDAP wstąpił 
oficjalnie � stycznia �9�5 roku, lecz już wcześniej działał w Hitlerjugend i na rzecz 
partii w Lubaniu Śląskim. Następnie został przeniesiony do kierownictwa powia-
towego NSDAP w Ząbkowicach Śląskich, gdzie pracował do � stycznia �9�6 roku, 
kiedy to odbył służbę w Reichsarbeitsdienst (RAS). W listopadzie �9�7 roku został 
powołany do wojska. Wziął udział w napaści na Polskę we wrześniu �9�9 roku 
i � września został ciężko ranny w Dąbrowie–Fortunie (obecnie dzielnica Jaworz-
na). Po kilkunastomiesięcznym leczeniu w różnych szpitalach wojskowych został 

�9 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. ��5. Raport inspektora okręgowego NSDAP 
dot. stosunków w powiecie nyskim i działań poprzedniego kreisleitera Hörmanna.
�0 AP Kat, NSDAP Gauleitung OS Kattowitz, sygn. ���. Raport Meistera skłonił w listopadzie �9�8 
r. Brachta do interwencji u władz Rejencji Opolskiej w celu spowodowania odwołania Mazura. Naj-
wyraźniej nie doszło jednak do tego, gdyż Mazur pozostał na stanowisku aż do �9�5 r. Por. Grund-
riß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe A: Preußen. Bd. �: Schlesien. [Hrsg.] D. 
Stüt tgen, H. Neubach, W. Hubatsch. Marburg �976, s. ��9.
�� „Gauanordnungsblatt”, Folge �/��, ��.05.�9��, Ausgabe K, Bekanntgabe: B 5, v. 0�.05.�9��, betr.: 
Personelle Veränderungen, s. �6. Funkcjonariusze NSDAP oprócz tytułów wynikających z piasto-
wanych funkcji, takich jak: kierownik powiatowy Kreisleiter, czy kierownik grupy miejscowej Orts-
gruppenleiter, posiadali także stopnie, co miało podkreślać paramilitarny charakter „ruchu” naro-
dowosocjalistycznego. Por. Organisationsbuch der NSDAP. München �9��.
�� „Gauanordnungsblatt”, Folge 8/��, �7.0�.�9��, Ausgabe K, Anordnung: A 67, v. ��.0�.�9��, 
betr.: Personelle Veränderungen, s. �05.
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zwolniony z Wehrmachtu. Za udział w działaniach wojennych otrzymał Żelazny 
Krzyż II klasy. Po zwolnieniu z wojska działał jako szef sztabu (Kreisstabsamtslei-
ter) w Kierownictwie Powiatowym NSDAP w Ząbkowicach Śląskich, a � paździer-
nika �9�� roku został szefem referatu w Kierownictwie Okręgowym NSDAP w Ka-
towicach. �� maja �9�� roku ożenił się.

Aresztowanie tych dwóch ludzi nie było przypadkowe ani nagłe, gdyż już od 
pewnego czasu toczyło się kilka śledztw przeciwko nim. Pierwsze, przed sądem 
partyjnym, dotyczyło nielegalnego handlu mięsem – ślady bezpośrednio prowadzi-
ły do nyskiego kreisleitera oraz kilku jego współpracowników i przyjaciół, w tym 
Wehnera. W związku z coraz większymi podejrzeniami sąd partyjny kilkukrotnie 
przesłuchiwał Meistra i Wehnera, który próbował kryć przyjaciela i złożył fałszywe 
zeznania przed sądem partyjnym. Udowodniono mu jednak krzywoprzysięstwo. 
Stało się to oficjalną przyczyną jego aresztowania. Dopiero w areszcie gestapo oka-
zało się, że zarzuty są dużo poważniejsze. 

W trakcie przesłuchania po aresztowaniu Meistrowi zarzucono sodomię z kil-
koma nieletnimi członkami Hitlerjugend oraz intymny związek z Wehnerem. Po-
stawiony przed takimi zarzutami, Meister przyznał się do skłonności homoseksu-
alnych, jednak stanowczo zaprzeczył oskarżeniom o „bliższe” stosunki z Wehne-
rem – wydaje się, że próbował chronić go w ten sposób. Tego samego dnia prze-
słuchano także dwóch współpracowników Meistra z nyskiego kierownictwa partii: 
szefa sztabu powiatowego Paula Dahna i kierowcę Reinholda Kniesa. Ich zeznania 
rzucają pewne światło na okoliczności aresztowania. 

Wprawdzie Dahn lojalnie określił kreisleitera jako szanowanego i lubianego 
przez współpracowników „przekonanego narodowego socjalistę” i stwierdził, że 
nie słyszał nigdy o jego „nienaturalnych” skłonnościach, to przyznał, iż słyszał, że 
Meister chodzi z młodymi chłopcami do kina i namawia ich do picia. Dahn miał 
jednak nie zwracać na to uwagi, ponieważ uważał Meistra za człowieka lubiącego 
„sprawiać przyjemność innym.”

Dużo ciekawsze jest zeznanie kierowcy Kniesa. Zauważył on, że szef często wo-
ził �5– i �7–latków, ale nie wiedział dokąd. Knies zrelacjonował także swoją rozmo-
wę z kierownikiem wydziału personalnego w kierownictwie powiatowym NSDAP 
w Nysie Gottwaldem. Gottwald miał mu powiedzieć, że już rok wcześniej Frau 
Fuhrmann, pracująca w biurze nyskiej placówki partii, otwarcie zarzuciła Meistro-
wi homoseksualizm (,,Sie sind ein �75er!”)��. Kreispersonalleiter miał także stwier-
dzić, że wraz z innym pracownikiem kreisleitungu Hillerem są „od dawna na tro-
pie tej sprawy”. Gottwald kazał też Kniesowi obserwować Meistra, na co ten miał 
odmówić..., po czym pojechał wypytać gospodynię kreisleitera, która potwierdzi-

�� Potoczne określenie homoseksualistów pochodzące od antyhomoseksualnego § �75 kodeksu 
karnego. Używane także przez nazistowską propagandę.
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ła częste wizyty młodzieńców w jego mieszkaniu. Zaszokowany tym odkryciem, 
Knies miał zapytać się Meistra, czy to prawda i poradzić mu rozmowę z gauleiterem 
Brachtem. W dniu aresztowania kreisleitera osobiście zawiózł go do Katowic.

Z zeznań obu świadków można wywnioskować, że o upodobaniach kierownika 
powiatowego „mówiło się” w Nysie na długo przed jego aresztowaniem. Jednak 
dopiero wyniki śledztwa gestapo skłoniły w końcu gauleitera do wydania rozkazu 
aresztowania��. W zeznaniach Kniesa zastanawia informacja o udziale członków 
nyskiej NSDAP w obserwacji przełożonego. Brak niestety danych pozwalających 
odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu mogli oni przyczynić się do jego areszto-
wania. Porównanie z innymi sprawami tego typu wskazuje, że denuncjacje współ-
pracowników ofiar odgrywały bardzo dużą rolę. Przy tym działali oni z bardzo 
różnych pobudek – częstym motywem była walka o stanowiska i władzę. W doku-
mentacji śledztwa nie wymieniono źródeł, skąd władze policyjne dowiedziały się 
o występkach Meistra. Jest jednak wielce prawdopodobne, że donosy mogły napły-
nąć z różnych stron. Oprócz współpracowników, mogli to być rodzice poszkodo-
wanych oraz ich koledzy. Wiadomo także, że skuteczność hitlerowskiego aparatu 
policyjnego w walce przeciwko wrogom i niepasującym do Niemieckiej Wspól-
noty Narodowej w ogromnej mierze opierała się na licznych donosach ludności. 
Również wchodząca w skład „państwa SS” partyjna służba bezpieczeństwa – osła-
wiona Sicherheitsdienst, dysponująca rozbudowaną siatką informatorów, zbierała 
informacje o działaniach funkcjonariuszy partyjnych w terenie. Niejednokrotnie 
zdobyte przez SD kompromitujące materiały służyły SS w charakterystycznych dla 
III Rzeszy starciach kompetencyjnych z partią bądź administracją państwową. 

Przesłuchania przeprowadzone �0 lipca �9�� roku, a więc dzień po aresztowa-
niu, wniosły nowe szczegóły do sprawy. Meister złożył zeznania na temat spot-
kań z innym członkami Hitlerjugend, a skonfrontowany z zeznaniami Wehnera 
przyznał się do utrzymywania z nim kontaktów intymnych. Zeznał, że poznali się 
w �9�7 roku w Piasecznej, lecz ich przyjaźń zaczęła się, gdy Wehner rozpoczął dzia-
łalność w Hitlerjugend, a potem w NSDAP. W latach �9��–�9�7 Wehner był pod-
władnym Meistra. Po przeniesieniu Meistra do Nysy ich spotkania były okazjonal-
ne. Pomimo oficjalnego i „suchego” tonu protokołu przesłuchania, widać wyraźnie 
załamanie nerwowe, jakie przeżywał były kreisleiter. Nic w tym dziwnego, musiał 
już przecież sobie uświadomić całkowite załamanie jego dotychczasowego życia, 
a jako wieloletni działacz nazistowski doskonale zdawał sobie sprawę, jak system 
ten traktuje ludzi, którzy nie pasują lub zagrażają jego założeniom ideologicznym. 

�� Przy sprawie dotyczącej tak wysokiego funkcjonariusza NSDAP, jakim był kreisleiter, decyzja 
najważniejszej osoby w prowincji – gauleitera i nadprezydenta – była nieodzowna. Por. T. Kru-
szewsk i: Partia Narosowosocjalistyczna..., s. �08.
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Tym bardziej, że sprawa ta miała charakter kryminalny – homoseksualizm był ka-
ralny, a dochodził jeszcze fakt seksualnego wykorzystywania nieletnich. 

W dalszej części przesłuchania Meister złożył zeznania jeszcze bardziej osobi-
ste. W wieku ��–�� lat miał zostać uwiedziony przez starszego mężczyznę w Cho-
rzowie. Twierdził też, że miał wiele kontaktów z kobietami, jednak z różnych 
powodów z żadną z nich nie wszedł w dłuższy związek. Przyznał się do upodo-
bania tylko do młodych mężczyzn. Na koniec wspomniał także o trapiących go 
wyrzutach sumienia i myślach samobójczych. Jakby na potwierdzenie tych słów po 
wyjściu z przesłuchania Meister próbował popełnić samobójstwo, wyrywając się 
strażnikom i skacząc przez okno z trzeciego piętra. Został jednak powstrzymany, 
w trakcie szamotaniny wybił szybę i zranił się w lewe ramie – jak to dokładnie i bez 
emocji opisał w notatce urzędnik gestapo. 

Incydent ten nie miał oczywiście wpływu na dalsze postępowanie. W następ-
nych dniach przesłuchiwano kolejnych świadków – 5. chłopców z Hitlerjugend, 
których Meister uwiódł lub próbował to zrobić (wiadomość o zachowaniu Me-
istra dotarła do rodziców jednego z chłopców – nie wiadomo, czy zgłosili to oni 
na gestapo). Najbardziej obciążające były zeznania „drużynowego” Hitlerjugend 
(HJ–Führer) zatrudnionego w nyskim biurze NSDAP. Nie ma potrzeby dokładne-
go opisania tych przesłuchań, wystarczy tylko stwierdzić, że wypadły one bardzo 
niekorzystnie dla oskarżonego. Można jednak przypuszczać, że były one bardzo 
trudne dla przesłuchiwanych, gdyż – jak to pokazują protokoły przesłuchań – ge-
stapo dążyło do uzyskania możliwie szczegółowych informacji o częstotliwości 
i przebiegu spotkań z byłym kreisleiterem. 

Jednocześnie dokonano także przesłuchania Wernera Wehnera, który �� lipca 
�9�� roku zeznał, że Meister skłonił go do „tego” już w Piasecznej (Wehner miał 
wtedy około ��–�6 lat). W ciągu następnych lat spotykali się często, zazwyczaj pod 
wpływem alkoholu. Ich ostatni stosunek miał odbyć się w �9�� roku – na kilka 
miesięcy przed ślubem Wehnera. Zeznający zrzucił całą odpowiedzialność na Me-
istra – stwierdził, że został uwiedziony, a on sam ma „normalne skłonności”. Po 
ślubie dalej utrzymywali bliskie kontakty, nie miały one jednak charakteru sek-
sualnego. Wehner korzystał z materialnej pomocy przyjaciela (dotyczyło to także 
mięsa z nielegalnego uboju). Były kreisleiter potwierdził zeznania Wehnera i przy-
jął na siebie całą odpowiedzialność. 

W trakcie dochodzenia wykorzystano także zeznania dotyczące przeszłości 
Meistra. Weryfikując je, ustalono, że było on już oskarżony o molestowanie nie-
letnich w czasie, gdy przebywał w seminarium duchownym, wtedy został jednak 
uniewinniony.

Równolegle toczyło się śledztwo dotyczące nielegalnego handlu mięsem. W jego 
trakcie udowodniono Meistrowi udział w tym procederze, a wobec Wehnera wyto-
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czono oskarżenie o krzywoprzysięstwo. Aresztowano również przyjaciela Meistra 
z Lipska, który także otrzymywał nielegalne mięso.

Po miesiącu przesłuchań gestapo dysponowało już całym materiałem potrzeb-
nym do zamknięcia dochodzenia. W końcowym raporcie z 8 sierpnia �9�� roku 
uznano Meistra winnym sodomii z mężczyznami i uwodzenia nieletnich. Chłop-
ców z Hitlerjugend uznano za ofiary głównego oskarżonego i uwolniono od jakich-
kolwiek zarzutów. Również Wehner został uznany za ofiarę – podkreślono fakt, że 
został uwiedziony w młodym wieku, późniejszą podległość służbową wobec Me-
istra oraz to, że Meister opiekował się Wehnerem, gdy leżał ranny. Stwierdzono, 
że w Nysie krążyły plotki, według których Wehner miał być „lalką” Meistra.�5 Za 
okoliczność obciążającą Wehnera uznano fakt, że jako członek NSDAP miał obo-
wiązek donieść o zachowaniu nyskiego kreisleitera, czego jednak nie zrobił, gdyż 
„czerpał z tej znajomości korzyści materialne”.

W raporcie najwięcej miejsca poświęcono osobie Rudolfa Meistra. Warto 
przytoczyć końcowe wnioski, gdyż ilustrują one podejście do tego typu spraw, 
jak i swoistą „filozofię” śledczą gestapo: ,,Meistra należy określić jako homosek-
sualistę najgorszego rodzaju. Posługując się alkoholem, podarunkami pieniężny-
mi, zaproszeniami na przejażdżki samochodem i do kina, wykorzystywał brak 
doświadczenia młodych ludzi, aby uczynić ich uległymi swoim żądzom seksual-
nym. W najgorszy sposób zlekceważył prawa uchwalone w celu ochrony Wspól-
noty Narodowej i musi być uznany za szkodnika (Volksschädling). W interesie 
porządku publicznego i czystości obyczajów narodu konieczna jest bezwzględna 
interwencja. Niemiecka młodzież musi być chroniona przed tego typu ludźmi. 
Meistra należy uznać za zatwardziałego homoseksualistę. Po jego aresztowaniu 
wielokrotnie wzywano go do składania szczerych i obszernych zeznań. Mimo 
napomnień i pouczeń, podawał dane tylko wtedy, gdy wymieniano mu nazwi-
ska jego partnerów seksualnych. W przypadku Wehnera nie dało się skłonić go 
do zeznań, choć wciąż wykazywano mu ich przyjacielskie stosunki i współżycie. 
Dopiero po przeczytaniu mu wyciągów z przesłuchania Wehnera, raczył złożyć 
częściowe zeznania. Informacje Meistra, że współżył z Wehnerem intymnie tyl-
ko w latach �9�6, �9�7 i �9�8 są niewiarygodne.”�6 (tłum. aut.)

�7 lipca �9�� roku gestapo złożyło sprawę w Sądzie Specjalnym w Katowicach. 
�7 lipca zapadł wyrok, którego sentencja brzmiała: ,,Oskarżony Meister z wiel-
ką nieodpowiedzialnością wykorzystał młodocianych do swoich niecnych celów. 
Fatalnie wpłynął na los współoskarżonego. Ponadto całe jego zachowanie ciężko 

�5 Według zeznań przesłuchiwanych w żadnym z przypadków seksualnych kontaktów z byłym 
kreisleiterem nie doszło do odbycia „pełnego stosunku”. Zawsze miała miejsce tylko masturbacja. 
Jednak zgodnie z zaostrzonym w �9�5 r. § �75 także takie kontakty były karalne. 
�6 AP Kat, Sondergericht Kat., sygn ���8, k. 70.
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szkodzi wizerunkowi Partii.”�7 Za wszystkie przewinienia Meister został skazany 
na 6 lat ciężkiego więzienia (Zuchthaus) i 6 lat pozbawienia praw obywatelskich. 
Wydaje się, że w przypadku Wehnera pewną rolę odegrały wymienione okolicz-
ności łagodzące, niemniej dostał on � lata więzienia za stosunki z Meisterem oraz 
� rok za krzywoprzysięstwo przed sądem partyjnym – co również stanowiło duże 
przestępstwo. Pomimo ciężaru winy, zasądzone kary były dużo mniejsze od tych, 
których żądał prokurator – �0 lat ciężkiego więzienia, �0 lat utraty praw obywa-
telskich i dożywotniej utraty prawa do składania przysięgi dla Meistra i 5 lat cięż-
kiego więzienia dla Wehnera. Na „łagodność” sądu mogły wpłynąć zasługi obu 
oskarżonych dla narodowego socjalizmu. 

Na dwa dni przed wyrokiem sądu obaj oskarżeni zostali wykluczeni z NSDAP, 
co samo w sobie stanowiło śmierć cywilną (NSDAP standardowo informowała 
gestapo o wykluczeniach, co mogło przynieść wykluczonym opłakane skutki). 
Dla Meistra odsiedzenie zasądzonego wyroku nie oznaczałoby jednak w przy-
szłości wyjścia na wolność – zgodnie z wprowadzonym w �9�0 przepisem, każdy 
homoseksualista, który „uwiódł” więcej niż jednego partnera, po odsiedzeniu 
wyroku miał być przekazywany władzom policyjnym, co oznaczało przeniesie-
nie do obozu koncentracyjnego�8. 

Ponieważ sprawa była do pewnego stopnia znana opinii publicznej, przynaj-
mniej w powiecie nyskim, nie robiono z niej tajemnicy. W prasie ukazały się in-
formacje o zapadłym wyroku. Jak cała sprawa była jednak niewygodna dla władz 
partyjnych, świadczy interwencja górnośląskiego Urzędu Propagandy (Reichspro-
pagandaamt OS.), który już 8 sierpnia �9�� roku wyraził zdanie, że w przyszłości 
należy wstrzymać się od publikowania informacji prasowych o sprawie Meistra. 
Zapewne najchętniej puszczono by tę kompromitację w niepamięć.

� sierpnia �9�� roku obaj więźniowie zostali przewiezieni z Katowic do wię-
zienia w Bytomiu. �9 września �9�� roku Meistra przeniesiono do zakładu kar-
nego w Raciborzu, a w maju �9�� roku do ciężkiego więzienia Brandenburg–Gö-
rden�9. W roku �9�� siostra byłego kreisleitera zwróciła się do gauleitera Brachta 
z prośbą o ułaskawienie brata. Została ona odrzucona. Odpowiadający w imieniu 
chorego wówczas Brachta przewodniczący partyjnego Sądu Okręgowego (Gau-

�7 Tamże, k. �6�.
�8 H. Oesterhuis: Medizin, Männerbund und die Homosexuellenverfolgung ...,s. ��5.
�9 Brandenburg–Görden był ciężkim więzieniem, w którym wieloletnie kary odsiadywali, w więk-
szości, skazani za działalność polityczną. Jednym z nich był Erich Honecker (w latach �9�6–�9�5). 
W �9�0 r. więzienie stało się także miejscem straceń – do �9�5 r. wykonano tam �7�� egzekucje. 
Zob. www.stiftung–bg.de/doku/ z 9 maja �007 r. W Brandenburg–Görden działał również obóz 
koncentracyjny, w którym dokonano, przy użyciu gazu, eksterminacji ok. �0 tys. ludzi w ramach 
tzw. Aktion T� – akcji przymusowej „eutanazji” niepełnosprawnych i chorych umysłowo. Zob. 
http://www.mwfk.brandenburg.de z 9 maja �007 r.
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gericht) Hans Sprenger motywował odmowę ciężarem winy skazanego�0. Dalszej 
losy Rudolfa Meistra nie są znane.

Nieco inaczej potoczyły się losy drugiego skazanego. We wrześniu �9�� roku 
Wehner został przewieziony do więzienia w Budziszynie (Vollzugsanstalt Bautzen). 
W czerwcu �9�� roku jego żona napisała do kancelarii Führera prośbę o ułaska-
wienie. Stamtąd przekazano sprawę do Kierownictwa Okręgowego NSDAP w Ka-
towicach. Jeszcze w tym samym miesiącu nadeszła odpowiedź z Katowic popiera-
jąca prośbę o zwolnienie. Podkreślono w niej, że „taka jest wola gauleitera, który 
zna sprawę bardzo dokładnie i zgadza się na warunkowe zwolnienie”. W związ-
ku z takim stanowiskiem górnośląskiego gauleitera również kancelaria partyjna 
poparła we wrześniu �9�� roku prośbę. W listopadzie �9�� roku do ministerstwa 
sprawiedliwości został skierowany wniosek o zwolnienie. Zawarto w nim prośbę 
skazanego o zwolnienie oraz opinie odpowiednich władz. Wehner motywował swą 
prośbę szczerą skruchą, niechęcią do bezczynności w czasie wojny oraz koniecz-
nością opieki nad samotną matką. Powoływał się także na swoją wieloletnią pracę 
na rzecz „ruchu”, ranę na wojnie oraz chęć założenia rodziny. Niezwykle istotna 
była oczywiście opinia władz partyjnych. Ze strony górnośląskiego okręgu par-
tyjnego podkreślono, oprócz zasług dla partii oraz służby w wojsku, także „dobry 
charakter” skazanego oraz fakt, że właściwą winę ponosił Meister. Na ten czynnik 
powołała się także kancelaria partyjna, która zauważyła jednocześnie u Wehnera 
„brak skłonności przestępczych”. 

Paradoksalnie prośba o ułaskawienie została najmniej przychylnie przyjęta 
przez urzędników hitlerowskiego wymiaru sprawiedliwości. Naczelnik więzienia 
w Budziszynie podkreślił wprawdzie „widoczną skruchę, pracowitość oraz dobre 
zachowanie”, jednak „nie zalecał” wcześniejszego zwolnienia ze względu na dłu-
gość kary do odsiedzenia oraz „z ogólnych powodów prewencyjnych”. Z kolei na-
czelny prokurator Sądu Specjalnego w Katowicach nie poparł wniosku, gdyż uznał 
winę Wehnera jako wysokiego funkcjonariusza NSDAP za bardzo ciężką. Taka 
gorliwość w pilnowaniu przestrzegania „zasad państwa narodowosocjalistyczne-
go”, większa nawet niż u wysokiej rangi członków partii, nie powinna zaskakiwać. 
Duża część niemieckiego środowiska prawniczego doskonale „dopasowała” się do 
wymagań systemu, postępując zgodnie ze słowami osławionego Rolanda Freislera, 
który podczas swej wizyty w Katowicach w �9�� roku zdefiniował prawnika jako 
„politycznego żołnierza führera”��. O tym, że nie był to tylko frazes, świadczą czy-

�0 AP Kat, Sondergericht Kat., sygn ���8, k. ��8 – List Sprenglera do Hedwig Hudasch z � listopada 
�9�� r. 
�� „Kattowitzer Zeitung” z �� czerwca �9�� roku Freisler największą sławę zdobył jako prezes Try-
bunału Ludowego Volksgerichtshof w latach �9��–�9�5, kiedy to skazywał „zdrajców” narodowo-
socjalistycznego państwa na najsurowsze wyroki (m.in. Sophie Scholl i innych członków organizacji 
„Weisse Rose” oraz uczestników spisku �0 lipca �9�� r.). Wizytę w Katowicach złożył, jeszcze jako 
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ny wypowiadającego te słowa, jak i wielu jego naśladowców z wymiaru sprawied-
liwości III Rzeszy.

Decydujące dla wyniku postępowania okazała się postawa gauleitera Brach-
ta, który udzielił poparcia byłemu pracownikowi swego sztabu okręgowego. 
�� grudnia �9�� roku Wehner wyszedł warunkowo na wolność. W �9�� roku 
zainteresowała się nim wojskowa komenda uzupełnień w Zgorzelcu – w ramach 
przeprowadzanej wówczas totalnej mobilizacji starano się pozyskać dla wojska 
wszystkich możliwych rekrutów. Nie udało się zdobyć informacji o dalszych lo-
sach Wernera Wehnera.

Nie zachowały się dokumenty pozwalające stwierdzić, jak opisana wyżej sprawa 
odbiła się na nastrojach ludności w powiecie nyskim i obrazie partii nazistowskiej. 
Należy jednak przypuszczać, że fakt aresztowania i skazania kreisleitera spotkał się 
ze społeczną akceptacją. I nie chodzi tu tylko o powszechny brak tolerancji wobec 
homoseksualizmu – należy pamiętać, że Meister molestował przecież nieletnich. 
W tym przypadku oburzenie społeczeństwa, szczególnie rodzin ofiar, jest najzu-
pełniej zrozumiałe. Niewątpliwie sprawa ta, zwłaszcza w środku wojny i związa-
nych z nią coraz większych trudności, była niekorzystna dla miejscowych władz 
nazistowskich. Zwłaszcza że Meister został skazany również za pozyskiwanie nie-
legalnego mięsa. W warunkach pogarszającej się sytuacji zaopatrzeniowej ludności 
takie postępowanie „złotych bażantów” wzbudzało wielkie oburzenie��. Oskarże-
nia urzędników partyjnych o korupcję i wykorzystywanie piastowanych stanowisk 
dla korzyści materialnych było powszechne w całej III Rzeszy. Nie sprzyjało to na-
turalnie utrzymywaniu pozytywnego wizerunku partii. A należy pamiętać o tym, 
że jedną z podstaw państwa narodowosocjalistycznego, przynajmniej jak to sobie 
wyobrażali jego przywódcy, było pełne zaufanie ludności do przedstawicieli partii. 
Propaganda nie ustawała w propagowaniu obrazu regionalnych komórek NSDAP 
jako miejsca, gdzie każdy uczciwy Volksgenosse zawsze znajdzie pomoc i poradę. 
Każdy członek partii, a zwłaszcza piastujący tak wysoką funkcję, jak kreisleiter, 
miał być wzorem uczciwości i moralności (oczywiście w narodowosocjalistycznym 
sensie tych słów), gdyż tylko to miało dawać prawo do kierowania innymi. Skanda-
le tego typu godziły boleśnie w autorytet partii i państwa. Być może surowy wyrok 
dla nyskiego kreisleitera był próbą zademonstrowania, że także funkcjonariusze 
partii ponoszą konsekwencje za tego typu wykroczenia. 

Rzeczywiście, o „nietykalności” członków partii nie może być mowy. Wskazują 
na to liczne sprawy członków NSDAP, którzy, oskarżeni o korupcję i inne wykro-

sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Sprawiedliwości, z okazji utworzenia Sądu Krajowego 
w Katowicach (Oberlandesgericht Kattowitz).
�� Goldfasanen – złośliwe określenie wysokich funkcjonariuszy partii nazistowskiej – od brunat-
nych mundurów partyjnych udekorowanych złotymi dystynkcjami.
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czenia (w tym również o homoseksualizm), tracili swą uprzywilejowana pozycję 
i trafiali do więzienia. Sprawa Meistra jest dobrym przykładem procedur prawnych 
obowiązujących w tego typu sytuacjach. Postępowanie było dwutorowe, gdyż to-
czyło się przed okręgowym sądem partyjnym (Gaugericht) i sądem powszechnym. 
Sprawa Meistra jest o tyle nietypowa, że najpierw toczyło się przeciwko niemu po-
stępowanie przed sądem partyjnym w związku z handlem nielegalnym mięsem 
i to partia pierwsza zawiadomiła policję o wykroczeniu. W wypadku drugiego 
przestępstwa – homoseksualizmu, najpierw nastąpiło aresztowanie przez gesta-
po (oczywiście po uzyskaniu uprzedniej zgody gauleitera), a dopiero potem po-
stępowanie przed sądem partyjnym, zakończone wykluczeniem Meistra z NSDAP 
(jeszcze przed wyrokiem sądu powszechnego). Pośpiech wynikał zapewne z rangi 
sprawy i jak najszybszego zerwania związków oskarżonego z „ruchem”��. Szyb-
kość, z jaką przeprowadzono śledztwo i proces oraz surowość wyroków kontra-
stują z łatwością, po zaledwie roku odsiadki, (Wehner wprawdzie skazany, lecz 
jednocześnie uznany także za ofiarę), uzyskania ułaskawienia. Potwierdza to tezę 
o niejednorodności podejścia do homoseksualizmu w III Rzeszy. Jeżeli przypo-
mnieć o karze śmierci grożącej członkom SS za podobne „przestępstwa”, to rów-
nież wyrok Meistra może wydawać się dość łagodny (jednak rzeczywistość hitle-
rowskiego systemu „penitencjarnego” zapewne „naprawiłaby” ową „łagodność”). 
Przeciwstawienie „zatwardziałego homoseksualisty” Meistra z „ofiarą” Wehnerem 
pokrywa się z funkcjonującym podziałem homoseksualistów na „uleczalnych” 
i „nieuleczalnych”. Jak pokazuje rychłe ułaskawienie Wehnera, system dopuszczał 
stosunkowo szybką resocjalizację i powrót do Wspólnoty, jeżeli postawa skazanego 
rokowała nadzieje, że stanie się on ponownie „wartościowym” członkiem narodo-
wosocjalistycznego społeczeństwa. 

Obok kwestii prestiżowych, bolesna musiała być dla śląskiej NSDAP strata 
doświadczonego działacza, jakim był Meister, co w warunkach odczuwanych już 
w �9�� roku brakach kadrowych, związanych z licznym powołaniami członków 
partii do Wehrmachtu, musiało odbić się na sprawności aparatu partyjnego. Nie-
jasne jest natomiast, czy w sprawie nyskiego kreisleitera zaistniał element intrygi 
związanej z personalnymi rozgrywkami wewnątrz NSDAP. W aktach gestapo po-
jawia się kilka nazwisk funkcjonariuszy z kierownictwa powiatowego w Nysie, któ-
rzy mogli odegrać pewną, niekorzystną dla ich przełożonego, rolę w śledztwie. Ta-
kiej roli nie odegrał chyba szef sztabu kierownictwa powiatowego Paul Dahn, który 
w czasie przesłuchania zaprzeczył, jakoby wiedział cokolwiek o „nienaturalnych 
skłonnościach” Meistra. Mniej oczywista jest postawa kierownika personalnego 
Gottwalda i kierownika kasy partyjnej Hillera. Tym bardziej, że tego ostatniego 

�� Więcej o prawnym aspekcie sprawy Meistra i innych postępowaniach przeciwko członkom 
NSDAP zob. T. Kruszewsk i: Partia narodowosocjalistyczna..., s. �0�–���.
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łączyły z przełożonym interesy związane z handlem mięsem. Brakuje informacji, 
które mogłyby wyjaśnić, czy któryś z nich „pomógł” kreisleiterowi w nadziei uzy-
skania jakichś korzyści – np. awansu względnie jakie skutki miała ta sprawa dla 
ich dalszej kariery partyjnej. Jednak na łamach partyjnego organu urzędowego dla 
Górnego Śląska (Gauanordnungsblatt) ich nazwiska (za wyjątkiem Dahna) nie są 
wymieniane przy okazji ogłaszania awansów aż do końca wojny. Nie mianowano 
także nowego kreisleitera w Nysie – nadzór nad tym powiatem przekazano kreis-
leiterowi z Prudnika Rudolfowi Frommowi (jednocześnie dalej zarządzał on orga-
nizacją partyjną w Prudniku).��

Trudna jest moralna ocena sprawy Meistra, w której obok nietolerancji i prze-
śladowania za odmienność seksualną pojawia się także element pedofilii, a ta 
do dzisiaj jest ścigana prawnie i surowo karana. Pojawia się też kwestia kary za 
te przewinienia, oznaczająca znalezienie się skazanego w gestii, kierowanego 
przez SS, hitlerowskiego systemu karnego, którego zbrodniczy charakter jest po-
wszechnie znany. Należy pamiętać, że chodzi tu o człowieka, który przez wiele 
lat gorliwie przyczyniał się do budowy tego systemu zakładającego bezwzględ-
ne prześladowanie wszystkich osób uznanych za wrogie bądź niedopasowane. 
Mamy więc do czynienia ze współsprawcą, który stał się ofiarą systemu, któremu 
z oddaniem służył.

�� Gauanordnungsblatt”, Folge �0/��, �8.07.�9��, Ausgabe K, Anordnung: A 8�, v. ��.07.�9��, 
betr.: Personelle Veränderungen, s. �5�.
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źródła do dzieJów górnośląSKieJ nSdap  
w zaSobie archiwuM pańStwowego w Katowicach

Przejęcie przez nazistów władzy w Niemczech w �9�� roku przyspieszyło, już 
wcześniej dynamiczny, rozwój struktur NSDAP zarówno na szczeblu central-
nym, jak i lokalnym. Wraz z organizacjami centralnymi była rozbudowywana 
terenowa struktura partii i podporządkowanych jej organizacji. Jakkolwiek orga-
nizacja partyjna powstała jeszcze w okresie przed mianowaniem Hitlera kancle-
rzem, w tzw. czasie walki, to nowe zadania stawiane przed aparatem partyjnym 
spowodowały wiele reorganizacji placówek terenowych. Całe Niemcy zostały 
podzielone na okręgi partyjne (Gau), które w Prusach pokrywały się z prowin-
cjami, a więc jednostkami administracji państwowej. Na czele Gau stał kierow-
nik okręgu (Gauleiter), który po �9�� roku pełnił najczęściej także najwyższą 
funkcję państwową na danym terenie (w Prusach był to urząd nadprezydenta 
– Oberpräsident) i skupiał w swych rękach całość władzy partyjnej i państwowej. 
W ramach gauleitungów działało wiele wydziałów nadzorujących poszczególne 
aspekty pracy partyjnej�. Organizacja kierownictw okręgowych była uzależnio-
na od specyfiki podlegających im regionów. Obok wydziałów występujących we 
wszystkich Gau, np. sztab okręgu (Gaustabsamt), prasy (Gaupresseamt), szkoleń 
(Gauschulungsamt), propagandy (Gaupropagandaamt), personalnego (Gauper-
sonalamt), istniały też wydziały zajmujące się sprawami charakterystycznymi dla 
danych terenów np. w Gauleitung Oberschlesien istotną rolę odgrywał wydział 
spraw narodowościowych (Amt für Volkstumsfragen). Działalność niektórych 
wydziałów okręgu była nadzorowana pod względem fachowym przez odpowied-
nie instytucje centralne, np. okręgowy wydział propagandy był podporządko-
wany Josephowi Goebellsowi, któremu – jako ministrowi propagandy Rzeszy 
(Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda) i kierownikowi wydziału 
propagandy NSDAP (Reichspropagandaleitung der NSDAP) podlegały wszystkie 
urzędy i organizacje związane z propagandą w III Rzeszy. 

Okręgi składały się z kierownictw powiatowych (Kreisleitung)�. Miały one 
w swym składzie takie same wydziały, jak kierownictwa okręgowe. Najniższymi 
jednostkami organizacyjnymi NSDAP mającymi własne sztaby były grupy miej-

� T. Kruszewsk i: Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. Wrocław �995.
� W początkowym okresie istnienia NSDAP grupy miejscowe podlegały bezpośrednio Gau. 
W późniejszym okresie działały kierownictwa odcinków Bezirksleitung skupiające komórki partyj-
ne na terenie kilku powiatów. Kierownictwa powiatowe powstały dopiero w latach �9��–�9��. Zob. 
C.W. Reibel, Das Fundament der Diktatur: Die NSDAP–Ortsgruppen 1932–1945. Paderborn �00�, 
s. �0–��.
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scowe (Ortsgruppe) skupiające jedną bądź kilka gmin (względnie dzielnic w więk-
szych miastach). Właśnie grupy miejscowe przechodziły największe reorganizacje 
po roku �9��. Przed tą datą grupy miejscowe były organizacjami skupiającymi 
członków partii na danym terenie, a ich podstawowymi zadaniami były akcje pro-
pagandowe i werbunek nowych członków. Po przejęciu władzy przez NSDAP rolą 
organizacji partyjnej, obok zadań propagandowych, stała się totalna kontrola spo-
łeczeństwa. Od �9�6 roku wielkość grupy miejscowej zależała od liczby wszystkich 
mieszkańców na jej obszarze�. Grupy miejscowe dzieliły się na komórki (Zelle) 
i bloki (Block)�.

Obok właściwej organizacji partyjnej istniało wiele organizacji społecznych i za-
wodowych podporządkowanych NSDAP i służących do indoktrynacji społeczeń-
stwa na niemal wszystkich płaszczyznach życia. Organizacje te dzieliły się na trzy 
grupy. Do pierwszej należały organizacje wchodzące w skład NSDAP i działające 
jeszcze przed rokiem �9�� – tzw. Gliederungen. Różniły się one od właściwej orga-
nizacji partyjnej, tzw. organizacji politycznej (Politische Organisation), specyfiką 
zadań lub społecznymi grupami „docelowymi”, które miały infiltrować. Nie miały 
one osobowości prawnej i nie mogły, teoretycznie, posiadać własnego majątku. Do 
Gliederungen należały: 

– Sztafety Ochronne NSDAP (Schutzstaffeln der NSDAP) – słynna SS,
– Oddziały Szturmowe NSDAP (Sturmabteilungen der NSDAP), 
– Narodowosocjalistyczny Korpus Kierowców Samochodowych (Nationalso-

zialistisches Kraftfahrerkorps – w skrócie NSKK,
– Młodzież Hitlera (Hitlerjugend) zajmująca się narodowosocjalistycznym wy-

chowaniem młodzieży w wieku od lat �0 do �8 – Hitlerjugend (młodzież męska) 
i Bund Deutscher Mädel (młodzież żeńska); przynależność była obowiązkowa dla 
wszystkich niemieckich dzieci,

– Narodowosocjalistyczna Organizacja Kobieca (NS–Frauenschaft) – spełniają-
ca zadanie szerzenia propagandy narodowosocjalistycznej wśród kobiet,

– Narodowosocjalistyczny Związek Studentów i Narodowosocjalistyczny Zwią-
zek Docentów (Nationalsozialistischer Deutschen Dozentenbund).

Zarządzanie tymi organizacjami leżało w gestii partii. Nie oznaczało to jednak, że nie 
mogły one zdobyć pewnej niezależności wewnątrz „ruchu” nazistowskiego. Skrajnym 
przypadkiem jest tutaj SS, która stworzyła swoiste „państwo w państwie” (SS–Staat).

Drugą grupę tworzyły organizacje afiliowane (angeschlossene Verbände), 
które formalnie nie wchodziły w skład partii i były samodzielnymi podmiotami 

� Tamże, s. ��–�9.
� Blok miał składać się z około 50 gospodarstw domowych (mieszkań), a 5–8 bloków miało two-
rzyć komórkę Zelle – jednak w rzeczywistości struktura była dopasowywana do warunków miej-
scowych i nie zawsze odpowiadała przepisom. Zob. Organisationsbuch der NSDAP. Berlin �9��, s. 
99–��5.
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prawnymi. Nadzór finansowy należał jednak do NSDAP, podobnie jak „najwyż-
sza zwierzchność”. Z ważniejszych organizacji należy tutaj wymienić Niemiecki 
Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront), który po likwidacji istniejących dotychczas 
związków zawodowych i wchłonięciu różnych organizacji przedsiębiorców i pra-
codawców stał się jedynym oficjalnym „związkiem zawodowym” III Rzeszy i naj-
liczniejszą organizacją afiliowaną NSDAP. Inną masową organizacją był Narodo-
wosocjalistyczny Ruch Dobroczynny (NS–Volkswohlfahrt) organizujący zbiórki 
pieniędzy, ubrań itp. na potrzeby najbiedniejszych, a po wybuchu wojny dla żołnie-
rzy frontowych. Poza tym działało wiele organizacji zrzeszających przedstawicieli 
różnych zawodów, np. Narodowosocjalistyczny Związek Lekarzy Niemieckich (der 
Nationalsozialistische Deutsche Ärztebund) lub Narodowosocjalistyczny Zwią-
zek Obrońców Prawa (der Nationalsozialistische Rechtswahrerbund), pełniących 
funkcję „transmisyjną” we wszystkich środowiskach zawodowych.

Do trzeciej grupy można zaliczyć organizacje, które nie były tak blisko powią-
zane z NSDAP, jak Gliederungen i angeschlossene Verbände, jednak – podobnie 
jak wszystkie społeczne instytucje w III Rzeszy – znajdowały się pod jej wpływem. 
W roku �9�8 powstało określenie „Organizacje pod opieką NSDAP” (Die Betreu-
ten Organisationen), do których zaliczały się m.in. Narodowosocjalistyczne To-
warzystwo Gimnastyczne (Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen) 
i Narodowosocjalistyczny Związek Weteranów (NS.–Kriegerbund) 5.

Wszystkie te organizacje dysponowały swoimi placówkami terenowymi, któ-
rych struktura pokrywała się najczęściej z siecią placówek partyjnych. Ponieważ 
w każdym Gau naczelną funkcję pełnił gauleiter NSDAP, dysponował on także 
władzą dyscyplinarną nad lokalnymi strukturami wszystkich organizacji transmi-
syjnych (zarząd fachowy należał do ich struktur centralnych – zawsze jednak nad-
zorowanych przez partię). W przypadku SS podległość ta miała raczej charakter 
formalny, gdyż rzeczywistą władzę nad nimi sprawował Reichsführer SS.

W roku �9�5 powstało śląskie Kierownictwo Okręgowe NSDAP (NSDAP Gau-
leitung Schlesien) z siedzibą we Wrocławiu. Pierwszym śląskim gauleiterem został 
Helmuth Brückner. Śląska NSDAP, początkowo nieliczna, w ciągu kilku lat stała 
się istotną siłą polityczną, która stopniowo wypierała wpływy tradycyjnych partii. 
W latach �9��–�9�5 okręg śląski podzielony był na trzy podokręgi (Untergaue), 
które terytorialnie odpowiadały rejencjom6. W roku �9�5 kierownictwo śląskiej 
NSDAP objął Joseph Wagner. 

5 Das Dritte Reich im Aufbau. Berlin �9��, s. 9�–�0�. Ostateczny podział ukształtował się w latach 
�9�5–�9�8, kiedy liczba „ujednoliconych” i nowo powstałych organizacji zmusiła władze do wyda-
nia odpowiednich zarządzeń regulujących ich „zaszeregowanie”.
6 Na terenie rejencji legnickiej działał Untergau Niederschlesien, w rejencji wrocławskiej Untergau 
Mittelschlesien, w rejencji opolskiej Untergau Oberschlesien. Zob. T. Kruszewsk i: Partia Narodo-
wosocjalistyczna..., s. �8.
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Po zajęciu we wrześniu �9�9 roku terenów polskiego Górnego Śląska przez Weh-
rmacht ziemie te zostały włączone do Rzeszy. 8 października �9�9 roku powstała 
rejencja katowicka (Regierung Kattowitz) obejmująca ziemie byłego województwa 
śląskiego, kilka powiatów należących przed wybuchem wojny do Niemiec (miej-
skie: Zabrze, Gliwice i Bytom oraz wiejskie: toszecko–gliwicki, bytomski–ziemski) 
oraz Zagłębie Dąbrowskie i Śląsk Cieszyński. W roku �9�9 tereny rejencji katowi-
ckiej zamieszkiwało �,8 mln ludzi, a przemysł górnośląski nadawał jej szczególnego 
znaczenia gospodarczego7. Rejencja katowicka weszła w skład prowincji śląskiej.

Na mocy ustawy z � stycznia �9�� roku została wyodrębniona osobna prowincja 
górnośląska (Provinz Oberschlesien), składająca się rejencji katowickiej i opolskiej. 
Na jej czele – i utworzonego równocześnie Okręgu NSDAP Górny Śląsk w Ka-
towicach – stanął Fritz Bracht, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy dotych-
czasowego gauleitera Wagnera i w latach �9�9–�9�� kierował budową organizacji 
partyjnej na Górnym Śląsku8. 

Władze rejencji katowickiej zarządzały obszarami w znacznym stopniu zróż-
nicowanymi pod względem narodowościowym. Obok terenów należących przed 
rokiem �9�9 do Niemiec, uznawanych za całkowicie niemieckie, i polskiego Gór-
nego Śląska, nadającego się według władz niemieckich do „przywrócenia na łono 
Niemczyzny” (Eindeutschung), w skład rejencji katowickiej wchodziły też tereny 
Zagłębia Dąbrowskiego zamieszkiwanego niemal wyłącznie przez ludność polską 
(z dużym odsetkiem ludności żydowskiej). Tworzyło to duże problemy natury or-
ganizacyjnej – na terenach powiatów bytomskiego (później tarnogórsko–bytom-
skiego, gliwickiego i zabrzańskiego) istniały stare i dobrze zorganizowane struktu-
ry partyjne, na terenach włączonych do Rzeszy po �9�9 roku trzeba je było dopiero 
organizować. Jeżeli na terenach polskiego Górnego Śląska udało się, choć z duży-
mi trudnościami, zorganizować w miarę prężnie działające placówki terytorialne 
NSDAP, to placówki partyjne działające w powiatach sosnowieckim, dąbrowskim, 
będzińskim i olkuskim ze względu na niewielką liczbę zamieszkujących je Niem-
ców do końca wojny nie zdobyły sobie większego znaczenia. Również na terenach 
powiatów żywieckiego i chrzanowskiego organizowano placówki partyjne.

W działalność partyjną starano się zaangażować miejscową mniejszość niemie-
cką (Volksdeutsche), której „niemieckość” była udokumentowana przedwojenną 
działalnością polityczną w organizacjach mniejszościowych. W związku z podjętą 
w �9�� roku akcją „wyjaśniania” stosunków narodowościowych – tzn. akcją wpi-
sów na osławioną niemiecką listę narodową (Deutsche Volksliste) – ustalono, że do 
NSDAP mogą być przyjmowane tylko osoby zaszeregowane do I i II grupy DVL.

7 R. Kaczmarek : Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje władzy w rejencji katowickiej w latach 
1939–1945, Katowice �998, s. ��.
8 Tamże, s. 8�–9�.
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Ostatecznie Gauleitung NSDAP Oberschlesien podlegały następujące kierow-
nictwa powiatowe: Kreisleitung Beuthen–Stadt (Bytom), Kreisleitung Gleiwitz 
(Gliwice), Kreisleitung Hindenburg (Zabrze), Kreisleitung Kattowitz (Katowice), 
Kreisleitung Königshütte (Królewska Huta), Kreisleitung Pless (Pszczyna), Kre-
isleitung Rybnik, Kreisleitung Tarnowitz (Tarnowskie Góry), Kreisleitung Bielitz 
(Bielsko), Kreisleitung Teschen (Cieszyn), Kreisleitung Krenau (Chrzanów), Kreis-
leitung Saybusch (Żywiec)9.

Na Górnym Śląsku działały następujące struktury organizacji transmisyjnych 
NSDAP:

– Obszar Hitlerjugend nr �0 (Hitlerjugend Gebiet HJ. �0),
– SA – utworzona w �9�9 roku górnośląska �7. Brygada SA (SA–Brigade �7 

Oberschlesien) podlegała SA–Gruppe Schlesien. W roku �9�0 stworzono samo-
dzielną placówkę SA na Górnym Śląsku – Befehlstelle Oberschlesien. W �9�� roku 
�7. Brygada składała się z 8. pułków (Standarte),

– SS – górnośląska SS wchodziła w skład nadodcinka SS we Wrocławiu (SS–
Oberabschnitt „Südost”),

– Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront) – w Kierownictwie Okręgo-
wym NSDAP w Katowicach działał Gauobmann DAF (był nim szef wydziału or-
ganizacyjnego w kierownictwie okręgu – wynikało to z tego, że na czele całej DAF 
stał Robert Ley, który pełnił funkcję szefa centralnego wydziału organizacyjnego 
partii nazistowskiej – Reichsorganisationsleiter),

– Narodowosocjalistyczny Ruch Dobroczynny (NS–Volkswohlfahrt). Pra-
cą NSV kierował okręgowy wydział do spraw opieki społecznej (Gauamt für 
Volkswohlfahrt) w Gauleitung Kattowitz,

– Narodowosocjalistyczny Korpus Lotników (Nationalsozialistisches Flieger-
korps –NSFK),

– lokalne agendy innych narodowosocjalistycznych organizacji zawodowych – np. 
Związek Urzędników Niemieckich (Reichsbund der Deutschen Beamten)�0.

Głównym polem działania NSDAP i organizacji stowarzyszonych były propa-
ganda i wychowanie społeczeństwa w duchu narodowosocjalistycznym oraz jego 
kontrola, przy czym na Górnym Śląsku szczególną rolę odgrywały dwa zagadnienia 
– sprawy narodowościowe (zwłaszcza przy akcji sporządzania niemieckiej listy na-
rodowościowej) oraz mobilizacja ludności do wytężonej pracy na rzecz gospodarki 
wojennej. Różnorodne formy organizacyjne, jakie przybierała ta działalność, słu-
żyły dotarciu do najszerszych kręgów społeczeństwa. Przy pewnym uproszczeniu 
można stwierdzić, że pod koniec wojny kwestie narodowościowe sprowadzały się 
do zapewnienia możliwie największego napływu rekrutów dla Wehrmachtu. Na-

9 Tamże, s. ���–��7.
�0 R. Kaczmarek : Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Katowice �006, s. �75–�9�.
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tomiast sprawa maksymalnego wykorzystania górnośląskiego przemysłu do końca 
wojny stanowiła priorytet (tu na pierwsze miejsce wysuwa się działalność DAF). 
Z ostatnimi miesiącami istnienia Rejencji Katowickiej i Kierownictwa Okręgowego 
NSDAP Górny Śląsk wiążą się rozpaczliwe wysiłki zorganizowania obrony przed 
zbliżającą się Armią Czerwoną. Chodzi tu głównie o budowę umocnień – rowów 
przeciwpancernych, okopów, schronów przeciwlotniczych. Innym aspektem było 
formowanie jednostek górnośląskiego Volkssturmu, za co odpowiedzialna była 
NSDAP oraz podlegające jej organizacje. Ostatnie dni przed wkroczeniem wojsk 
radzieckich to czas ewakuacji władz administracji państwowej i partyjnej.

W okresie po �9�5 roku do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego stopnio-
wo napływały akta rożnych instytucji okupacyjnych, w tym akta NSDAP i jej orga-
nizacji transmisyjnych. Materiały te pochodziły najczęściej z instytucji państwo-
wych lub gospodarczych, które w przejmowanych przez siebie budynkach znaj-
dowały pozostawione przez ewakuujących się Niemców akta różnych instytucji. 
Ze względu na brak materiałów trudno jest dokładnie prześledzić proces przejmo-
wania akt NSDAP do WAP w Katowicach. W sprawozdaniu ze skontrum zasobu 
WAP przeprowadzonego w �950 roku wymienia się kilka niewielkich zespołów akt 
NSDAP – w tym Gauleitung Oberschlesien. W zachowanej korespondencji można 
znaleźć informacje o przejęciu pewnej ilości materiałów z różnych instytucji lub 
innych archiwów, np. z dnia �0 czerwca �95� roku pochodzi wzmianka o przeka-
zaniu do WAP Katowice �,5 mb akt Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Kró-
lewskiej Hucie��. W wykazie zespołów WAP Katowice zakwalifikowanych przez 
NDAP jako zastrzeżone z sierpnia �95� roku wymienionych jest kilka zespołów 
akt górnośląskiej NSDAP, HJ i Volkssturmu oraz SD (Wydział V – Akt Specjal-
nych [tajnych] powstał na mocy Zarządzenia nr �8 NDAP z �� grudnia �95� roku). 
Zespoły te do dzisiaj znajdują się Archiwum Państwowym w Katowicach, jednak 
ich rozmiary są dużo większe niż wynikałoby to ze spisu z �95� roku��. Oznacza 
to, że w latach następnych do WAP napłynęły kolejne materiały. W sprawozdaniu 
dotyczącym opracowanych zespołów WAP Katowice z �956 roku wymienionych 
jest kilka zespołów akt instytucji narodowosocjalistycznych – NSDAP, HJ i SD��. 
W roku �970 Oddział V został zlikwidowany, a opiekę nad omawianym zasobem 
przejął Oddział I WAP (materiały archiwalne, za wyjątkiem gospodarczych, wy-
tworzone do �9�5 roku)��. Przejęcie do WAP większości istniejących obecnie ze-
społów akt kierownictw powiatowych NSDAP zostało zarejestrowane pod datą �8 
marca �957 roku (Nr Ks. Nab. 80). Przejęcia trwały jednak nadal – dotyczy to, że 

�� Archiwum Państwowe w Katowicach [dalej: AP Kat], zespół Wojewódzkie Archiwum Państwo-
we w Katowicach [dalej: WAP Kat], sygn. 66/I, k. ���–���.
�� AP Kat, WAP Kat, sygn. �07a/I, k. �9–��.
�� AP Kat, WAP Kat, sygn. 8/I.
�� Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Nr �7 z �0 listopada �970 roku.
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względu na rozmiar, w szczególności zespołu Kierownictwa Okręgowego NSDAP. 
Największym dopływem było przekazanie �� lutego �96� roku przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych (z Centralnego Więzienia w Warszawie) �6�5 teczek akt 
osobowych oraz innych akt dotyczących Śląska�5. Początkowo akta te trafiły do 
składnicy akt na zamku w Malborku, gdzie była przechowywana duża część akt 
WAP w Katowicach. Z roku �96� pochodzi korespondencja dotycząca przekazania 
tych materiałów do Katowic�6. Ten rok w zasadzie zamknął proces przejmowania 
akt NSDAP do WAP w Katowicach. Trudności lokalowe katowickiego Archiwum 
spowodowały, że materiały te przez wiele lat były przechowywane jako depozyt 
w Archiwum Państwowym w Opolu, skąd ostatecznie trafiły do Katowic �7 paź-
dziernika �996 roku.

Obecnie w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach znajdują się �� 
zespoły akt wytworzonych przez NSDAP oraz inne organizacje narodowoso-
cjalistyczne, liczące razem ��0 mb, co czyni ten fragment zasobu AP Katowice 
ewenementem w skali kraju. W żadnym z innych polskich archiwów nie przecho-
wuje się tak wiele dokumentacji wytworzonej przez placówki partii nazistowskiej 
(pomimo tego, że na terenach dzisiejszej Polski działało przed wojną lub w jej 
trakcie kilka Gau NSDAP).�7 

Większość zespołów ma charakter szczątkowy. Wyjątkiem jest zespół Kierow-
nictwa Okręgowego NSDAP w Katowicach liczący 578� j.a. oraz �9 �88 j.a. akt 
personalnych, jednak pierwotny stan zachowania akt jest obecnie niemożliwy do 
ustalenia. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy są dramatyczne okoliczności 
towarzyszące ostatnim dniom działalności gauleitungu oraz podległych placówek 
– ewakuacja, działania wojenne i wynikające z nich chaos oraz zniszczenia. Póź-
niejsza droga tych materiałów do katowickiego archiwum miała niejednokrotnie 
charakter przypadkowy. 

Jak wspomniano, najwięcej zachowało się dokumentacji Kierownictwa Okręgo-
wego NSDAP. Obok akt z okresu istnienia Gau Oberschlesien (�9��–�9�5), w skład 
zespołu wchodzą także materiały wytworzone w latach wcześniejszych, a więc we 
wrocławskim Okręgu NSDAP, a dotyczące terenów niemieckich, które w roku �9�� 
weszły w skład prowincji górnośląskiej. Najliczniej reprezentowanym typem doku-
mentacji (około 70%) są akta personalne członków NSDAP oraz urzędników i ludzi 
pełniących bardziej eksponowane funkcje w życiu publicznym. Pozostała część ze-
społu to akta dotyczące różnych aspektów działalności okręgu – sprawy organiza-

�5 AP Kat, WAP Kat, sygn. 7�/I. 
�6 AP Kat, WAP Kat, sygn. 75/I.
�7 Przed rokiem �9�9 na zachodnich terenach dzisiejszej Polski, należących wówczas do Niemiec, 
istniały następujące kierownictwa okręgowe NSDAP: Gau Schlesien, Gau Pommern, Gau Ost–Pre-
ussen. Po wybuchu wojny na terenach polskich włączonych do Rzeszy powstały: w tzw. Kraju Warty 
(Wielkoposka) Gau Wartheland, Gau Danzig West–Preussen na Pomorzu oraz Gau Oberschlesien.
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cyjne, normatywy, kontrole i raporty kierownictw powiatowych, odznaczenia wy-
różniających się działaczy, materiały propagandowe i szkoleniowe, sprawy narodo-
wościowe oraz przygotowania do obrony Górnośląskiego Regionu Przemysłowego 
(Der Oberschlesische Industriebezirk). Poczesne miejsce w tej grupie zajmują sprawy 
przemysłowe – listy przedsiębiorstw oraz informacje dotyczące kondycji poszczegól-
nych gałęzi przemysłu. W aktach można znaleźć również liczne informacje na temat 
działalności organizacji transmisyjnych NSDAP na terenie Górnego Śląska.

Mniej materiałów zachowało się z działalności kierownictw powiatowych 
NSDAP (istnieją zespoły akt kierownictw powiatowych w: Będzinie, Bielsku, By-
tomiu, Gliwicach, Zabrzu, Katowicach, Chorzowie, Lublińcu, Pszczynie, Rybniku, 
Tarnowskich Górach, Cieszynie). W większości są to zespoły liczące zaledwie kilka 
jednostek. Wyjątkiem są tu zespoły organizacji powiatowych NSDAP w Chorzo-
wie, Zabrzu, Pszczynie i Katowicach. W zachowanym tu zasobie można wyodręb-
nić najliczniej zachowane grupy dokumentacji:

– okólniki i instrukcje kierownictw powiatowych dotyczące wszystkich aspek-
tów działalności partyjnej, raporty o nastrojach ludności i stanie organizacyjnym 
placówek terenowych,

– raporty sytuacyjne oraz o nastrojach ludności na danym terenie składane co 
miesiąc przez placówki partyjne na wszystkich szczeblach organizacji – jest to naj-
ciekawszy materiał z punktu widzenia historyka,

– trzecia grupa to szeroko rozumiane sprawy personalne obejmujące akta oso-
bowe członków NSDAP, ich oceny polityczne (politische Beurteilungen), kore-
spondencja dotycząca obsady stanowisk partyjnych, listy członków powołanych do 
Wehrmachtu itd. Zdarzają się także „świadectwa moralności” zgodnej z zasadami 
państwa narodowosocjalistycznego, wystawiane przez partię zwykłym obywate-
lom. W okresie III Rzeszy takie zaświadczenia były niezbędne do otrzymania za-
trudnienia względnie uzyskania jakichkolwiek świadczeń socjalnych,

– sprawy szkoleniowe i propagandowe,
– współpraca z różnymi organizacjami, przy czym relatywnie dużo zachowanych 

materiałów dotyczy spraw socjalnych (i współdziałania z NS–Volkswohlfahrt),
– dokumentacja dotycząca spraw narodowościowych, szczególnie związanych 

z wprowadzeniem DVL (funkcjonariusze NSDAP opiniowali wnioski po wpisanie 
na DVL),

– materiały grup miejscowych NSDAP: bardzo różnorodna dokumentacja obej-
mująca raporty sytuacyjne, korespondencję personalną, kartoteki osobowe itd.

Informacje o działaniach organizacji transmisyjnych zawarte w dokumentacji 
partyjnej uzupełniają materiały wytworzone przez nie same. Niestety stopień za-
chowania akt takich instytucji jak: SA, SS, NSKK, NSFK, HJ i BDM jest jeszcze 
mniejszy niż akt partyjnych (wyjątkiem jest zespół obejmujący akta Górnośląskie-
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go Obszaru Hitlerjugend w Katowicach liczący ��5 j.a.). W aktach tych organizacji 
można znaleźć materiały dotyczące następujących spraw:

– organizacyjnych – raporty o stanie organizacyjnym, sprawozdania z działań,
– personalnych – korespondencja i akta osobowe,
– szkoleniowych.
Materiały te dają tylko fragmentaryczny obraz aktywności wspomnianych in-

stytucji, choć w przypadkach jednostkowych stanowią interesujące świadectwo 
tego okresu.

Ślady działalności NSDAP i innych organizacji narodowosocjalistycznych 
znajdują się również w dokumentacji instytucji administracji państwowych i ko-
munalnych. Dominująca pozycja partii nazistowskiej w III Rzeszy wymuszała jej 
ścisłą współpracę z administracją publiczną, zwłaszcza że wielu funkcjonariuszy 
partyjnych piastowało także funkcje w administracji państwowej i komunalnej. 
W przypadku władz gminnych powstał specjalny zapis prawny, który dawał partii 
decydujący głos przy ich obsadzie. Z tego powodu bogate informacje o współpracy 
z NSDAP można znaleźć nie tylko w aktach władz prowincjonalnych i rejencyj-
nych, lecz także w aktach miast i gmin.

Charakteryzując ten fragment zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach, 
warto wspomnieć o zbiorach nieaktowych. Wśród nich poczesne miejsce zajmu-
je zbiór materiałów ulotnych zawierający liczne plakaty propagandowe z terenów 
Górnego Śląska z lat �9��–�9�5. Istotnym uzupełnieniem źródeł do historii naro-
dowego socjalizmu na tym terenie jest też bogaty zasób biblioteczny Archiwum, 
zawierający liczne wydawnictwa prawne i propagandowe.

Archiwum Państwowe w Katowicach nie jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie 
przechowuje się akta górnośląskiej NSDAP. W archiwum Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Warszawie znajduje się dokumentacja różnych instytucji hitlerowskich 
przekazana Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku �98�. W materiałach tych znaj-
dują się akta dotyczące Górnego Śląska w okresie II wojny światowej. Dokumenta-
cja ta zawiera zespoły akt następujących jednostek organizacyjnych górnośląskiej 
partii nazistowskiej: Grupa Śląska SA, Kierownictwo Okręgowe NSDAP w Katowi-
cach oraz kierownictw powiatowych w Katowicach, Raciborzu, Pszczynie, Klucz-
borku i Tarnowskich Górach. Dokumenty te stanowią istotne uzupełnienie akt 
przechowywanych w Katowicach�8.

Ze względu na dziesięciolecia, jakie minęły od czasu ostatniej wojny, nie można już 
liczyć na wydatne powiększenie omawianego zasobu. Jednak, jak wykazuje doświad-

�8 M. Wysocka: Materiały dotyczące województw katowickiego, bielskiego i częstochowskiego w za-
sobie Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. „Szkice Ar-
chiwalno–Historyczne �998, nr �, s. ��5–��6.
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czenie autora, na przedpolu archiwalnym istnieją jeszcze pewne możliwości odnale-
zienia nie zewidencjonowanych materiałów – za przykład mogą tu posłużyć akta Sądu 
Powiatowego w Zabrzu (Amtsgericht Hindenburg) działającego do roku �9�5, prze-
chowywane dotychczas w Sądzie Rejonowym w Zabrzu, wśród których odnaleziono 
partię dokumentacji zabrzańskiej organizacji NSDAP (NSDAP Kreisleitung Hinden-
burg), Narodowosocjalistycznego Związku Obrońców Prawa (Nationalsozialistischer 
Rechtswahrerbund) oraz SA z lat �9��–�9��. Możliwe jest, że dokładne rozpoznanie 
archiwów sądowych lub miejskich może jeszcze przynieść zaskakujące rezultaty.

W zakresie opracowania akt instytucji narodowosocjalistycznych nie ukazały się 
dotychczas żadne szczegółowe wytyczne Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwo-
wych. W związku z tym przy opracowaniu tej grupy archiwaliów obowiązujące są 
ogólne zasady postępowania z dokumentacją organizacji społeczno–politycznych.

W trakcie przejmowania kolejnych grup dokumentacji dokonywano mniej lub 
bardziej szczegółowej inwentaryzacji posiadanego zasobu. W tym okresie dokonano 
podziału akt partyjnych na zespoły odpowiadające terytorialnej strukturze organiza-
cyjnej aktotwórcy. Wynikiem tej pracy było utworzenie zespołu Kierownictwa Okrę-
gowego NSDAP w Katowicach oraz kierownictw powiatowych. Osobne, niewielkie 
zespoły stworzono dla akt organizacji transmisyjnych. Fakt fragmentarycznego za-
chowania się dokumentacji większości kierownictw powiatowych spowodował, że 
przy tworzeniu układu akt wewnątrz zespołów nie można było odtworzyć struktur 
organizacyjnych aktotwórcy, zwłaszcza że nie zachowały się żadne pomoce archiwal-
ne – instrukcje kancelaryjne, dzienniki wpływów itp. W związku z tym zdecydowa-
no się na rzeczowy układ akt. W niektórych przypadkach akta w tak utworzonych 
jednostkach aktowych zszyto. Nieco inaczej wygląda sprawa zespołów, których stan 
zachowania pozwolił na nadanie aktom układu zgodnego ze strukturą organiza-
cyjną aktotwórcy (np. zespół akt Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Pszczynie). 
W większości wypadków dla utworzonych zespołów sporządzono inwentarze kart-
kowe. W związku z tendencją do tworzenia wygodniejszych inwentarzy książkowych 
wskazana byłaby digitalizacja istniejących pomocy ewidencyjnych. Jednak fakt, że 
z różnych względów opracowanie omawianej części zasobu miało charakter wstępny 
i roboczy sprawia, że konieczne jest jego ponowne opracowanie.

Pomimo lat, jakie upłynęły od czasu zakończenia II wojny światowej, podczas 
których wielu historyków zajmowało się badaniami nad historią nazizmu, zasób ten 
wciąż jeszcze kryje informacje mogące wzbogacić nasz stan wiedzy. Wiele z tych 
informacji nie znalazło się jeszcze w obiegu naukowym. Przyczyną tego stanu rze-
czy może być niepełny jeszcze stan opracowania, wynikający z wieloletniego prze-
chowywania akt w depozycie w Brzegu. Sprawia to, że archiwalia te wciąż stanowią 
dla badaczy losów Górnego Śląska w latach �9��–�9�5 ciekawe pole poszukiwań.
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ludność pogranicza polSKo–czechoSłowacKiego 
w powiecie raciborSKiM w latach 1945–1950 

w świetle doKuMentów archiwuM pańStwowego 
w Katowicach oddział w raciborzu 

Rok �9�5 był przełomowy dla mieszkańców pogranicznej ziemi raciborskiej. 
Wówczas to niszczące działania trwającej od �9�9 roku wojny miały bezpośrednio 
dotknąć powiat raciborski. Ludność tej ziemi płaciła daninę krwi już od pierwsze-
go dnia trwania tego ogólnoświatowego konfliktu, krwią swych synów, mężów i oj-
ców, walczących wszędzie tam, gdzie dotarły wojska niemieckiego Wehrmachtu. 
Obecnie w niemal każdej wiosce na terenie raciborszczyzny znajduje się pomnik 
ku czci poległych żołnierzy niemieckich, którzy pochodzili z tej ziemi. 

Ziemia śląska od przeszło dziesięciu stuleci jest miejscem wzajemnego oddzia-
ływania na siebie – w sferze politycznej, narodowościowej, kulturalnej i gospo-
darczej – trzech sąsiadujących z sobą państw i narodów: polskiego, niemieckiego 
i czeskiego. Śląsk był i jest ziemią „współistnienia i koegzystencji różnorodnych 
grup etnicznych, czynników kulturowych i polityczno–prawnych” charaktery-
stycznych dla ziemi pogranicza. Można z pewnością powiedzieć, iż jest on „krajem 
pomostów” i „ziemią spotkań”�. Niewątpliwie specyficznym miejscem – nawet na 
tle całego Śląska – jest ziemia raciborska, na której element polski i niemiecki był 
w szczególny sposób uzupełniany o wpływy czeskie, a ściślej mówiąc pobliskich 
Moraw. Do dnia dzisiejszego wśród starszych mieszkańców południowej części 
powiatu raciborskiego popularna jest nie gwara śląska, język polski czy niemiecki 
a właśnie język morawski. Dla przykładu można podać, iż w leżącym kilkanaście 
kilometrów od Raciborza przygranicznym Bolesławiu miejscowy proboszcz odpra-
wiał nabożeństwa właśnie w języku morawskim jeszcze pod koniec lat �0. ubie-
głego stulecia. Siła i wpływ pobliskich Moraw była także niewątpliwie wynikiem 
przynależności aż do �9�5 roku parafii we wspomnianym Bolesławiu oraz pobli-
skich Owsiszcz do diecezji ołomunieckiej. Do dnia dzisiejszego urodzeni przed II 
wojną światową mieszkańcy wiosek z południowej części powiatu raciborskiego 
modlą się z książeczek do nabożeństwa drukowanych w języku morawskim. Tutaj 
odzwierciedlenie w rzeczywistości znajduje teza, iż język modlitwy, język, w któ-
rym wyrażana jest wiara, jest tym najbliższym sercu. 

Trzeba sobie zdawać sprawę, iż w pierwszej połowie XX wieku granice państwo-
we, które są także granicami powiatu raciborskiego, zmieniały się trzykrotnie: �) 

� J. Bahlcke: Dzieje ziem śląskich od początków do wybuchu II wojny światowej. W: Śląsk i Ślązacy. 
Red. J. Bahlcke. Warszawa �00�, s. �9 – �0.
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po zakończeniu I wojny światowej, kiedy to południowe krańce powiatu włączono 
do nowo powstałej Czechosłowacji; �) w roku �9�8 wraz z rozbiorem Czechosło-
wacji w myśl postanowień konferencji monachijskiej, kiedy to tzw. kraj hulczyński 
włączono do powiatu raciborskiego; �) wreszcie po roku �9�5, kiedy to ziemi raci-
borska jako cześć „ziem odzyskanych” została przyłączona do państwa polskiego, 
natomiast Hulczyn wraz z okolicznymi miejscowościami powrócił w granice pań-
stwa czechosłowackiego. Ta płynność granicy państwowej miała także niewątpli-
wie wpływ na nieustanny synkretyzm wpływów czesko–niemiecko–polskich na 
pogranicznej ziemi raciborskiej. 

Granica zachodnia Polski ustalona – bez zgody i wiedzy jakichkolwiek 
czynników polskich – w lutym �9�5 roku na konferencji jałtańskiej na odcin-
ku, który przebiegał przez powiat raciborski, w myśl ustaleń „wielkiej trójki” 
miała się pokrywać z dawną granicą czechosłowacko–niemiecką sprzed �9�8 
roku (a więc sprzed konferencji monachijskiej, która przesądziła o rozbiorze 
Czechosłowacji). Jak się okazuje, w zasobie oddziału raciborskiego Archiwum 
Państwowego w Katowicach można odnaleźć wiele ciekawych dokumentów, 
z treści których można wysnuć wiele interesujących wniosków na temat losów 
zwykłych mieszkańców tej przygranicznej ziemi, a także stosunków polsko–
czechosłowackich na tym terenie. W badaniach nad tym okresem niezwykle 
pomocne okazują się raporty sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu 
(Starostwo Powiatowe w Raciborzu �9�5–�950) oraz podobne raporty z terenu 
gminy Chałupki (Gminna Rada Narodowa w Chałupkach �9�5–�95�), gminy 
Krzanowice (Gminna Rada Narodowa w Krzanowicach �9�5–�95�) oraz gminy 
Krzyżanowice (Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowicach �9�5–�95�). Ma-
teriał tam zawarty ukazuje stosunek nowej, tzw. ludowej, władzy do ludności 
autochtonicznej ziemi raciborskiej. 

Styczeń �9�5 roku był znamienny dla zamieszkującej powiat raciborski ludno-
ści. W tym czasie przez powiat raciborski w kierunku granicy czechosłowackiej 
byli pędzeni więźniowie z ewakuowanego obozu zagłady w Auschwitz. Nawet dziś, 
po ponad sześćdziesięciu latach, świadkowie tego przemarszu oprawców i ich ofiar 
z przejęciem wspominają przejazd transportu zamęczonych więźniów. To pamięt-
ne wydarzenie miało się okazać prologiem do wiosny �9�5 roku, podczas której 
zostało gwałtownie wywrócone życie mieszkańców raciborszczyzny, przynosząc 
najpierw zniszczenia, a zaraz potem zupełnie nową rzeczywistość społeczno–poli-
tyczną. Niestety, w zasobach Archiwum Państwowego w Raciborzu nie zachowały 
się żadne wzmianki na temat tego tragicznego marszu, a posiadane wiadomości 
znamy jedynie na podstawie przekazów naocznych świadków�. 

� Patrz rozmowy (wspomnienia) przeprowadzone z mieszkańcami gminy Krzyżanowice: K. Sto-
pa: Wojna – pokój – ludzie. Z kart wspólnej historii. Racibórz �007.
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W styczniu �9�5 roku było już wiadomo, iż III Rzesza, która według zapowie-
dzi hitlerowskich przywódców miała przetrwać �000 lat, upadnie w ciągu najbliż-
szych miesięcy. �� stycznia �9�5 roku z przyczółków nad Wisłą ruszyła wielka 
ofensywa zimowa Armii Czerwonej, której celem miało być wyzwolenie reszty 
ziem Polski spod hitlerowskiej okupacji. �9 stycznia wojska Związku Radzieckie-
go na wysokości Dobrodzienia i Kluczborka przekroczyły wschodnie granice Ślą-
ska. Już trzy dni później napierająca armia zdobywców utworzyła przyczółki na 
zachodnim brzegu Odry, między Brzegiem i Ścinawą�. Już tylko kwestią najbliż-
szych tygodni miało być oddanie Śląska przez wycofujący się niemiecki Weh-
rmacht wschodnim zwycięzcom. Na przełomie stycznia i lutego wojska sowieckie 
stanęły na przedpolach Raciborza. Na przełomie marca i kwietnia walki objęły 
cały ówczesny powiat raciborski i miejscowości pogranicza czesko–niemiecko–
polskiego (trzeba pamiętać, iż miejscowości na prawym brzegu Odry przed �9�9 
rokiem należały już do państwa polskiego)�. Wiosną �9�5 roku ziemi raciborskiej 
broniła niemiecka Armia „Środek” feldmarszałka Schoernera, na którą napiera-
ły wojska I Frontu Ukraińskiego dowodzone przez marszałka Koniewa. Jednym 
z ciekawszych epizodów tych walk był udział �. Czechosłowackiej Samodzielnej 
Brygady Czołgów wchodzącej w skład radzieckiej �8. Armii, której celem było 
opanowanie zakładów przemysłowych w rejonie Ostrawy5. Owa brygada czołgów 
� kwietnia pod Ligotą Tworkowską sforsowała Odrę, dzień później atakując za-
ciekle broniony przez Niemców Tworków. Następnie brygada przekroczyła prawy 
brzeg Odry, zajmując miejscowość Pogrzebień. Dalej ruszyła przez sam Racibórz, 
Pawłów i wreszcie na wysokości przygranicznego Pietraszyna wkroczyła na te-
ren rodzimej Czechosłowacji. Ten czechosłowacki epizod jest o tyle znamienny, 
iż Czesi dość szybko zaczęli sobie rościć pretensje do większej części powiatu 
raciborskiego, a nawet do samego Raciborza6. Tymczasem �0 marca �9�5 roku, 
w Wielki Piątek, Rosjanie od strony Starej Wsi i Proszowca wkroczyli do centrum 
Raciborza, opuszczonego już wcześniej przez żołnierzy niemieckich7. Tu trzeba 
nadmienić, iż wbrew poglądom forsowanym przez starszą peerelowską literaturę 

� J. Roga l l : Wojna, wypędzenia i nowy początek. Rozwój Śląska i los jego mieszkańców w latach 
1939–1995, W: Śląsk i Ślązacy…, s. �89. O walkach na Śląsku patrz także M. Czapl ińsk i, Dzieje 
Śląska od 1806 do 1945 roku, W: Historia Śląska. Red. M. Czapl ińsk i, Wrocław �00�, s. ���–���.
� O działaniach zbrojnych w końcowych tygodniach II wojny światowej na ziemi raciborskiej zob. 
A. Pustelnik : Racibórz’45. Pochodnia Tais. Ratibor’45. Tais Fackel. Racibórz �996; Wspomnienia 
Henryka Swobody. „Ziemia Raciborska” �000, nr ��; G. Wawoczny: Racibórz – prawda o latach 
1945–1950. „Ziemia Raciborska” �00�, nr 8–9.
5 P. Pa ł ys: Działania samostatne tankove brigady na ziemi raciborskiej wiosną i latem 1945. „Zie-
mia Raciborska” �00�, nr 6–8, s. 66–7�.
6 P.J. Newerla : Stosunki polsko–czechosłowackie w latach 1945–1947 na przykładzie ziemi racibor-
skiej. „Ziemia Raciborska” �00�, nr 9–�0, s. 9–�6.
7 G. Wawoczny: Racibórz – prawda o latach 1945–1950...
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w mieście nie doszło do żadnych walk ulicznych, a barbarzyńskie spalenie pod-
danego już miasta z kwietnia �9�5 roku było bezzasadnym „dziełem” sowieckich 
zdobywców. Znamiennym pozostaje fakt, iż swą gehennę powiat raciborski prze-
chodził właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia. 

W tym miejscu warto choć pokrótce wspomnieć o stosunku mieszkańców po-
wiatu raciborskiego do żołnierzy „wyzwoleńczej” Armii Czerwonej. Jest to spra-
wa indywidualna, uzależniona od osobistych doświadczeń poszczególnych osób 
z żołnierzami spod czerwonej gwiazdy. Z oficjalnych pism urzędowych wynika, iż 
ludność miała życzliwie w swej większości odnosić się do wojsk radzieckich, nato-
miast dość szybko doszło do wzajemnych napięć, wynikających najczęściej z faktu, 
iż uzbrojeni wojacy dopuszczali się licznych samowolnych rekwizycji żywności, 
zwierząt domowych (włącznie z bydłem rogatym i drobiem), rzeczy cennych, a na-
wet ubrań. To wszystko było powodem rosnącego niezadowolenia miejscowej lud-
ności8. O wiele większą tragedią niż bezprawne rekwizycje były wypadki gwałtów, 
jakich dopuszczali się żołnierze radzieccy na kobietach, również zresztą po ustaniu 
działań wojennych9. 

W kwestii zdobycia czy też „wyzwolenia” ziemi raciborskiej wiosną �9�5 roku 
ważnym, ciekawym i nie do końca do dnia dzisiejszego wyjaśnionym akcentem 
pozostaje kwestia próby włączenia przygranicznej części powiatu raciborskiego do 
Czechosłowacji. Niewątpliwie stroną arbitrażową w tym konflikcie byli Rosjanie 
i to od nich ostatecznie zależało, komu przypadną te tereny. Już �0 maja �9�5 roku 
czechosłowacka grupa operacyjna przybyła do Raciborza i pozostała tu przez dwa 
dni. Wojskowi czechosłowaccy, wykorzystując fakt, iż ówczesna sowiecka komen-
dantura nie była początkowa zbyt dobrze obeznana z przebiegiem przedwojennej 
granicy niemiecko–czechosłowackiej, mieli między innymi pozwolić, aby wojska 
czechosłowackie w czerwcu �9�5 roku obsadziły miejscowości na linii Chałupki 
– Tworków – Pist. Do �� czerwca wojska naszych południowych sąsiadów zajęły 
Owsiszcze, Krzyżanowice, Łapacz, Nową Wioskę, Roszków, Chałupki i Zabełków. 
Ostatecznie pod naciskiem dowództwa sowieckiego Czesi do �5 czerwca opuścili 
zajęte wcześniej miejscowości�0. Starosta raciborski Ludwik Kuperczak w spra-
wozdaniu z 8 czerwca �9�5 roku pisze wprost, iż „graniczne położenie powiatu 
ułatwia Czechom zapuszczanie się w głąb powiatu […]”. Dalej pisze on, iż grupa 

8 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu [dalej: AP Racibórz], zespół Staro-
stwo Powiatowe w Raciborzu �9�5–�950 (dalej: St Pow Rac), sygn. 69: Sprawozdanie z działalności 
Starostwa Powiatu Raciborskiego w miesiącu czerwcu �9�5 r. Tamże, zespół Gminna Rada Naro-
dowa w Krzyżanowicach �9�5–�95� [dalej: GmRN Krzy], sygn. ��: Protokół z odprawy sołtysów 
Gminy Krzyżanowice z 9 lipca �9�5 r.
9 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie miesięczne z Raciborza �0 lipca �9�5 r.
�0 P. Pa ł ys: Działania samostatne tankove brigady…, s. 66–7�; Tenże: Kłodzko, Racibórz i Głubczy-
ce w stosunkach polsko–czechosłowackich w latach 1945–1947. Opole �997.
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uzbrojonych Czechów zapuściła się aż do Raciborza, chcąc zarekwirować krowy 
i konie. Na miejscu zostali oni zatrzymani już przez Milicję Obywatelską��. 

Te epizodyczne wydarzenia jednoznacznie wskazują, iż ziemia raciborska była 
obiektem żywego zainteresowania Czechosłowacji. Ostatecznie to Sowieci zade-
cydowali, aby przebieg granicy polsko–czechosłowackiej na terenie powiatu raci-
borskiego pokrywał się z przebiegiem granicy niemiecko–czechosłowackiej sprzed 
�9�8 roku. Postanowiono nawet pozostawić przedwojenne słupy graniczne, zamie-
niając na słupach jedynie niemieckie „D” na polskie „P”. 

Miejscowości powiatu raciborskiego po wyparciu z jego terytorium wojsk nie-
mieckich znalazły się na okres najbliższych kilkunastu tygodni pod zarządem so-
wieckiej komendantury wojskowej. Stopniowo, począwszy od wiosny �9�5 roku, 
władzę na tym terenie obejmowały dopiero władze polskiej administracji samorzą-
dowej. 9 maja �9�5 roku przybył do miasta starosta powiatu raciborskiego Ludwik 
Koperczak wraz z wicestarostą Stanisławem Marchewką. �8 maja tego roku admini-
stracja polska objęła z rąk Komendanta Wojennego Armii Czerwonej miejscowości 
po prawej stronie rzeki Odry, a �5 czerwca przekazano władzom polskim pozostałą 
część powiatu��. W �9�5 roku powstały zarządy gminne, a w �9�6 roku gminne 
rady narodowe, które podlegały staroście raciborskiemu. Powiat raciborski został 
podzielony na dziesięć gmin wiejskich, z siedzibą gminnych rad narodowych w: 
Chałupkach, Krowiarkach, Krzanowicach, Krzyżanowicach, Kuźni Raciborskiej, 
Łubowicach, Markowicach, Pietrowicach, Rudach i Rudniku. 

Dokładnie �5 czerwca �9�5 roku utworzono gminy zbiorowe w Krzyżanowi-
cach i Krzanowicach, a �� czerwca powołano do życia gminę w Chałupkach��. 
Miejscowości wchodzące obecnie w skład gminy Krzyżanowice weszły wówczas 
w skład trzech gmin wiejskich. W obręb Gminnej Rady Narodowej w Chału-
pach weszły: Chałupki, Rudyszwałd oraz Zabełków. Bolesław, Brzeziny, Hano-
wiec, Krzyżanowice, Łapacz, Owsiszcze (Nowa Wioska jako samodzielna kolonia 
– Owsiszcze II – należały wówczas do Owsiszcz; począwszy od �976 roku uzyskała 
prawa samodzielnego sołectwa), Roszków, Tworków oraz Wydale stanowiły gmi-
nę Krzyżanowice, natomiast Bieńkowice po �9�5 roku zostały podporządkowane 
Gminnej Radzie Narodowej w Krzanowicach��. Gminę Krzanowice tworzyły poza 
wspomnianymi już Bieńkowicami: Krzanowice (od �00� roku miejscowość ma 

�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69: Sprawozdanie z działalności Starostwa Pow. Raciborskiego 
za czas do �� maja �9�5 r. 
�� Tamże, sygn. 69: Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Raciborzu za okres od 9 maja do �� 
lipca �9�5 r.; Tamże, sygn. 69: Sprawozdanie organizacyjne z Wydziału Powiatowego za czas od � 
maja do �� maja �9�6 r.
�� Tamże, sygn. 69: Sprawozdanie z działalności Starostwa Pow. Raciborskiego w miesiącu czerw-
cu �9�5 r.
�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. �0�: Wykaz miejscowości należących do gminy Krzyżanowice, 
Krzanowice oraz Chałupki w �9�6 r.



156

Krzysztof Stopa

prawa miejskie), Pietraszyn (w dokumentach z �9�5 roku gromada funkcjonuje 
także pod nazwą Piotrowice Małe), Wojnowice, Bojanów, Borzucin (obecnie Bo-
rucin) oraz Sudół (obecnie dzielnica wchodząca administracyjnie w skład miasta 
Raciborza)�5. Ludność zamieszkująca wymienione miejscowości do �9�5 roku po-
siadała obywatelstwo niemieckie, jednocześnie jednak z racji bliskości Czechosło-
wacji nierzadko w mowie codziennej posługiwała się językiem morawskim; cześć 
zaś mieszkańców ciążyła zdecydowanie ku państwu polskiemu (chociażby poprzez 
członków stowarzyszonych w Związku Polaków w Niemczech), do którego po �9�� 
roku należały wioski leżące na prawym brzegu Odry. 

Według spisu wójtów z �8 sierpnia �9�5 roku w gminach urzędowali: w Chałup-
kach Paweł Lewan, w Krzanowicach Piotr Grabis, natomiast w Krzyżanowicach 
Cyprian Drobny�6. 

Ponad trzytygodniowe walki na tym terenie były powodem znacznych strat 
i zniszczeń tutejszych osad, których odbudowa ze względu na ciężkie położenie eko-
nomiczne ludności po wojnie trwała nawet do początku lat 50. W wyniku działań 
frontowych najdotkliwiej ucierpiały Krzyżanowice (około 75%�7) oraz Tworków 
(około 85%). Znacznie mniej ucierpiały Roszków (około �0%), Owsiszcze (około 
�0%) i Bolesław (około 5%). We wszystkich tych miejscowościach razem uchowało 
się zaledwie �6 krów i �� konie�8. Zniszczenia w gminie Krzanowice rozkładały się 
bardzo nierównomiernie: Bieńkowice były zniszczone w około 60%, Wojnowice 
– około �5%, Sudół – około �0%, Bojanów – około �0%, Pietraszyn (wówczas jesz-
cze Pietrowice Małe) – około �5%; najdotkliwiej zostały doświadczone Krzanowi-
ce, w których zniszczeniu uległo około 90% budynków, gdy w pobliskim Borucinie 
(w dokumentach Starostwa Powiatowego w Raciborzu – „Borzucin”) straty sięgnę-
ły zaledwie �5% wszystkich budynków�9. 

Średnia zniszczeń dla poszczególnych wsi i gmin powiatu raciborskiego wyno-
siła od 60 do 75% (dla samego Raciborza było to około 90%)�0. Odbudowa odbywa-
ła się w bardzo wolnym tempie. Powodem tego była ciężka sytuacja ekonomiczna 
lokalnej ludności, brak kredytów na materiały budowlane, a w szczególności brak 
drewna, na co w piśmie gminy Krzyżanowice do Starostwa Powiatowego w Raci-

�5 AP Racibórz, GmRN Krza, sygn. �0: Tamże, St Pow Rac, sygn. �0�.
�6 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. �89: Wykaz wójtów w powiecie raciborskim.
�7 W nawiasach podano procentowe wyliczenie ogółu zniszczeń w danej miejscowości. 
�8 AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Tamże, St Pow Rac, sygn. 5�6: Sprawozdanie Wójta Gminy 
z całokształtu działalności Zarządu Gminy z �8 czerwca �950 r.; patrz także, Tamże, GmRN Krzy, 
sygn. �7; Tamże, GmRN Krza, sygn. 9: Wykaz strat wojennych.
�9 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69: Organizacja Gminy Krzanowice; w zasobie AP w Raciborzu 
nie udało się odnaleźć procentowego wyliczenia strat dla ówczesnej gminy Chałupki.
�0 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69: Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Raciborzu za okres 
od 9 maja do �� lipca �9�5 r.
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borzu zwracano uwagę jeszcze w roku �9�9, a więc bez mała cztery lata po zakoń-
czeniu wojny��.

Liczba domów zniszczonych w poszczególnych miejscowościach przez działania 
wojenne��: 

Miejscowość Łączna liczba domów 
Liczba zniszczo-
nych domów

Bieńkowice ** �0� 90
Bolesław *** ��� �0
Krzyżanowice *** �5� 8�
Owsiszcze (w tym Nowa Wioska) *** ��� �9
Roszków �07 6
Tworków 5�� �50
Chałupki *
Rudyszwałd
Zabełków

�97 (razem) �80 (razem)

Pietraszyn ** ��7 ��
Sudół ** ��� ��
Bojanów ** ��0 ��
Borucin ** ��� �7
Wojnowice ** �55 �8
Krzanowice ** �6� ���
Ogółem �966 ��7� 

* W �9�5 r. gmina Chałupki.
** W �9�5 r. gmina Krzanowice.
*** W �9�5 r. gmina Krzyżanowice.

Jeszcze kilka lat po wojnie próbowano się uporać ze sprawą ekshumacji zabitych 
podczas działań wojennych na terenie gminy żołnierzy. Podczas walk często nie 
było czasu na właściwe i godne pochowanie zwłok. Nierzadko tymczasowe pochów-
ki znajdowały się nawet w przydomowych ogródkach, badź po prostu przy drodze 
(np. na odcinku pomiędzy Krzyżanowicami a Bukowem)��. Niewątpliwie sprawa 

�� AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne za miesiąc styczeń �9�9 roku 
z gminy Krzyżanowice.
�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 5�5 
�� AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. 50: Wykaz mogił wojennych i ekshumacji zwłok żołnierzy 
radzieckich �9�6–�9�6; Tamże, St Pow Rac, sygn. �6�: Wykaz pochowków żołnierzy radzieckich.
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miejsc godnego spoczynku zabitych podczas walk żołnierzy była jedną z ważniej-
szych dla władz gminy tuż po wojnie. W marcu �9�9 roku utworzono na terenie 
ówczesnej Gminy Krzyżanowice komitet ekshumacji zwłok. Do prac ekshumacyj-
nych wyznaczono dwunastoosobową drużynę��. Prace te zakończono stosunkowo 
szybko, gdyż już � kwietnia tego roku odbył się symboliczny pogrzeb żołnierzy 
radzieckich pochowanych we wspólnej mogile w Krzyżanowicach. W uroczystoś-
ciach tych wzięli udział starosta powiatowy, pluton wojska z Raciborza, dowódca 
WOP–u w Raciborzu, przedstawiciele miejscowych władz, partii politycznych i or-
ganizacji społecznych oraz około dwustu osób miejscowej ludności�5. 

ludność autochtoniczna w nowej rzeczywistości społeczno–politycznej
Wiosna �9�5 roku hukiem dział i pocisków ogłosiła swe nadejście na ziemi raci-

borskiej. Bezpośrednie zagrożenie życia, nierzadko utrata najbliższych, rodzinne tra-
gedie, utrata dorobku całego życia, wypędzenia i ucieczki, trudności lat powojennych, 
a w końcu niepewność jutra i tego co przyniesie „wyzwolenie” powodowały, iż pierw-
sze lata po wojnie były czasem hartowania mieszkańców ziemi raciborskiej. Wszystkie 
te trudności i przeciwności nie przeszkodziły im czuć się obywatelami przede wszyst-
kim ich małej, lokalnej ojczyzny. Przywiązanie do miejsca urodzenia było silniejsze 
niż obawy związane z ułożeniem sobie życia w zupełnie nowej rzeczywistości poli-
tyczno–społeczno–państwowej Polski. Wymownym tego dowodem może być fakt, iż 
niemal wszyscy, którzy w ostatnich tygodniach przed wkroczeniem Armii Czerwonej 
opuścili swe domy i udali się na tułaczkę, nierzadko aż do niemieckiej Bawarii, w prze-
ważającej większości zdecydowali się na powrót w swe rodzinne strony. 

W wyniku przegranej przez III Rzeszę wojny zmiany granic państwowych oraz 
późniejszych działań repolonizacyjnych przedsięwziętych przez władze polskie 
mieszkańcy ziemi raciborskiej stali się obywatelami państwa polskiego. Jeszcze 
kilka, a nawet kilkanaście lat po wojnie wiele osób zamieszkujących obecnie gminy 
Krzyżanowice i Krzanowice wierzyła w to, iż tereny te powrócą do państwa nie-
mieckiego, a obecny stan rzeczy jest tylko czymś tymczasowym. Nadzieje takie 
długi czas podsycała tak zwana „szeptana propaganda”, która z czasem zyskiwała 
coraz liczniejsze grono chętnych słuchaczy dających jej wiarę�6. Ostateczny kres 
tym nadziejom położył „Układ między PRL a RFN o podstawach normalizacji ich 
wzajemnych stosunków” z 7 grudnia �970 roku, który w jednym z punktów stwier-
dzał, iż oba państwa „nie mają żadnych roszczeń terytorialnych wobec siebie”�7. 

�� AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne za czas od �� marca do �0 marca 
�9�9 r. z gminy Krzyżanowice.
�5 Tamże, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne za czas od �7 marzec do � kwietnia �9�9 r. z gminy 
Krzyżanowice.
�6 Tamże, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne za lata �9�6–�950 w gminie Krzyżanowice. 
�7 W. Roszkowsk i: Najnowsza historia Polski 1945–1980. Warszawa �00�, s. 570.
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Faktem pozostaje, iż duża część mieszkańców przygranicznej części powiatu ra-
ciborskiego była przekonanych o powrocie ich rodzimych miejscowości w granice 
państwa niemieckiego. 

Z treści pism, jakie Urząd Gminy w Krzyżanowicach słał do Starostwa Powiato-
wego w Raciborzu, wynika, iż początkowo miejscowa ludność była raczej przychylnie 
nastawiona do władzy polskiej. Jednak zbyt wolna odbudową oraz niezmiennie trudna 
sytuacja ekonomiczna na tym terenie sprawiły, że nastawienie ludności autochtonicz-
nej wykazywało tendencję nieprzychylną, a już co najmniej obojętną wobec admini-
stracji polskiej na tym terenie. Sprawozdanie sytuacyjne z lat �9�6–�9�7 w punktach 
dotyczących stosunku ludności miejscowej do władz i ich zarządzeń mówią o posta-
wie „poprawnej” i „lojalnej”�8. Jednak już w roku �9�8 dała się zauważyć raczej nie-
przychylna, a już co najmniej ambiwalentna postawa wobec ówczesnej rzeczywistości. 
W sprawozdaniu sytuacyjnym z grudnia �9�8 roku czytamy, iż stosunek mieszkańców 
„do obecnej sytuacji polityczno–społecznej [jest] bierny, negatywny i wyczekujący. 
Brak zaufania do Polski Ludowej. Niektórzy żywią nadzieję, iż ziemie te wrócą do Nie-
miec.”�9 Wpływ na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wiele czynników: ciężka sytua-
cja ekonomiczna, brak dostatecznej ilości pracy na lokalnym rynku (to z kolei owoco-
wało nielegalnym zarobkowaniem po czechosłowackiej stronie), powolna odbudowa 
ze zniszczeń, mniej lub bardziej uciążliwe szykanowanie za posługiwanie się językiem 
niemieckim, a nawet morawskim, niszczenie wszystkiego, co mogło w jakikolwiek 
sposób przypominać o niedawnej jeszcze niemieckości tych ziem, ze skuwaniem po-
niemieckich napisów na nagrobkach włącznie. Za używanie języka niemieckiego sto-
sowano kary pieniężne na drodze postępowania karno–administracyjnego�0. 

Jak już wspomniano, ówczesne władze polskie były wrogo nastawione nawet do 
tych, którzy na terenie gminy posługiwali się językiem morawskim. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż według wyliczeń władz powiatowych w ówczesnej gminie 
Krzyżanowice językiem morawskim posługiwało się około �0% ogółu mieszkań-
ców��. Także w ówczesnej gminie Chałupki znaczny odsetek mieszkańców musiał 
posługiwać się językiem czeskim lub morawskim, gdyż wedle sprawozdania z �9�5 
roku jedynie 60% mieszkańców to Polacy, pozostali to Niemcy oraz Czesi��. 

Jako przykład nieprzychylnego nastawienia władz do morawskiej mniejszości 
można podać fakt, iż księdza proboszcza Heine z Bolesławia oskarżano o niwecze-

�8 AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne za miesiąc kwiecień �9�6 
r. z gminy Krzyżanowice oraz Sprawozdania sytuacyjne za miesiąc kwiecień �9�7 r. z gminy 
Krzyżanowice.
�9 Tamże, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne z �� grudnia �9�8 r. z gminy Krzyżanowice.
�0 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne z �0 lipca �9�6 r.
�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69: Organizacja gminy Krzyżanowice przeprowadzona w czasie 
od 9 sierpnia �9�5 do �� sierpnia �9�5 r.
�� Tamże, sygn. 69: Sprawozdania z gminy Chałupki z �9�5 r.



160

Krzysztof Stopa

nie akcji repolonizacyjnej, gdyż miał on odprawiać nabożeństwa w kościele w ję-
zyku morawskim��. Ten sam duchowny przeciwstawiał się usuwania niemieckich 
napisów z nagrobków i kapliczek, tłumacząc to tym, iż „granice nie są jeszcze usta-
lone, nie ma na świecie jeszcze pokoju, a nawet może jeszcze być wojna”��. Poglą-
dy tego księdza z pewnością nie były jakimś odosobnionym przypadkiem w tym 
czasie wśród miejscowej ludności. Szczególnie ciekawy wydaje się pogląd, iż może 
dojść do nowej wojny, która mogłaby wpłynąć na nowy kształt granic. Przyczy-
ny tej wyczekującej postawy ludności autochtonicznej gminy Krzyżanowice upa-
trywano także w słuchaniu niemieckich audycji radiowych, często o charakterze 
propagandowym, co powodowało, iż ludność „zajmowała wyczekujące stanowisko 
w pracy społecznej i politycznej na rzecz pokoju i Polski Ludowej”�5. 

Wracając jeszcze do kwestii księży, podobny problem jak w Bolesławiu miały 
władze z duchownym w miejscowości Owsiszcze. Tutaj nabożeństwa odprawiał 
duchowny, który przychodził z czechosłowackiego Pista. Głosił on nabożeństwa 
i kazania w języku morawskim, co wobec niezwykle silnej wówczas proczeskiej 
propagandy oraz niepewnych granic było dla ówczesnych władz niezwykle nie-
wygodne i na dłuższą metę nie do przyjęcia. Warto przypomnieć, że w �9�5 roku 
zarówno Owsiszcze, jaki Bolesław należały do diecezji ołomunieckiej�6. Dopiero 
na mocy dekretu księdza kardynała Augusta Hlonda z 8 września �9�5 roku, dzia-
łającego na mocy specjalnych upoważnień Stolicy Apostolskiej zostały one przyłą-
czone kanonicznie do parafii Krzyżanowice w dekanacie tworkowskim. Tym sa-
mym parafia w czechosłowackim Pistu utraciła wszelką jurysdykcję nad wioskami 
Owsiszcze i Chałupki. Dekret ten wszedł w życie �0 lipca �9�6 roku�7. 

Dla ówczesnej władzy ludowej, której bardzo zależało na ugruntowaniu swej 
pozycji oraz statusu polskości na Ziemiach Odzyskanych, plotki o rzekomej rychłej 
nowej wojnie, które krążyły wśród ludności autochtonicznej, a nawet wśród osób 
duchownych, mogły się wydawać wielce niebezpieczne i wskazywać na zbyt małe 
jeszcze utożsamianie się pewnego odsetku mieszkańców z państwem polskim. Już 
w �9�5 roku przystąpiono do akcji repolonizacyjnej. Usuwano niemieckie napi-
sy z budynków, pomników, nagrobków, nadawano nowe, polsko brzmiące nazwy 
miejscowościom. Powołano nawet specjalne komisje kontrolne, których zadaniem 
było czuwanie nad usuwaniem wszelkich śladów dawnej niemieckości tych ziem�8. 

�� AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne z �6 grudnia �9�7 r. z gminy 
Krzyżanowice.
�� Tamże, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne z �� lutego �9�8 r. z gminy Krzyżanowice.
�5 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie gminy Krzyżanowice za miesiąc listopad �9�8 
r.
�6 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69: Organizacja gminy Krzyżanowice przeprowadzona w czasie 
od 9 sierpnia �9�5 do �� sierpnia �9�5 r.
�7 AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. �8.
�8 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. ��5.
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Plotki o rzekomym powrocie ziemi raciborskiej do Niemiec działały także parali-
żująco na akcje osiedleńczą repatriantów, wśród których zaczęły krążyć plotki, iż 
w niedalekiej przyszłości będą oni musieli uciekać z powrotem na ziemie wschod-
nie państwa polskiego przed powracającymi na swoje Niemcami�9. To z kolei po-
wodowało, iż przez długie lata niektórzy spośród osadników nie dbali ani nie inwe-
stowali w przyznane im gospodarstwa. 

Już w lipcu �9�5 roku przystąpiono do akcji weryfikacyjnej ludności, która 
miała na celu ewentualne wyłowienie elementu niemieckiego, nienadającego się 
zdaniem władz do spolonizowania. Rekwirowano nawet niemieckie książki i mod-
litewniki. Według wyliczeń po jednej tego typu akcji rekwizycyjnej w gminie 
Krzyżanowice odebrano 87 sztuk książek w języku niemieckim oraz 8� książeczki 
do nabożeństwa�0. Skuwano niemieckie litery z nagrobków, zabierano przedmioty 
codziennego użytku czy obrazy, na których widniały niemieckie napisy. Katego-
rycznie zakazano także używania języka niemieckiego��. Przeprowadzano kon-
trole w domach mieszkańców, aby stwierdzić, czy zarządzenia władz dotyczące 
usuwania wszelkich przedmiotów mogących kojarzyć się z niemieckością są prze-
strzegane. W przeciwnym wypadku opornych karano a „podejrzane” przedmioty 
rekwirowano. W ramach repolonizacji przeprowadzono także powszechną akcję 
zmiany imion i nazwisk brzmiących dla nowych władz zbyt niemiecko. Ważną role 
w polonizacji dzieci i młodzieży odgrywała polska szkoła. Władze karały grzywną 
tych rodziców, którzy nie dopilnowali, by ich pociechy regularnie uczęszczały na 
szkolne zajęcia (najczęściej kara grzywny nawet do �00 zł)��. Jednak pomimo tych 
usilnych działań repolonizacyjnych, efekt był dość daleki od spodziewanych rezul-
tatów. W sprawozdaniu sytuacyjnym z �5 listopada �9�9 roku czytamy, iż „ludność 
tutejsza zachowuje konserwatyzm niemiecki”��. 

Jednym z palących problemów było uszczelnienie granicy polsko–czechosłowa-
ckiej, notorycznie przekraczanej przez ludność zamieszkującą przygraniczne tere-
ny. Głównym powodem tego stanu rzeczy było ciężkie położenie ludności miejsco-
wej i brak wystarczającej ilości źródeł zarobkowania na ziemiach przyłączonych do 
Polski. Do pobliskiej Czechosłowacji udawano się po artykuły pierwszej potrze-
by, na których brak nieustannie się uskarżano��. Powiat raciborski ze względu na 
swoje przygraniczne położenie był „szczególnie narażony na propagandę czeską”�5. 

�9 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 70: Sprawozdanie sytuacyjne z �5 października �9�6 r.
�0 AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Pismo do Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia �� 
sierpnia �9�8 r.
�� APR, St Pow Rac, sygn. ��5.
�� AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��: Wykaz nałożonych kar grzywny nadesłany �8 sierpnia 
�9�7 r. do Referatu Karnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne z �5 listopada �9�9 r.
�� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 70: Sprawozdanie sytuacyjne z � września �9�6 r.
�5 Tamże, sygn. 70: Sprawozdanie sytuacyjne z �9 stycznia �9�6 r.
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Jako swoiste antidotum na ową propagandę zalecano jak najszybsze rozpoczęcie 
inwestycji, co dałoby miejsca pracy dla bezrobotnej ludności powiatu raciborskie-
go, „która nie mając zajęcia, ulega obcym i wrogim nam wpływom”�6. Ponadto 
nielegalne przekraczano granicę w celu – jak to określono w sprawozdaniu sytu-
acyjnym z �0 lipca �9�6 roku – „żebrania chleba naszych obywateli u sąsiedniego 
państwa, [co] wpływa bardzo ujemnie na politykę zagraniczna naszego państwa”. 
Aby przeciwdziałać podobnym wyprawom w przyszłości, zalecano „przyjście z po-
mocą materialną w formie subwencji (w naturze i gotówce)”�7. Proceder żebrani-
ny w nadgranicznych czechosłowackich miejscowościach przeważnie uprawiały 
dzieci, z czym zdecydowanie walczyły służby graniczne. Rodziców takich dzieci 
miano surowo karać, a w skrajnych przypadkach planowano umieszczanie dzie-
ci w specjalnych zakładach wychowawczych�8. Władze lokalne usilnie zabiegały 
o wyasygnowanie znaczniejszych sum na inwestycje dla miejscowych zakładów 
przemysłowych, co rozładowałoby napiętą sytuacje na lokalnym rynku bezrobo-
cia, a tym samym przyczyniłoby się do ograniczenia procederu nielegalnego prze-
kraczania granicy�9. Do maja �9�7 roku w Urzędzie Zatrudnienia było zarejestro-
wanych około �000 mieszkańców powiatu raciborskiego, z czego część próbowała 
znaleźć zatrudnienie w Czechosłowacji, często nielegalnie, gdyż miejscowy Urząd 
Bezpieczeństwa często odmawiał wydania przepustek granicznych50. W samym 
tylko czerwcu �9�7 roku odnotowano około 500 osób nielegalnie przekraczających 
granicę polsko–czechosłowacką5�. Jak więc widać skala tego zjawiska była bardzo 
duża i niewątpliwie uszczelnienie granicy było jednym z priorytetowych zadań 
dla lokalnych władz. Zdawano sobie oczywiście sprawę, iż póki warunki mate-
rialne i bytowe nie ulęgną poprawie, to żadne restrykcje i obostrzenia na nic się 
tu zdadzą. Wielu mieszkańców przygranicznych miejscowości do dziś wspomina, 
iż właśnie wyprawy do pobliskiej Czechosłowacji uzupełniały w znaczący sposób 
zapotrzebowanie na artykuły podstawowej potrzeby w gospodarstwie domowym. 
Szczególnie poszukiwanym towarem miało być wówczas solidne czeskie obuwie. 

Zatrzymując się nieco dłużej przy przemycie i problemie nielegalnego przekra-
czania granicy, warto zwrócić uwagę na fragment ze sprawozdania sytuacyjnego 
z sierpnia �9�7 roku. Otóż �7 tego miesiąca przeprowadzono na terenie wsi Bień-
kowice akcję mającą na celu wyłapanie „zawodowych przemytników”. Do działań 
zaangażowano funkcjonariuszy Powiatowego Biura Bezpieczeństwa Publicznego, 

�6 Tamże, sygn. 70.
�7 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne z �0 lipca �9�6 r.
�8 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. ��8: Żebractwo i przemyt nieletnich na granicy 
polsko–czechosłowackiej.
�9 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne z �0 maja �9�7 r.
50 Tamże, sygn. 7�.
5� Tamże, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc czerwiec �9�7 r. z �0 czerwca �9�7 r.
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Powiatowej Komendy MO oraz żołnierzy �6. Komendy Odcinka WOP–u. Zatrzy-
mano wówczas �0. przemytników oraz jedną „politycznie podejrzana osobę” i dwie 
inne bez meldunku5�. Jak więc widać, przemytem – przynajmniej w ocenie władz 
– zajmowali się prawdziwi „zawodowcy”. Bezsporny pozostaje fakt, iż niemalże 
każda rodzina zaopatrywała się – oczywiście nielegalnie – u naszych południo-
wych sąsiadów. Często był to jedyny sposób na zaopatrzenie się w najpotrzebniej-
sze rzeczy gospodarstwa domowego5�. 

Tuż po zakończeniu wojny przeprowadzono na Ziemiach Odzyskanych akcję 
osiedleńczą. Nie inaczej było na ziemi raciborskiej. Akcja osiedleńcza zbiegła się 
z weryfikacją miejscowej ludności. Ci, którzy niepomyślnie przeszli proces weryfi-
kacyjny, byli zmuszani do opuszczenia swych domów i specjalnymi transportami 
byli wywożeni do Niemiec. Na ich miejsce lokowano osadników: repatriantów ze 
wschodnich kresów Polski, które po �9�5 roku przypadły ZSRR, przesiedleńców 
z Polski centralnej, a także reemigrantów z innych krajów. Często na terenach 
przygranicznych – a takim był niewątpliwie powiat raciborski – osadnikami byli 
zdemobilizowani wojskowi i ich rodziny. Między czerwcem �9�5, a lipcem �9�9 
roku przez Państwowy Urząd Repatriacyjny z siedzibą w Raciborzu przewinęło się 
�8. reemigrantów, � 806. repatriantów i � 8��. przesiedleńców5�. Stosunek ludności 
autochtonicznej do przybyszów był raczej życzliwy i nie dochodziło do poważniej-
szych animozji. Do takich wniosków można dojść zarówno na podstawie wspo-
mnień osób pamiętających tamte czasy, jak i po lekturze sprawozdań sytuacyjnych 
z ówczesnej gminy Krzyżanowice55. W sprawozdaniu sytuacyjnym z sierpnia �9�8 
roku czytamy: „Ludność napływowa już osiedlona zżyła się z ludnością miejscową”, 
jednocześnie jednak „miejscowi nie chcą dopuścić” do dalszego napływu osadni-
ków56. Faktem pozostaje, iż wśród społeczności gmin Krzyżanowice i Krzanowice 
nie doszło do podziału na „swoich” i „obcych”, a ogół mieszkańców utworzył zgod-
ną wspólnotę, wolną od jakiś wzajemnych uprzedzeń. 

podsumowanie
Patrząc dziś z perspektywy prawie 6�. lat od zakończenia II wojny światowej, 

wydaje się, iż ocena sytuacji społeczno–narodowościowej przedstawicieli nowej 
władzy ludowej, a co za tym idzie, polityka wobec ludności autochtonicznej przez 
nich prowadzona na ziemi raciborskiej, były niejednokrotnie błędne i krzywdzą-
ce. Nie odmawiając oczywistych zasług i starań na rzecz odbudowy zniszczonych 

5� Tamże, sygn. 7�: Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc sierpień �9�7 r. z �9 sierpnia �9�7 r.
5� Patrz rozmowy (wspomnienia) przeprowadzone z mieszkańcami gminy Krzyżanowice: K. Sto-
pa: Wojna – pokój – ludzie...
5� AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. ��0.
55 AP Racibórz, GmRN Krzy, sygn. ��.
56 Tamże, sygn. ��: Sprawozdania sytuacyjne z �6 sierpnia �9�8 r. z gminy Krzyżanowice.
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miejscowości oraz polepszenia warunków życia tutejszej ludności, należy pamiętać 
o przeważnie bezmyślnym niszczeniu wszystkiego, co miało przypominać o przed-
wojennej przynależności państwowej tych ziem. Nowi włodarze ziemi raciborskiej 
nie widzieli, lub też nie chcieli widzieć, iż mieszkający tutaj od wieków ludzie byli 
przede wszystkim obywatelami swych małych ojczyzn, swych wiosek i to one były 
przede wszystkim najbliższe ich sercu. Tygiel kulturowy morawsko–polsko–nie-
miecki, jaki przez wieki zgodnie współistniał na ziemi raciborskiej, był po roku 
�9�5 zupełnie błędnie uważany za przejaw niechęci czy wrogości wobec ludowego 
państwa polskiego, a nawet upatrywano w nim, zupełnie zresztą wyssaną z palca, 
groźbę niemieckiego nacjonalizmu. Tymczasem chociażby niewątpliwa specyfika 
tutejszego języka, będącego mieszaniną polskiego, niemieckiego i morawskiego, 
świadczyła – i nadal świadczy! – o zgodnym współistnieniu i oddziaływaniu tych 
trzech kultur, bez żadnej chęci zdominowania jednej z nich kosztem pozostałych. 

Wyburzony w �969 roku pomnik pogranicza, tak zwany Dreiländereck, który 
po I wojnie światowej został wzniesiony w Chałupkach (ówczesny Annaberg), miał 
symbolizować miejsce, w którym spotykały się trzy granice: czechosłowacka, nie-
miecka oraz polska, był niewątpliwie wspaniałym upamiętnieniem wielokulturo-
wości ziem pogranicza, ziemi raciborskiej. 
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Mapy Kopalń rud Metali  
w reJonie lądKa–zdroJu i lutyni, Kletna i JanoweJ góry 

oraz MarcinKowa z lat 1771–1927  
w zbiorach archiwuM pańStwowego w Katowicach

W opracowaniu omówiono mapy górnicze dotyczące kopalń rud metali nie-
żelaznych zlokalizowanych w południowo–wschodniej części Kotliny Kłodz-
kiej (w rejonie Gór Złotych i Masywu Śnieżnika), zgromadzone przez Wyższy 
Urząd Górniczy we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau – dalej: OBB), prze-
chowywane obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach. Oprócz krót-
kiego rysu historycznego urzędu i jego zbiorów scharakteryzowano rodzaje 
i treść �5. zachowanych map. Celem artykułu jest ułatwienie potencjalnym 
użytkownikom dostępu do tych map.

Omawiane mapy wchodzą w skład zbioru kartograficznego przejętego przez 
Archiwum Państwowe w Katowicach w �979 roku z Wyższego Urzędu Górnicze-
go w Katowicach. W skład zbioru, liczącego ok. �5 tysięcy arkuszy map, wchodzą 
zarówno te pochodzące ze zbiorów OBB, jak i mapy zgromadzone przed wojną 
przez polskie urzędy górnicze w Katowicach i Warszawie oraz mapy pochodzą-
ce sprzed I wojny światowej zgromadzone uprzednio przez Starostwo Górnicze 
w Krakowie, a także mapy wcześniej skompletowane przez rosyjski Zarząd Za-
chodniego Okręgu Górniczego w Dąbrowie Górniczej (przede wszystkim doty-
czące górnictwa rud żelaza, galmanu i węgla kamiennego z terenów wchodzą-
cych w skład zaboru rosyjskiego).

Mapy kopalń rud metali z okolic Lutyni i Lądka–Zdroju, Janowej Góry, Klet-
na i Marcinkowa zostały zgromadzone przed �9�5 roku przez Wyższy Urząd 
Górniczy we Wrocławiu. Urząd ten powstał w �769 roku. Początkowo miał sie-
dzibę w Złotym Stoku, a od �779 roku we Wrocławiu. Jego utworzenie wiązało 
się z wydaniem 5 czerwca �769 roku przez króla pruskiego prawa górniczego dla 
Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego (Reviedierte Bergordnung fuer das souvereine He-
rzogthum Schlesien und fuer Grafschaft Glatz). W �778 roku utworzono podlegle 
Wyższemu Urzędowi trzy deputacje górnicze: w Gierczynie, Wałbrzychu i Zło-
tym Stoku, a czwartą w Tarnowskich Górach. W �79� roku deputacje przemia-
nowano urzędy górnicze (Bergamts). Po �86� roku zlikwidowano Górnośląski 
Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach, a mapy tam zgromadzone przekazano 
do Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 

Większość omawianych map została ujęta w katalogu wydanym w �908 roku 
pod nazwą Verzeichnis der Bergwerks Betriebskarten des Koeniglichen Oberberg-
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amts zu Breslau. W katalogu zastosowano podział geograficzno–administracyjny, 
według prowincji państwa pruskiego (Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Poznań, Prusy 
Zachodnie, Prusy Wschodnie). W ramach obszarów Górnego i Dolnego Śląska naj-
pierw ujęto mapy przeglądowe górnictwa węgla kamiennego i mapy przeglądowe 
górnictwa rud metali, a następnie mapy: ewidencyjne gruntów, odszkodowawcze, 
bocznic kolejowych kopalń, wodociągów, a w dalszej kolejności mapy pojedyn-
czych kopalń węgla kamiennego, robót górniczych i poszukiwawczych (dla Gór-
nego Śląska dodatkowo z podziałem na kopalnie prywatne i kopalnie państwowe), 
mapy pojedynczych kopalń rud metali (dla Górnego Śląska także z podziałem na 
prywatne i państwowe), mapy kopalń węgla brunatnego, profile geognostyczne 
z kopalń węgla kamiennego, kopalń rud metali, odwiertów solanek. W obrębie po-
szczególnych grup asortymentowych mapy kopalń usystematyzowano w kolejno-
ści alfabetycznej nazw własnych. Mapy opracowane po �908 roku nie zostały dotąd 
ujęte w żadnej opublikowanej ewidencji.

W zbiorach Wyższego Urzędu Górniczego znajduje się �5 map górniczych 
kopalń rud metali nieżelaznych (głównie ołowiu, srebra i miedzi) zlokalizowa-
nych w trzech rejonach: Lutyni i Lądka Zdroju (kopalnie „Philipp”, „Caroline”, 
„Arnold”, „Leuthen”, „Neue Philipp”), Marcinkowa (kopalnia „Friedrich”) oraz 
Kletna i Janowej Góry (kopalnie „Fedor II”, „Georg II” i „Gertrud II” oraz stare 
wyrobiska rud polimetalicznych).

Najmniej liczną (a zarazem najmłodszą) grupę stanowią mapy przeglądowe po-
wierzchni wykonane w skali � : �0 000. Najstarszą z nich jest mapa sytuacyjna 
(Situatins Riss) nadania górniczego na wydobywanie ołowiu i miedzi „Gretchens–
Hoffnung”, usytuowanego na terenach Marcinkowa, Idzikowa i Konradowa, opra-
cowana w �89� roku przez mierniczego górniczego B. Kitzela (sygn. WUG Kat kart 
WAP 6605). Oprócz podkładu topograficznego i granic pola górniczego zaznaczo-
no lokalizację szybu odkrywczego oraz dołączono zestawienia powierzchni pola 
i koordynat punktów granicznych. Z �895 roku pochodzi opracowana przez tego 
samego autora mapa sytuacyjna nadania górniczego na wydobywanie rudy cynku 
„Fedor II”, położonego na Janowej Górze, terenach Stronia Śląskiego i Sienej. Za-
znaczono na niej również sąsiadujące pola górnicze „Georg II” (na wydobywanie 
rudy cynku) oraz „Gertrud II” (rudy miedzi i cynku) – sygn. WUG Kat kart WAP 
7���. Ostatnie dwie mapy przeglądowe dotyczą rejonu Lutyni i Lądka–Zdroju. 
Jedną z nich jest opracowana w �9�� roku mapa sytuacyjna nadania „Arnold” na 
wydobywanie rudy ołowiu, na której zaznaczono również sąsiadującą kopalnię rud 
ołowiu „Neue Philipp” i pole górnicze „Leuthen” (rudy miedzi) – sygn. WUG Kat 
kart WAP 7�5�. Ostatnią, w grupie przeglądowych, jest opracowana w �9�6 roku 
przez mierniczego górniczego Sowinsky’ego mapa sytuacyjna nadania „Natalie” na 
wydobywanie rudy cynku, położonego na terenie Lutyni i Lądka–Zdroju. Tak jak 
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poprzednie, również te mapy zawierają zestawienia powierzchni nadań i koordy-
nat punktów granicznych .

Zasadniczą i zarazem najliczniejszą grupę stanowią mapy eksploatacyjne ko-
palń, przedstawiające w formie rzutów poziomych (Grund Riss) i przekrojów 
pionowych (Seiger Riss, Profile) wyrobiska górnicze – w większości przypadków 
tylko szyby i sztolnie, rzadziej chodniki i pola eksploatacyjne, co wynika oczy-
wiście ze sposobów prowadzenia robót górniczych w XVIII i w pierwszej poło-
wie XIX wieku. Zarówno rzut poziomy, jak i profile zamieszczano zazwyczaj na 
jednym arkuszu i tylko w przypadku rozbudowanych kopalń profile rysowano 
na odrębnych kartach. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w Prusach stosowa-
no już miary metryczne, mapy eksploatacyjne rysowano na znormalizowanych 
arkuszach, zbliżonych do formatu A–�, w ujednoliconej skali �: 500, l : �000, 
czasami � : �000, z numeracją porządkową poszczególnych arkuszy, wynikającą 
z przeglądowej mapy rozkładowej sekcji.

Do końca XIX wieku stosowano różną orientację kierunkową map górni-
czych. Na omawianych mapach jest to na ogół orientacja południowo–wschod-
nia, południowo–zachodnia i północno–zachodnia. Przy opracowywaniu tych 
map stosowano pruskie górnicze jednostki miar, jakimi były wówczas cal łatro-
wy (Lachterzoll – �,6 cm) i łatry (Lachter) górnicze (� łatr = 80 cali). Zachowane 
mapy są opracowaniami rękopiśmiennymi – wykreślono je tuszem, a elementy 
stanowiące treść mapy (zabudowania, wyrobiska) ręcznie kolorowano akwarelą. 
Wyjątkowo duże znaczenie mają objaśnienia znaków zamieszczone na arkuszach 
tych map, dzięki którym można poznać nazwy poszczególnych obiektów oraz 
rodzaje i funkcje wyrobisk. Dla części map zachowała się dokumentacja aktowa 
(przechowywana w Archiwum Państwowym we Wrocławiu) zawierająca opisy 
wykonanych robót górniczych.

Najstarszą z zachowanych map jest opracowana w �77� roku przez mierniczego 
górniczego Elbera mapa kopalni srebra i ołowiu ,,Friedrich” zlokalizowanej w re-
jonie Marcinkowa (Grund und Profil–Riss von dem Verhaeltniss, derer zu Mer-
tzberg, auf die Zeche der Friedrich genannt, uebereinender liegenden � Stollens, 
gegeneinender, und gegen denen am Tage befindlichen alten Bingen), wykonana 
w skali ok. � : 960 – sygn. WUG Kat kart OBB II ��8�. Oprócz trzech sztolni, 
jednego szybu i dwóch szybików przedstawia ,,stare”, nieczynne wyrobiska gór-
nicze. Elementy topograficzne są bardzo ubogo przedstawione i sprowadzają się 
w zasadzie do przedstawienia tylko przebiegu potoku w rejonie wylotów sztol-
ni. Kolejne mapy tej kopalni zostały wykonane w latach: �776/�777 (sygn. OBB 
II��85), �777/�778 (sygn. OBB II ��86), �779 (sygn. OBB II ��88), �780 (sygn. OBB 
II ��89;��90), �780/�78� (sygn. OBB II ��9�). Na wyjątkową uwagę zasługują dwie 
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mapy: z �779 i �780 roku, przedstawiające bardzo szczegółowo topografię terenu, 
łącznie z przedstawieniem sposobu użytkowania ziemi.

Wyrobiska górnicze w rejonie Kletna i Janowej Góry są przedstawione na dwóch 
mapach z �8�5 roku (sygn. OBB II ��8�) i z �8�9 roku, przy czym ta ostatnia zawie-
ra również bardzo bogaty podkład topograficzny, a ponadto dołączono do niej na 
odrębnych arkuszach profile wyrobisk.

Kopalnie rud srebra i ołowiu z rejonu Lutyni i Lądka–Zdroju widnieją na ma-
pach opracowanych w latach �80�–�806 (sygn. OBB II ��9�), �805 (sygn. OBB II 
��95) i �807 (sygn. OBB II ��9�). Ponadto ten rejon reprezentuje jeszcze wieloarku-
szowa mapa kopalni rudy ołowiu ,,Neue Philipp” , wykonana w latach �9��–�9�7. 

Za wyjątkiem zdewastowanych działalnością kamieniołomów terenów Kletna, 
w pozostałych rejonach, m.in. dzięki przedstawionym mapom, można z powodze-
niem podejmować działania poszukiwawcze dawnych wyrobisk górniczych, z któ-
rych część zapewne można by zagospodarowć na potrzeby ruchu turystycznego.

KATALOG MAP

lądek–zdrój i lutynia
1. Grund und Seiger Riss von dem zu Leuthen bey Landeck umgehenden Silber 

und BleiBergbau Philipp benannt, opracował Janson, �80� r., [�: 560] – sygn. AP 
Kat, WUG Kat kart OBB II ��9�.

2. Situations Plan von der Gegend bey den Dorfe Leuthen in Betreff der Philipp 
und Carolinen Grube, opracował Doerel, �80� r., �: �760] – sygn. AP Kat, WUG Kat 
kart OBB II ��9�.

3. Grund und Seiger Riss der Philipp Grube zu Leuthen bey Landeck gelegenen 
ueberfahrenen Erzlaeger zu dem Erzlaeger worauf der Neue Tage Schacht abgesen-
ken ist vorhalten, opracował Klemm, �805 r., [�: 560] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart 
OBB II ��95.

4. Lageplan von der Bleierz Muthung ,,Arnold“ gelegenen im Gemeindebez. Leut-
hen und der Stadt Landeck, �9�� r., �: �0 000 – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB 
III WAP 7�5�.

5. Lagerplan von der Zinkerz Muthung ,,Natalie“ gelegenen im Gemeindebezirk 
Leuthen und der Stadt Landeck, �9�6r., �: �0 000 – sygn. AP Kat WUG Kat, kart 
OBB III WAP �78�.

6. Mapa eksploatacyjna kopalni rudy ołowiu ,,Neue Philipp” w rejonie Lutyni 
i Lądka– Zdroju, opracował Luebow i Sowinsky, �9��–�9�7, � : 500, �9 arkuszy 
– sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB III WAP ��0�9.
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Kletno i Janowa góra
7. Handzeichnung ueber die Lage des bei Klessengrund u. Johannesberg gefu-

ehrten alten Bergbaues, opracował Zobell, �8�5 r., skopiował R. Gruettney, �899 r. 
[�: �800] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB II ��8�.

8. Handzeichnung von dem am oestlichen Gehaenge des Weissen Steins bei Kles-
sengrund gelegenen noch fahrbaren alten Bauen, opracował Zobell, �8�5 r., skopio-
wał R. Gruettney, �899 r. [�: 960] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB II ��8� ,,a’’.

9. Situations Plan von dem uralten metallischen Bergbaue zu Klessengrund in der 
Grafschaft Glatz, opracował A. Segnitz, �8�9 r. [�: �600], opracował Zobell, �8�5 
r., skopiował R. Gruettney, �899 r. [�: �800] – sygn. AP Kat WUG Kat kart OBB II 
��8�.

Marcinków
10. Grund und Profil Riss von dem Verhaeltniss, derer zu Mertzberg, auf der Ze-

che der Friedrich genannt, uebereinander liegenden 3 Stollens, gegeneinander, und 
gegen denen am Tage befindlichen alten Bingen, opracował Elfber, �77� r. [� : �000], 
opracował Zobell, �8�5 r., skopiował R. Gruettney, �899 r. [�: �800] – sygn. AP Kat, 
WUG Kat kart OBB II ��8�.

11. Grund und Profil Riss von dem Bley und Silberwerk, der Friederich genannt, 
zu Mertzberg, opracował Schiefer, �776/�777 r. [�: 960] – sygn. AP Kat, WUG Kat 
kart OBB II ��85.

12. Grund und Profil Riss von dem Bley und Silberwerk, der Friederich genannt, 
zu Mertzberg in der Grafschaft Glatz, opracował Rueck i Schiefer, �777/�778 r. [� : 
960] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB II ��86.

13. Special–Karte von der Gegend bey Mertzerg, so in der Grafschaft Glatz liegt, 
nebst den dabey befindichen Stoellen, opracował Schmidt, �779 r. [�: �560] – sygn. 
AP Kat, WUG Kat kart OBB II ��87.

14. Grund und Seiger Riss von den bei Mertzberg befindlichen tiefen Friedrich ud 
obern Stollen, opracował Schmidt, �779 r. [�: �80] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart 
OBB II ��88. 

15. Situations–Plan der Mertzberg und noch etliche Doerfer enthaelt, worauf die 
Schuerfe, welche zu bemerken, desgleichen die dabey Mertzberg befindlich, gebracht 
worden, opracował Schmidt, �780 r. [� : 8�00] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB 
II ��89.

16. Situations Zeichnung von dem Bau der Bley–Zeche Friedrich zu Mertzberg, 
opracował Dunemann, �780 r. [� : 5�0] – sygn. AP Kat, WUG Kat kart OBB II 
��90.

17. Grund und Profil–Riss vo der Friedrichs–Grube zu Mertzberg, opracował 
Schmidt, �780 r. – sygn. AP Kat WUG Kat kart OBB II ��9�.
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18. Probe–Riss darinnen die beyden Friedrichs–Stollen der Silber und Bei–Grube 
zu Mertzberg, in der Grafschaft Glatz, gelegen, nebst Tage–Situation gebracht, wo-
raus der jeztige Bau zu erschen ist, opracował Tschirsch, �78� r. [� : 800] – sygn. AP 
Kat, WUG Kat kart OBB II ��9�.

19. Situations–Riss von der Blei und Kupfererz–Muthung ,,Gretschens–Hoffnung’’ 
auf Martnsberger, Kieslingswalder, Konradswalder und Weissswasser Terain, Kreis 
Habelschwerdt, opracował Kitzel, �89� r., � : �0.000 – sygn. AP Kat, WUG Kat kart 
OBB III WAP 6605.
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Materiały archiwalne do hiStorii 
wodociągów KatowicKich w zaSobie 

archiwuM pańStwowego w Katowicach

Powstanie pierwszych wodociągów na Górnym Śląsku wiąże się ściśle z roz-
wojem kopalnictwa węgla kamiennego. W drugiej połowie XIX wieku wraz z po-
wstaniem pierwszych kopalń następowało zanikanie źródeł wód gruntowych na 
terenach przyległych. Badania przeprowadzone w celu stwierdzenia przyczyn bra-
ku wody wykazały, że zanikanie to zostało spowodowane robotami górniczymi. 
Stanowiło to jedną z głównych przyczyn, dla których rozpoczęto budowę pierw-
szych wodociągów. Drugim bodźcem do przyspieszenia budowy tych urządzeń był 
wybuch epidemii cholery azjatyckiej przywleczonej na Śląsk w roku �89�. Dotych-
czasowe źródła wody w postaci studni, pomijając fakt zaniku wód, nie wystarcza-
ły do zaspokojenia potrzeb dynamicznie wzrastającej liczby ludności na Górnym 
Śląsku. Wraz z rozwojem przemysłu stale też rosło jego zapotrzebowanie na wodę. 
Pokrycie tego zapotrzebowania było trudne, gdyż Górny Śląsk z uwagi na położe-
nie na dziale wód Wisły i Odry nie ma większych zapasów wód powierzchniowych. 
Obfite zasoby wód wgłębnych nie były jeszcze dostatecznie rozpoznane, ich eksplo-
atacja wymagała wielu urządzeń hydrotechnicznych.

 ówczesne władze musiały rozwiązać problem znalezienia nowych, odpo-
wiednich źródeł wody. Z pomocą przyszedł wtedy przemysł wydobywczy, udo-
stępniając ludności miast i wsi nadmiar wód dołowych. Między innymi kopal-
nia „Fryderyka” zaopatrywała w wodę Tarnowskie Góry, kopalnia „Królewska” 
i „Siemianowice” – miasto Królewską Hutę, kopalnia „Theresia” – Bytom, a ko-
palnia „Kleofas” miasto Katowice.

Katowicom prawa miejskie przyznano w �865 roku (jako wieś powstały w koń-
cu XVI wieku). Mysłowice wchodzące od połowy XIX wieku w skład powiatu ka-
towickiego prawa miejskie uzyskały już w ��60 roku. Ustawą rządu pruskiego z �7 
marca �87� roku powiat bytomski został podzielony na powiaty: bytomski, katowi-
cki, zabrski i tarnogórski. W skład nowo utworzonego powiatu katowickiego we-
szły następujące miejscowości: Bederowiec, Bytków, Bogucice, Brynów, Brzezinka, 
Brzęczkowice, Bykowina, Chorzów, Dąb, Halemba, Janów, Józefowiec, Katowice, 
Kłonica, Kochłowice, Maciejkowice, Mała Dąbrówka, Michałkowice, Mysłowice, 
Nowa Wieś, Przełajka, Radoszowy, Roździeń, Siemianowice, Szopienice, Wełno-
wiec, Wirek i Załęże. W roku �897 Katowice stały się miastem wydzielonym i po 
przejęciu części Górnego Śląska przez Polskę w �9�� roku były jednym z � miast 
wydzielonych – obok Bielska i Królewskiej Huty.
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W �9�� roku w związku ze zniesieniem powiatu rudzkiego przyłączono z te-
renu tego powiatu do powiatu katowickiego gminy Bielszowice, Kończyce, Mako-
szowy i Pawłów. Jednocześnie rozszerzono granicę miasta Katowice włączając do 
niego gminy wiejskie: Bogucice, Brynów, Dąb, Ligota Pszczyńska i Załęże. W �9�� 
roku gmina Siemianowice otrzymała prawa miejskie, a w �9�� roku wyłączono 
z powiatu katowickiego gminę Chorzów. W �9�9 roku w wyniku zniesienia po-
wiatu świętochłowickiego przyłączono do powiatu katowickiego gminy: Chropa-
czów, Godula, Lipiny, Łagiewniki, Nowy Bytom, Brzegów, Ruda i Świętochłowi-
ce. W tym też roku zakończył się proces przyłączania do powiatu katowickiego 
gmin Panewnik i Piotrowice, wyłączonych z powiatu pszczyńskiego. W styczniu 
znalazły się w granicach miasta: Szopienice, Dąbrówka Mała, Janów, Nikiszowiec, 
Giszowiec, Panewniki, Piotrowice i Ochojec. W czerwcu �975 roku włączono do 
Katowic Murcki, Kostuchę i Podlesie, a wcześniej, w �959 roku, Szopienice.

Do połowy lat 70. XIX wieku Katowice zaopatrywały się w wodę pitną z płyt-
kich studni znajdujących się przy każdym niemal domu oraz z niewiele głębszych 
studni publicznych. Epidemia cholery w �87� roku spowodowała w mieście 5�� 
zachorowań, z tego �6� śmiertelnych; potwierdziła w całej pełni narzekanie na złą 
jakość wody miejskiej. Badając podwórka, zwłaszcza w rejonie rynku, gdzie za-
rejestrowano najwięcej zachorowań, stwierdzono, że wszystkie czynne tu studnie 
dostarczają wodę nienadającą się do picia, znajdują się bowiem w zanieczyszczanej 
stale przez ścieki Kupawce. Studnie te zlikwidowano.

Wskutek eksploatacji górniczej niszczącej naturalną równowagę hydrograficzną 
wystąpił także poważny zanik wód zaskórnych. Sytuacji nie poprawiły ani wierce-
nia u źródeł Kłonicy, ani próby poboru wody z Krynicy, czy rządowego wodociągu 
prowadzącego z kopalni „Fryderyk” koło Tarnowskich Gór, który nie był w stanie 
zaspokoić tak dużych dodatkowych potrzeb. Przejściowo rozwiązało tylko te trud-
ności odkrycie żyły wodnej w szybie głównym kopalni „Kleofas”, eksploatowanej 
początkowo na potrzeby gminy Załęże.

Z wodociągu tego Katowice były zaopatrywane – na mocy kontraktu z �0 
listopada �886 roku – od �6 września �887 roku aż do roku �897. Dyrekcja 
Gieschego nie przedłużyła jednak umowy, gdyż tymczasem wzrosły potrzeby 
samego Załęża, zamieszkałego głównie przez robotników koncernu. Sieć ruro-
ciągowa wynosiła wówczas �� 800 m, miała 58 hydrantów, �7 studni z głównym 
zbiornikiem na wzgórzu Beaty o pojemności �000 cbm, do którego woda z ko-
palni „Kleoas” była wtłaczana za pomocą pompy parowej. Tłocznia ta miała 
dwa aparaty parowe Compound–Duplex i doprowadzała w ciągu minuty �,�5 
cbm wody do głównego zbiornika. Główny rurociąg miałrury o przekroju �00 
mm. Wzrastające zaludnienie miasta spowodowało, że już w �89� roku zaopa-
trzenie miasta w wodę było niedostateczne, dzienne zapotrzebowanie bowiem 
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przerastało siłę zakładu wodociągowego, który w �89� roku mógł dostarczyć do 
miasta zaledwie �06 000 cbm wody.

Okoliczności te spowodowały, że po �897 roku i zlikwidowaniu umowy wo-
dociągowej z kopalnią „Kleofas” postanowiono wykorzystać wodę z zatopionej 
kopalni „Rozalia” koło Wielkiej Dąbrówki, zawierając kontrakt z Zakładem Wo-
dociągowym kopalni „Rozalia”. Zakład ten zaopatrywał w wodę nie tylko Kato-
wice, ale też liczne miasteczka i gminy na Górnym Śląsku. Dysponował głównym 
zbiornikiem na wzgórzu koło Bytkowa. Inwestycja odpowiedniego rurociągu po-
chłonęła około miliona marek, ale okazała się niezwykle cenna, gdyż zapewniła 
wystarczającą ilość wody pitnej całemu powiatowi miejskiemu. Z wody wodo-
ciągowej korzystało w �895 roku około �� tys. mieszkańców miasta i powiatu, 
a w �907 roku – �0 tys. Łączyło się to z rozbudową sieci, którą w tym okresie po-
większono z ��,8 do �7,5 tys. m; w �9�6 roku sieć liczyła 5� tys. m o przeciętnym 
przekroju rur �00 mm.

W �9�0 roku w samych Katowicach na blisko 9�5 parcel budowlanych 88 było 
podłączonych do wodociągu (w �895 roku – �85), a zużycie wody wzrosło do �,5 
ml m (w �895 roku – �06 tys. m). W zużyciu wody Katowice przodowały na terenie 
Górnego Śląska, (zużycie wody na � mieszkańca dochodziło do 60 litrów przy sta-
łej tendencji zwyżkowej). Przyczyną tak dużego zużycia wody była znaczna liczba 
ludności zamożniejszej, co powodowało, że było tutaj więcej niż w innych miastach 
domów z łazienkami. 

W latach 70. XIX wieku, zwłaszcza po tragicznej epidemii w �87� roku, przy-
stąpiono do budowy kanalizacji miejskiej, która do tego czasu ograniczała się 
do dwóch kanałów odziedziczonych jeszcze po zarządzie dóbr Tiele–Wincklera. 
W ciągu kilkunastu lat – do roku �890 – dobudowano 5 kanałów głównych (zo-
bowiązując właścicieli nieruchomości do podłączenia się oraz do płacenia „Kanal-
rente” przeznaczonej na rozwój miejskiej sieci kanalizacyjnej. Odtąd jej rozbudowa 
postępowała szybko. W �900 roku długość sieci sięgała �0 tys. m, a w �9�� roku ob-
jęła 80 tys. parcel. Około �9�0 roku na � ha powierzchni przypadało w Katowicach 
�5 mb kanałów, podczas gdy w Bytomiu �� mb, a w Królewskiej Hucie �� mb.

Kanały miejskie, obok ściśle fabrycznych, kierowano do Rawy, co ostatecznie 
zadecydowało o losach tej rzeki, która jeszcze w latach 60. XIX wieku obfitowała 
w ryby. Jednak tego typu system dla miasta był nie do utrzymania, toteż Kato-
wice jako pierwsze miasto na Górnym Śląsku przebudowało w latach �905–�906 
sieć kanalizacyjną zakładając oczyszczalnię mechaniczno–biologiczną. W latach 
�895–�896 zbudowano też kosztem �55 tys. marek łaźnię miejską, która jednak 
nie przyniosła spodziewanych dochodów. Bogatsi mieszkańcy mieli bowiem ła-
zienki w swoich mieszkaniach, dla uboższych zaś korzystanie z łaźni okazało się 
zbyt drogie.
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W latach międzywojennych, po przejęciu miasta przez Polskę, w rękach miasta 
pozostawały m.in. zakłady wodociągowe, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta 
łącznie z kanalizacją. Rosły wprawdzie wpływy z wodociągowej kanalizacji (wraz 
z oczyszczaniem), jednak konieczność nieustannej rozbudowy instalacji, zwłaszcza 
w dzielnicach inkorporowanych �9�� roku, generowała poważny wzrost nakładów 
(np. na kanalizację wydano w latach �9�5–�9�8 blisko � mln złotych), co spowodo-
wało, że przedsiębiorstwa te przyniosły poważny deficyt.

Równocześnie z rozbudowywaniem ulic i rozbudowywaniem sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej rokrocznie przybywało w mieście �,5–5 km nowych rur wodo-
ciągowych (oczywiście z wyjątkiem lat kryzysu, kiedy i w tej dziedzinie inwestycje 
zostały niemal całkowicie wstrzymane).

Długość sieci wzrosła z około �9 km do 5� km w �9�6 roku i �00 km w �9�� 
roku. W latach �9��–�9�� zainstalowano zaledwie �,5 km, po czym tempo budowy 
sieci wzmożono ponownie z �0�,5 km w �9�� roku do ��7 km w �9�8 roku. Do sieci 
miejskiej podłączano systematycznie poszczególne dzielnice, m.in. Ligotę, wyrów-
nując dysproporcje pozostałe po okresie zaboru. Do utrzymania dalszej rozbudo-
wy urządzeń kanalizacyjnych powołano m.in. Miejski Urząd Robót Podziemnych. 
Dzięki tym inwestycjom roczne zużycie wody wzrosło w okresie międzywojennym 
z �,5 mln m w roku �9�� do 5,� mln m w roku �9�8. Nakłady były jednakże wciąż 
niewystarczające. Oprócz zakładania nowych rur trzeba było wymieniać stare. 
Bardzo uciążliwe było przeprowadzanie kanałów koło nowego gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego, gdzie skałę trzeba było usuwać przy użyciu materiałów wybucho-
wych. W nowo przyłączonych dzielnicach Załęże, Brynów naprawiano i urucho-
miono zepsute klarownie. Istniejące kanały naprawiono względnie uzupełniono 
i oczyszczono z mułu.

W �9�5 roku skanalizowano targowisko miejskie. Z powodu nowego brukowa-
nia ul. Królewskohuckiej w dzielnicy Dąb zbudowano rury kanałowe dla odpływu 
wody deszczowej.

W �9�8 roku w Katowicach wyposażonych w wodociąg było około 95% ogó-
łu nieruchomości, w kanalizację zaś 77%, przy czym w tej dziedzinie utrzy-
mywały się ogromne dysproporcje między śródmieściem, Załężem i Boguci-
cami a dzielnicami Dąb i Ligota–Brynów. Radykalną poprawę w dziedzinie 
kanalizacji miasta miało przynieść połączenie regulacji rzeki Rawy (w latach 
�9�6–�9�8 obudowano murami kamiennymi �5 km jej brzegów) z przebudową 
kolektorów oraz zastąpienie przestarzałych urządzeń powstałych jeszcze w la-
tach �90�–�906.

Wykończenie projektowanego systemu nowoczesnej kanalizacji przerwał jed-
nak wybuch wojny. Mimo że nakłady w tym okresie były najwyższe z wszystkich 
inwestycji miejskich, długość sieci wodociągowej wzrosła o 0,67%.
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W latach �9��–�9�� rozbudowano jedynie miejską sieć kanalizacyjną. W pierw-
szym okresie wojny nie skąpiono m.in. na rozwój i konserwację sieci wodno–kana-
lizacyjnej, ale po �9�� roku ograniczono także i te wydatki.

Katowice po �9�5 roku mimo niewielkich w zasadzie zniszczeń zabudowy ce-
chowało – jak większość miast w Polsce – daleko posunięte zużycie urządzeń ko-
munalnych, które należało pilnie uzupełnić i niekiedy całkowicie przebudować, 
a następnie rozbudować stosownie do potrzeb rosnącego miasta.

Rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w mieście szedł po-
czątkowo w kierunku wyrównania zaniedbań z lat przedwojennych, później – 
doprowadzenia jej w jak najszerszym zakresie do nowo zbudowanych obiektów 
i budynków mieszkalnych. Pod względem liczby mieszkań wyposażonych ak-
tualnie w wodociągi (88%) Katowice zajmowały zupełnie dobrą pozycję wśród 
wielkich miast w Polsce.

W słabiej rozbudowanej w okresie międzywojennym kanalizacji, podjęto duży 
wysiłek w celu poprawy dotychczasowego stanu rzeczy. Długość sieci kanalizacyj-
nej wzrosła z około �50 km w �960 roku do ��� w �970 roku, a ilość czynnych pod-
łączeń do budynków mieszkalnych w tych samych latach z �6�� do 5506. Łącznie 
około 75% budynków mieszkalnych miała podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Materiały archiwalne do dziejów wodociągów katowickich  
w zasobie archiwum państwowego w Katowicach. wykaz zespołów

Numer 
zespołu

Nazwa zespołu Daty skrajne

� Starostwo Powiatowe w Katowicach �87�–�9��
� Wydział Powiatowy w Katowicach �87�–�9��
� Dyrekcja Policji w Katowicach �88�–�9�0
7 Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach �9��–�9��

�7 Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach �9��–�9�9
59 Starostwo Powiatowe Katowickie �9��–�9�9
60 Wydział Powiatowy Katowice �9��–�9�9
8� Akta miasta Katowic �865–�9�5
9� Okręg Urzedowy Załęże �90�–�9��
9� Akta gminy Bogucice – Zawodzie �875–�9��
96 Akta gminy Brynów �907–�9��
99 Akta gminy Dąb �87�–�9��
�0� Akta gminy Janów �9�9–�9��
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�0� Akta gminy Józefowiec �875–�89�
��0 Akta gminy Wełnowiec �9�5–�9�7
��� Akta gminy Załęże �866–�9�� 
��7 Naczelne Prezydium w Katowicach �9��–�9�5

��8
Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska  
w Katowicach 

�9��–�9�5 

��9 Rejencja Katowicka �9�9–�9�5
�80 Zbiór fotografii i rycin �86�–�98�
��9 Powiatowa Rada Narodowa w Katowicach �9�5–�950
��0 Starostwo Powiatowe w Katowicach �9�5–�950

��8
Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska  
w Katowicach 

�9��–�9�5

��� Urząd Górniczy Katowice – Północ �9�9–�9��
��5 Urząd Górniczy Katowice – Południe �9�9–�9�5
��� Związek Koksowni Sp. z o.o. w Katowicach �9�5–�9�9

��5
Generalna Dyrekcja Kopalń Księcia Donnersmarcka 
w Świętochłowicach 

�890–�9�5

��6 Giesche Spółka Akcyjna Katowice �9��–�9�5
��7 Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A. Katowice �85�–�9�5

��8
Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych S.A. 
w Katowicach 

�9�7–�9�5

��9 Zakłady Hohenlohego S.A. Wełnowiec [Katowice] �905–�9�0

���
Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych S.A. 
Naczelna Dyrekcja Kopalń w Katowicach 

�9�6–�9�9

��� Zarząd Kopalni Eminencja w Katowicach �8�9–�9�5
��5 Kopalnia ,,Katowice” w Katowicach �90�–�9�5

��6
Giesche S.A. Zarząd Kopalni Giesche Nikiszowiec 
Janów 

�8�8–�9�5

��7
Giesche Spółka Akcyjna Zarząd Kopalni Kleofas 
w Katowicach Załężu 

�869–�9�5

�55
Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów 
Rzeszy ,,Hermann Göring” Grupa IV Kopalnia 
Wujek w Katowicach 

�90�–�9��

�56
Huta ,,Pokój”, Śląskie Zakłady Górniczo–Hutnicze 
S.A., Huta Baildon w Katowicach 

�905–�9�5
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�58
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutni-
ctwa Huta Marta w Katowicach 

�899–�9��

�6�
Giesche Spółka Akcyjna Dyrekcja Zakładów Hutni-
czych w Szopienicach 

�87�–�9��

�6� Huta Cynku w Katowicach Wełnowcu �890–�9�5
�6� Koksownia Walenty Ruda Śląska �9�5–�9�5
�7� Giesche Fabryka Porcelany S.A. w Katowicach �9�7–�9��
�75 Giesche Fabryka Chemiczna S.A. w Katowicach �88�–�9�5 

�77
Budownictwo Naziemne i Podziemne Sp. z o.o. 
w Katowicach 

�9�0–�9�5

�9� Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice �9�5–�950

�06
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Gottwald”  
w Katowicach 

�9�5–�960

�08
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Katowice”  
w Katowicach 

�9�5–�99�

��� Huta ,,Ferrum” S.A. Katowice �9�5–�996

��9
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego  
w Katowicach 

�9�5–�960

���
Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Komu-
nalnego w Katowicach 

�95�–�98�

��� Spółka Akcyjna ,,Lignoza” w Katowicach �9��–�95�

�8�
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Wujek”  
w Katowicach 

�9�5–�96�

�89
Huta ,,Pokój” Śląskie Zakłady Górniczo–Hutnicze 
S.A. w Katowicach 

�9��–�9��

�9�
Huta Metali Nieżelaznych ,,Szopienice”  
w Katowicach Szopienicach 

�9�6–�980

50� Rejestr handlowy w Katowicach �867–�989

5�9
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Zespół 
Planowania Regionalnego z siedzibą w Katowicach 

�9�5–�975

5�8 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach �950–�97�

556
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice 
– Bogucice Zawodzie 

�95�–�97�

557
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice 
– Ligota 

�95�–�97�
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558
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice 
– Szopienice 

�960–�97�

559
Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice 
– Śródmieście Załęże 

�95�–�97�

580
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Katowi-
cach 

�9�5–�950

58� Urząd Miejski w Katowicach �97�–�986
6�8 Starostwo Powiatowe w Bytomiu �8�5–�9�8
6�9 Wydział Powiatowy w Bytomiu �87�–�9��
766 Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach �95�–�977

� ��9
Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym 
Śląsku, Katowice 

�9��–�9�8

wykaz źródeł dotyczących wodociągów w Katowicach  
w zasobie archiwum państwowego w Katowicach

W wykazie uwzględniono następujące elementy:

�) sygnatura;
�) zawartość jednostki;
�) daty skrajne;
�) język akt;

Starostwo Powiatowe w Katowicach (L. Kat.)
sygn. �08; Wykaz cieków wodnych w powiecie katowickim. W załączeniu mapy 
Bytomia, Katowic i Świętochłowic wydane w �88� roku; �88�–�9�8; jęz. niem.

Wydział Powiatowy w Katowicach (Kr Aussach Kat)
sygn. 65; Statut Związku (�9�8), wykaz członków (Abgerodnete) Komisji Związku 
[Verbandssausschuss] oddelegowanych z powiatów: bytomskiego, katowickiego, 
tarnogórskiego i chorzowskiego. Korespondencja dot. powstania Związku, organi-
zacja sesji, protokoły, referaty, analizy. Budżet Związku, plany finansowe, zestawie-
nia wydatków; �9�8–�9��; jęz. niem.

sygn. 66; Zakup i modernizacja wodomierzy dla terenów Powiatu Katowickiego 
– korespondencja handlowa (oferty, zapytania, dokumentacja techniczna, plany, 
prospekty); �895–�90�; jęz. niem.
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sygn. 67; Raporty miesięczne dotyczące ilości dostarczanej wody i rozliczenia za nią 
z Wodociągów na „Rosaliengrube” dla wiejskiego i miejskiego powiatu bytomskiego 
– także porównania ze zużyciem wody w powiecie katowickim; �898–�9�9; jęz. niem.

sygn. 68; Raporty gmin powiatu katowickiego dotyczącego instalacji hydrantów 
i funkcjonowania (przy konsultacji ze strażą pożarną); �895–�9��; jęz. niem.

sygn. 69; Zgłoszenia wypadków przy pracy pracowników wodociągów „Rosalien-
grube”; �898–�9��; jęz. niem.

sygn. 70; Korespondencja z Berufsgenossenschaft der Gas– und Wasserwerks 
w Berlinie dot. ubezpieczenia pracowników wodociagów „Rosaliengrube”.Statut 
związku, protokoły zebrań zarządu, okólniki, obwieszczenia, raporty rozliczenio-
we; �895–�9�8; jęz. niem.

sygn. 7�; Akta personalne majstra maszynowego Hlubka zatrudnionego w Wodo-
ciągach „Rosaliengrube”; �895–�899; jęz. niem.

sygn. 7�; Sprawy osobowe pracowników Wodociągów „Rosaliengrube” – w więk-
szości dot. Zwolnienia ich ze służby wojskowej w czasie I wojny światowej ze wzglę-
du na konieczność zaopatrzenia w wodę; �895–�9��; jęz. niem.

sygn. ���; Wykazy i raporty dot. stanu kanalizacji i liczby oczyszczalników na terenie 
Katowic, gmin powiatu katowickiego oraz zakładów przemysłowych; �9��; jęz. niem.

sygn. ���; Przyłączenie Bogucic i Zawodzia do miejskiej sieci kanalizacyjnej – ko-
respondencja urzędowa, analizy, decyzje władz; �90�–�9��; jęz. niem. 

sygn. ���; Przyłączenie Brynowa (Kattowitzer Halde) do miejskiej sieci kanaliza-
cyjnej – korespondencja urzędowa, analizy, decyzje władz; �9�5; jęz. niem.

sygn. ��6; Rozbudowa kanalizacji na terenie Dębu (w tym Józefowca) – skargi miesz-
kańców, sprawy przyłączenia do sieci nowych budynków Huty „Baildon”, plan sytu-
acyjny ul. Chorzowskiej, raporty, korespondencja urzędowa; �906–�9�0; jęz. niem.

sygn. ��7a; Kanalizacja kolonii Nikiszowiec – korespondencja Zarządu Koncer-
nu Giesche’s Erben z Landratem Katowickim dot. planów budowy kanalizacji 
i oczyszczalni ścieków, protest magistratu Mysłowic wobec planów odprowadzania 
ścieków do strumienia Bolina; �9�0–�9��; jęz. niem.
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sygn. ��7b; Korespondencja zarządu Geogr. Von Giesche’s Erben Huttendirek-
tion z Landratem katowickim dot. planów odprowadzania ścieków z „nowej huty“ 
pod Szopienicami do Rawy – prośby o zgodę, pozwolenia analizy; �9��–�9��; jęz. 
niem.

sygn. ���; Statuty gmin wiejskich wchodzących w skład dzisiejszych Katowic dot. 
„Budowy kanałów publicznych publicznych podłączania do nich działek grun-
towych zabudowanych i niezabudowanych”. Protokoły sesji rad gminnych dot. 
uchwalenia powyższych statutów �90�–�9�5; jęz. niem.

Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach
sygn. ��99; Wodociągi. Ceny wody. Informacje o systemie wodociągowym w okrę-
gu przemysłowym. Wyciąg ze statutu Polskiego Instytutu Wodnokanalizacyjnego, 
pożyczka na budowę wodociągu w powiecie katowickim, budżet Państwowego Za-
kładu Wodociągowego w Katowicach; �9��–�9��; jęz. pol.

Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Komunikacyjno Budowlany

sygn. 505�; Sprawozdania z konferencji dotyczących zaopatrzenia Górnego Śląska 
w wodę. Opracowania dotyczące wodociągu Rosalia. Powołanie w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim Wydziału Przygotowawczego dla zaopatrzenia w wodę pol-
skiego Śląska; �9��–�9�5; jęz. pol.

sygn. 505�; Utworzenie Powiatowego Zakładu Wodociągowego Wodociągowego Ka-
towicach Katowicach jego zadania. Protokoły z narad w sprawie wodociągu z Białej 
Przemszy. Rozbudowa sieci wodociągowej na Górnym Śląsku. Sprawy finansowe wo-
dociągów wodociągów powiecie katowickim; �9��–�9�9; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 505�; Zakład Wodociągowy na Górnym Śląsku. Utworzenie Państwowego 
Zarządu Zakładu Wodociągowego na Górnym Śląsku; �9��–�9�5; jęz. pol.

sygn. 5088; Budowa wodociągu z Dębu do Piotrowic. Korespondencja; �9�7; jęz. pol.

sygn. 509�; Wodociąg powiatu katowickiego. Sprawozdania o stanie budowy. Za-
opatrzenie w wodę poszczególnych gmin i zakładów przemysłowych powiatu ka-
towickiego; �9��; jęz. pol.

sygn. 509�; Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku. Budowa ruro-
ciągu od granicy miasta Sosnowiec do Królewskiej Huty; �9�0–�9��; jęz. pol.
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sygn. 5095; Posiedzenia Rady Administracyjnej Państwowych Zakładów Wodo-
ciągowych na Górnym Śląsku. Pożyczka na budowę wodociągu z Białej Przemszy; 
�9�0––9��; jęz. pol.

sygn. 5096; Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku. Pozwolenie na 
ujęcie i pobór wody z Przemszy na rzecz PZW. Sprawozdania z finansowania bu-
dowy wodociągu z Maczek. Wykazy sprzedanej ilości wody z państwowego wodo-
ciągu Szybu Staszica. Plan wodociągu z szybu Staszica; �9��; jęz. pol.

sygn. 5097; PZW. Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku. Zamknię-
cia rachunkowe z obrotów. Sprawozdania zarządu PZW. Sprawozdania z inwestycji 
i kalkulacji. Przejęcie Zakładu Wodociągowego Szybu Adolfa; �9�8; jęz. pol.

sygn. 5098; Wodociąg Katowice–Ligota. Korespondencja w sprawie budowy; �9�7–
�9�8; jęz. pol.

sygn. 5099; Zbiornik wodny w Dolinie Potoku Leśnego k. Katowic na zachód od 
huty Kunegundy. Korespondencja, rysunki; �9��–�9�9; jęz. pol.

sygn. 5�00; Stacja pomp na miasto Katowice. Projekt. Sprawozdanie dotyczące bu-
dowy Przepompowni Wodociągowej na placu Miarki w Katowicach; �9�0–�9��; 
jęz. pol.

sygn. 5�0�; Przejęcie wodociągu z Szybu Adolfa od władz niemieckich. Opinie, ko-
respondencja; �9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 5�0�; „Naftamin” w Katowicach Ligocie. Sprawozdania z budowy oczysz-
czalni dla firmy „Naftamin” w Katowicach Ligocie. Odprowadzanie wód. Proto-
koły z udzielenia firmie koncesji na budowę oczyszczalni. Prawa wodne; �9�0–
�9��; jęz. pol.

sygn. 5�0�; Korespondencja dotycząca budowy basenu na Buglowiźnie; �9��; jęz. 
pol.

sygn. 5�08; Kolonia urzędnicza w Ligocie. Korespondencja dotycząca kanalizacji 
i wodociągów; �9��; jęz. pol.

sygn. 5��8; Gmina Piotrowie. Kanalizacja. Przygotowanie planów kanalizacyjnych 
kanalizacyjnych przeprowadzenie wycen nowelizacji; �9��–�9��; jęz. pol.
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sygn. 5�5�; Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku. Sprawozdania. 
Tabele; �9��–�9��; jęz. pol.

sygn. 5�5�; Kwestionariusze zakładów wodociągowych. Memorandum w sprawie 
braku wody. Plany sytuacyjne; �9�0–�9��; jęz. pol.

sygn. 5�5�; Giesche S.A. w Katowicach. Kwestionariusz wodociągowy; �9�0; jęz. 
pol.

sygn. 5�55; Ankiety wodociągowe z poszczególnych miejscowości; �9�0; jęz. pol.

sygn. 5�9�; Sprawozdania państwowych Zakładów Wodociągowych; �9�0–�9�5; 
jęz. pol.

Wydział Powiatowy Katowice
sygn. 98; Wycinki prasowe dotyczące zaopatrzenia Katowic w wodę. Koresponden-
cja z Magistratem dotycząca zaopatrzenia Katowic w wodę. Sprawy dostawy wody 
Katowicom i okolicznym miejscowościom. Rozliczenia wody; �9�8–�9�5; jęz. pol., 
jęz. niem.

Akta miasta Katowice
sygn. �66; Statut wodociągowy miasta Katowic; �9�8–�9��; jęz. pol.

Giesche Spółka Akcyjna Katowice
sygn. ��6�; Urządzenia do odprowadzania i doprowadzania wody w obrębie kopal-
ni „Kleofas”, Kolonia Obroki. Plany sytuacyjne; �9�8; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��68; Opis urządzeń Fabryki Porcelany służących do odprowadzania wód. 
Mapy z opisami; �9�8; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��7�; Wykaz zawartości do Praw Wodnych. Odprowadzanie wody z szybów 
„Franken” „Walter” w wykopie „Kleofas” i ścieków przemysłowych Kopalni „Kleo-
fas” do wykopów otwartych i � stawów Bugla; Wniosek z �0.09.�9��, Opis tech-
niczny, Deklaracje prawne, Analizy próbek wody nr �068/�� i �069/��, Poświad-
czenie Magistratu Katowic z �8.05.�9�� jako władzy nadzoru wodnego, Dokument 
nadania z �6.��.�9��, Dokument nadania z �5.��.�9��, Tłumaczenia dokumentów 
wypożyczenia, Plan przeglądowy � : �500, Plan wykopu „Kleofas” � : �000 (na po-
łudnie od torów kolejowych), Plan wykopu „Kleofas” � : �000 (na północ od to-
rów kolejowych),Plan głównego kanału odpływowego szybów Kopalni „Kleofas” 
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� : �000, Plan stawu osadowego � : �50, Plan rowu odpływowego Obroki � : �000, 
Plan wykopu otwartego wzdłuż drogi kopalnianej i kanału na Bergmannstrasse � 
: �000, Plan wykopu „Johannka” � : �000, Plan rowu odpływowego „Schwarzen-
feld” � : �000, Plan rowu odpływowego przy byłej cegielni „Lichtera” � : �000, Plan 
rowu odpływowego „Ohmie” ze stawami Bugla � : �000, Plan rowu dopływowego 
stawów Bugla � : �000; �9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��75; Wykaz zawartości do Praw Wodnych. Odprowadzanie wody kopalnia-
nej z otworu wierniczego nr II Kopalni „Kleofas” do rowu odpływowego „Schwa-
rzenfeld”; Wniosek z �0.09.�9��, Opis techniczny, Odpis częściowy dozwolonego 
planu zakładu z roku �905, Dokument nadania z 0�.��.�9��, Tłumaczenie doku-
mentu nadania, Plan przeglądowy � : �5000, Plan sytuacyjny � : �000 z przekroja-
mi podłużnymi; �9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��76; Wykaz zawartości do Praw Wodnych. Odprowadzanie wody kopalnia-
nej z otworu wierniczego nr II Kopalni „Kleofas” do rowu „Johannka”; Wniosek 
z �0.09.�9�� z tłumaczeniem,Opis techniczny z tłumaczeniem,Odpis częściowy 
uzupełnienia rozszerzenia planu zakładu,Dokument nadania z 0�.��.�9��, Tłuma-
czenie dokumentu nadania, Plan przeglądowy � : �5000, Plan sytuacyjny � : �000 
z profilami; �9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��77; Sprawy wodne. Odprowadzanie wody z otworu wiertniczego II do sta-
wu Obroki. Pobór wody ze stawu Obroki. Sprawozdania techniczne, plany sytua-
cyjne, przekroje podłużne i poprzeczne; �9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��79; Wpis do księgi wodnej i prawo poboru wody z Brynicy; Mapa poglą-
dowa � : �5000, Mapa poglądowa � : 5000, Przekroje, Przekrój podłużny rurociągu 
ssącego, Przedstawienie graficzne wysokości ciśnienia od pompowni do lecznicy 
hutniczej wzgl. do wieży wodnej znajdującej się na terenie nowych hut [Uthe-
mann–Saeger] wzgl. do Huty Wilhelminy, Plan sytuacyjny przewodów rurowych 
od Brynicy � : �000, Plan sytuacyjny przewodów rurowych od Brynicy do huty Re-
cke � : �000, Widoki hali maszynowej w Borkach z odpisem zezwolenia na budowę 
tejże z dnia �6.�.�9��, Plan poziomy i przekrojowy hali maszynowej, Przekroje hali 
maszynowej Bórki, Urządzenie dopływowe dla poboru wody z Brynicy, Przewody 
rurowe centralnego urządzenia do zaopatrzenia w wode hut koło Roździenia–Szo-
pienice, Przekroje wieży wodnej koło Borek z odpisem zezwolenia na budowę tejże 
z dnia �6.��.�9��, Plan sytuacyjny przewodów rurowych huty Pawła i Recke � : 
�000, Plan sytuacyjny huty Bernhardi–Lieres, Plan sytuacyjny huty Wilhelminy, 
Plan sytuacyjny Uhemann–Saeger, Przekroje wieży wodnej huty Uthemann–Sa-
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eger, Plan poziomy i przekroje krzyżowania rowu pomiędzy ul. Hutniczą i hałdą, 
Plan sytuacyjny przewodów łącznikowych na terenie huty Recke, Plan sytuacyjny 
przewodów łącznikowych na terenie huty Bernhardi, Przedstawienie szczegółowe 
przewodu głównego, Rurociągi pod torami kolei głównej przy szybie Grundmana, 
Plan sytuacyjny urządzeń dopływowych i filtru żwiru przy Brynicy wraz z odpi-
sem zezwolenia z dnia �.08.�9��, Plan sytuacyjny dot. Przewodów rurowych w ko-
loni Bórki wraz z odpisem zezwolenia z dnia ��.��.�9��; �9��–�9��; jęz. niem.

sygn. ��8�; Kanalizacja huty Uthemann–Saeger. Roździeń Szopienice. Sprawozda-
nie techniczne – opis oczyszczalni ścieków. Mapy Katowic � : �5000 zazn. ramy 
wylotowe i wody publiczne, dopływy i odpływy wód. Kanalizacja Huty Uthemann 
i Saeger; �9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��9�; Plan sytuacyjny skanalizowania i odwodnienia basenu kąpielowego 
oraz drogi dojazdowej na Buglowiźnie; �9�9; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. �5�6; Uchwała okręgu Giszowiec dotycząca wodociągów. Mapa okręgu Gi-
szowiec � : �0000. Statut gminy Giszowiec o przyłączeniu do publicznych wodocią-
gów i zaopatrzeniu w wodę; �9�5–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. �5�8; Projekt wodociągu Przemsza – kop. „Wujek” w Brynowie dane cyfro-
we dot. Projektu wodociągu, uwagi dyr. górnictwa z Nikiszowca. Objaśnienia dot. 
zakładu wodociągowego wodociągu. Plany sytuacyjne. Przekroje podłużne; �9��; 
jęz. niem.

sygn. �5�0; Kanalizacja dla brudnej wody Giszowca, korespondencja oraz uwagi 
z konferencji dot. projektu kanalizacji Giszowca z ��.�0.�9�0. Uwagi o przeprowa-
dzonych rozmowach z rządowym budowniczym w sprawie projektowanej kanali-
zacji od Giszowca. Uwagi mierniczego z Giesche S.A. Orzeczenie o przeprowadze-
niu odwodnienia w osiedlu mieszkaniowym w Giszowcu; �9��–�9��; jęz. niem.

sygn. �5��; Kanalizacja Załęża. Orzeczenie o konieczności urządzenia kanalizacji 
wraz z urządzeniem klarownym dla gminy Załęże. Plany sytuacyjne okręgu Załęże 
� : �000. Sprawozdanie dot. projektu kanalizacji od Załęża; �9��–�9��; jęz. niem.

Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych S.A. w Katowicach
sygn. 5��; Zaopatrzenie Górnego Śląska w wodę. Konferencje w sprawie zaopatrze-
nia w wodę. Raporty z działalności „Rozalii”. Ankiety dotyczące stanu zaopatrze-
nia w wodę. Raporty w sprawie zaopatrzenia w wodę; �9�0–�9�5; jęz. niem.
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sygn. 5��; Zaopatrzenie w wodę Górnego Śląska. Sprawozdania z posiedzeń. Dr. 
Geisenheimer; o przydatności oddzielnych wodociągów do wody pitnej i do celów 
przemysłowych �9�0. Dr. Michael; Geologiczne położenie wodociągów Górnoślą-
skiego Okręgu Przemysłowego �9�0. Dr. Geisenheimer; Rozporządzenie dot. Po-
ziomu wód kopalnianych na Górnym Śląsku �9��. Prof. Michael; Rozporządzenie 
dotyczące ilości wody, która może być wykorzystana dla celów gospod. i dla zaopa-
trzenia w wodę pitną; �9�0–�9��; jęz. niem.

 
sygn. 5��; Zaopatrzenie w wodę Górnego Śląska. Memoriały: Dr. G. Behaghel – 
wodociąg kop. ,,Rozalia” �9��; �9��–�9�6; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 5��; Zaopatrzenie Górnego Śląska w wodę. Protokół posiedzenia Wydzia-
łu Przygotowawczego. Protokół konferencji z udziałem ekspertów Ligi Narodów; 
�9�6–�9�0; jęz. pol, jęz. niem.

sygn. 5�5; Zaopatrzenie w wodę Górnego Śląska. Korespondencja. Plany sytuacyj-
ne połączenia wodociągowego Brzęczkowice – Zawodzie � : �0000; �909–�9��; jęz. 
pol, jęz. niem.

sygn. 5�6; Zaopatrzenie w wodę miejscowości Bogucice. Plan urządzeń wodociągo-
wych wodociągowych w Bogucicach; �86�–�890; jęz. niem.

sygn. 5�7; Zaopatrzenie w wodę miasta Katowic. Korespondencja; �876–�886, jęz. niem.

sygn. 5�0; Zaopatrzenie miejscowości Górnego Śląska w wodę. Korespondencja; 
�89�–�896; jęz. niem.

sygn. 5��; Zaopatrzenie w wodę huty „Marta”. Plan sytuacyjny huty Marta; �888–
�9��; jęz. pol, jęz. niem.

sygn. 5��; Prawo wodne dla huty „Marta” w Katowicach – wnioski, zaświadczenie 
o używaniu wody z Rawy; �9�5–�9��; jęz. pol, jęz. niem.

sygn. 5�6; Korespondencja, rachunki za zużytą wodę. Wodociąg do szybu „Lu-
dwig” i „Ferdynand”; �898–�9��; jęz. pol, jęz. niem.

sygn. 5�7; Wodociąg kopalni „Rozalia”; „Górnictwo rudy cynkowej” – str. �0 
– opis. „Sprawozdanie końcowe – � zał. Porównanie górnośląskiego górnictwa  
w l. �896–�905, str. �5 – Relacja do planu otwarcia nowego źródła wody dla zakładu wo-
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dociągowego kopalni „Rozalia”, str. 7 – Projekt dot. pogłębienia szybu i wyposażenia 
nowego szybu wodnego na kop. „Rozalia” k/Dąbrówki na Górnym Śląsku, str. � – Posta-
wienie zakładu i urządzenia dla zaopatrzenia projektowanego szybu wodnego przy ko-
palni „Rozalia”, str. �0 – „O udostępnieniu nowych dopływów wody dla zakładu wodo-
ciągowego kop. ,,Rozalia”, str. �0 z �909 roku „Ocena dot. zakładu wodociągowego kop. 
„Rozalia”, str. �� – „O powiększeniu dopływów wody na kop. „Rozalia”, Podnoszenie po-
ziomu wody kop. „Andaluzja” z �9�0 r., str. 5 z �908 roku – odbitka z czasopisma „O wy-
niku próby farbiarstwa przy Krynicy w pobliżu zakładu wodociągowego kop. „Rozalia” 
/czasopismo – Związek Górnośląskich Górników i Hutników/; �909–�9�5; jęz. niem.

sygn. 5�8; Urządzenia wodociągowe do huty „Baildon” Korespondencja. Plan sy-
tuacyjny projektowanego połączenia wodociągowego do huty � : �000; �896–�9��; 
jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 5�6; Wodociąg miasta Katowic. Korespondencja. Statut wodociągowy miasta 
Katowic, podatki za używanie wody. Plan sytuacyjny urządzeń wodociągowych; 
�9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 55�; Cel Związku „Budowle wodne Górnego Śląska” – statut Związku „Zakłady 
Wodne G. Ślaska”, Memoriał do projektu zakładu zaopatrującego wodę przy Babieli 
i Małej Pantelli, geologia, jakość źródeł, obręb wchodzący w rachubę do zaopatrze-
nia w wodę z nowego zakładu, kształtowanie się rozdziału wody w Górnośląskim 
Okręgu Przemysłowym po przeprowadzeniu nowego zaopatrzenia w wodę, statut 
dla nowo tworzącego się towarzystwa zakładów wodnych; �9�8; jęz. niem.

Kopalnia Giesche Zarząd Kopalni Giesche Nikiszowiec Janów
sygn. �876; Budowa kanału jednego (zamiast dotychczasowych kilku) przecinają-
cego linię kolejową pod Szopienicami – korespondencja z władzami i koleją, wyli-
czenia, plany; �9��–�9��; jęz. niem.

sygn. �877; Korespondencja z władzami dotycząca budowy wodociągu dla Giszow-
ca; �908–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. �878; Budowa wodociągu dla Szopienic, Murcek, Giszowca, Nikiszowca 
i Roździenia – korespondencja. Statut miejscowy gminy Roździeń dotyczący po-
bierania opłat za odbiór wody z wodociągu gminnego (po polsku), wykaz robót 
przy budowie wodociągu na Nikiszowcu; �9�0–�9��; jęz. pol,. jęz. niem.
sygn. �879; Budowa wieży ciśnień na Giszowcu – dokumentacja techniczna; �909–
�9��; jęz. niem.
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Rejestr handlowy w Katowicach
sygn. PB�80 T�; Zarządzenie Prezydium WRN w Stalinogrodzie z dnia �9.��.�95� 
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Wodno–Kanaliza-
cyjnych, korespondencja z Prezydium WRN, uchwały WRN w sprawach personal-
nych; �955–�978; jęz. pol.

sygn. PB�80 T�; Arkusze rejestrowe, zmiany w rejestrze. Akta rejestrowe Woje-
wódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Zarządzenia Naczelnego Dyrek-
tora Wojewódzkiego Zjednoczenia Budownictwa Komunalnego w Katowicach; 
�95�–�980; jęz. pol.

sygn. PB�6 T�; Wpis do rejestru Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Katowicach �5.05.�95�. Rejestracja przedsiebiorstwa, sprawy perso-
nalne, zmiany rejestrowe, zmiany w organizacji przedsiębiorstwa. Arkusz rejestro-
wy; �95�–�975; jęz. pol.

sygn. PB�6 T�; Arkusz rejestrowy. Przejęcie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Chorzowie. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół 
zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Miejskiego 
Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Akta rejestrowe, 
arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, koresponden-
cja; �95�–�975; jęz. pol.

sygn. PB�6 T�; Sprawy personalne, działalność przedsiębiorstwa, korespondencja 
w sprawie przejęcia miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, protokoły 
zdawczo–odbiorcze. Akta rejestrowe Powiatowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Wodzisławiu; �965–�976; jęz. pol.

sygn. PB�6 T�; Przejęcie Powiatowego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Tychach. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, 
sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Powiatowego Przedsiebiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Rybniku. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół 
zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja; �96�–�975; jęz. pol.

sygn. PB�6 T5; Przejęcie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Gliwicach. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, 
sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Zabrzu. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdaw-
czo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja; �95�–�976; jęz. pol.
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sygn. PB�6 T6; Przejęcie Powiatowego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Tarnowskich Górach. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół 
zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja.Przejęcie Miejskiego 
Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bytomiu. Akta rejestrowe, ar-
kusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespon-
dencja; �95�–�976; jęz. pol.

sygn. PB�6 T7; Przejęcie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji w Będzinie. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, 
sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Powiatowego Przedsiebiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Będzinie. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół 
zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja; �95�–�976; jęz. pol.

sygn. PB�6 T8; Przejęcie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Sosnowcu. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, 
sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Powiatowego Przedsiebiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół 
zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja; �95�–�976; jęz. pol.

sygn. PB�6 T9; Przejęcie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Raciborzu. Akta rejestrowe, arkusz rejestrowy, protokół zdawczo–od-
biorczy, sprawy personalne, korespondencja. Przejęcie Powiatowego Przedsie-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Akta rejestrowe, arkusz 
rejestrowy, protokół zdawczo–odbiorczy, sprawy personalne, korespondencja; 
�95�–�975; jęz. pol.

sygn. PB�6 T�0; Sprawy personalne, działalność przedsiebiorstwa, przejęcie zakła-
dów, pełnomocnictwa; �976–�978; jęz. pol.

sygn. PB�6 T��; Arkusz rejestrowy WPWiK, pełnomocnictwa, zmiany w rejestrze; 
�95�–�98�; jęz. pol.

Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Zespół Planowania Regionalne-
go z siedzibą w Katowicach

sygn. ����; Etapowy przegląd pracy działu GOP. Rozbudowa sieci i urządzeń 
wodociągowych. Omówienie inwentaryzacji istniejących urządzeń wodociągo-
wych oraz ocena przydatności tych urządzeń. Planowanie budowy, rozbudowy 
i przebudowy istniejących stacji wodociągowych sieci wodociągowej i zbiorników 
zapasowych. Plan etapowy 5– letni – nakłady inwestycyjne; �955; jęz. pol.
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sygn ��7�; Zarys rozwoju wodociągów w miastach i osiedlach w latach �966–�985. 
Zarys rozwoju kanalizacji, dotyczący Polski, informacja o Śląsku; �967; jęz. pol.

sygn. ��7�; Zaopatrzenie w wodę z wodociągów komunalnych ludności i przemy-
słu w woj. katowickim; �96�; jęz. pol.

sygn. ��77; Problemy odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowo–gospodar-
czych w woj. katowickim; �966; jęz. pol.

sygn. ��79; Założenia rozwoju wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków 
na lata �965, �970, �975 w woj. Katowickim; �968; jęz. pol.

sygn. ��8�; Stan kanalizacji w Centralnym Okręgu Weglowym, plan; �95�; jęz. pol.

Wydział Powiatowy w Bytomiu
sygn. �5�; Protokół posiedzenia w Nadprezydium we Wrocławiu dotyczący zaopa-
treznia w wodę Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (9.07.�908); Protokoły po-
siedzeń Zweckverband für Wasserversorgumg Oberschlesien – protkoły, referaty, 
analizy; �909–�9�9; jęz. niem.

sygn. �5�; Ustalenie ogólnego przepływu wody na lata budżetowe �90�–�905. Ustale-
nie jednolitych opłat za wodę w roku budżetowym �905, protokół sesji Komitetu Do-
radczego ds. Państwowych Urządzeń zaopatrzenia w Wodę; �89�–�9��; jęz. niem.

sygn. �5�; Korespondencja władz rejencji; landratów i koncernów przemysłowych 
dot. modernizacji wodociągów – raporty na temat funkcjonowania wodociągów 
„Miottek”; �9��–�9�9; jęz. niem.

sygn. �55; Posiedzenia władz rejencji, landratów i innych komisji doradczych dot. 
Modernizacji administracji zaopatreznia w wodę na Górnym śląsku – protokoły, 
analizy; �9��–�9�7; jęz. niem.

sygn. �56; Projekt restrukturyzacji zaopatrzenia Górnego Śląska w wodę – sza-
cunki, wyliczenia kosztów inwestycji, analiza zapotrzebowania, wykresy; �9��; jęz. 
niem.

sygn. �60; Rozbudowa wodociągów górnośląskich i rozszerzenia kompetencji – pla-
ny, analizy, statut Zweckverband für Wasserversorgumg Oberschlesien; �9�8–�9�9; 
jęz. niem.
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sygn. �69; Korespondencja Nadprezydium, Rejencji i innych urzędów dot. niepra-
widłowości w budowie sieci kanalizacyjnej na Górnym Śląsku (także przykłady 
z terenu dzisiejszych Katowic – np. Wełnowca); �909–�9�9; jęz. niem.

Państwowe Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku
sygn. �; Trzecie sprawozdanie z eksploatacji przedsiebiorstwa państwowego „Pań-
stwowe zakłady Wodociagowe na Górnym Śląsku” za okres �9��/�9��; �9��; jęz. pol.

sygn. �; Sprawozdanie za rok eksploatacyjny �9�7/�9�8; �9��–�9�8; jęz. pol.

sygn. �; Mapa wież wodnych; �9�9; jęz.pol.

Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945

sygn. �56; Projekt skanalizowania osiedli na terenie Grünfelda. Plan sytuacyjny 
9�/59; �9�6; jęz. pol.
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Materiały archiwalne  
do dzieJów regulacJi rzeKi rawy  

w zaSobie archiwuM pańStwowego 
w Katowicach

Założony na mocy ustawy z dnia �� kwietnia �9�� roku Związek ,,Rawa”, zwa-
ny wówczas „Rawaverband”, rozpoczął swą działalność pod przewodnictwem ów-
czesnego starosty (Landrata) powiatu katowickiego Gerlacha. ówczesny zarząd 
powołał na kierownika robót inż. Müllera ze Związku Emscher’y, pod kierowni-
ctwem którego został opracowany projekt generalny regulacji rzeki i jej dopływów. 
Projekt ten został zatwierdzony przez władze nadzorcze � września�9�� roku. 
Równocześnie Zarząd Związku opracował statut, który miał zakreślić ściślej spo-
sób i ramy działalności Związku. Jednak wybuch I wojny światowej uniemożliwił 
jakiekolwiek realizowanie projektów. Dopiero po przejęciu suwerenności nad tą 
częścią Górnego Śląska przez Rzeczpospolitą Polską Związek na posiedzeniu swe-
go Wydziału, czyli walnego zebrania przedstawicieli udziałowców, w dniu �5 sierp-
nia �9�� roku wznowił swoją działalność.

W �9�5 roku nastąpiło przyłączenie gmin: Dąb, Załęże, Bogucice, Brynów i Li-
gota do miasta, wskutek czego Wielkie Katowice stały się największym udziałow-
cem Związku. Wydział Związku na posiedzeniu w dniu �7 sierpnia �9�5 roku wy-
brał na przewodniczącego prezydenta miasta Katowice dr Alfonsa Górnika. Odtąd 
też, po uzyskaniu odpowiednich kredytów, datuje się energiczniejsze prowadzenie 
prac. W dniu �� maja �9�6 roku powołano na podstawie rozpisanego konkursu na 
kierownika inż. Józefa Oksza–Grabowskiego, który wraz z powołanym przez siebie 
personelem technicznym przystąpił do wykonywania robót. Pierwszą łopatę ziemi 
wyrzucono na Szabelni przy ujściu Rawy do Brynicy w dniu �� lipca �9�6 roku. 

Po ustąpieniu dr. Górnika ze stanowiska prezydenta miasta Katowice, a zatem 
i ze stanowiska przewodniczącego Związku, Wydział Związkowy obrał w dniu 
�5 października �9�8 roku nowego prezydenta miasta Katowice, dr. Adama Kocu-
ra nowym przewodniczącym Związku.

Z chwilą objęcia władzy przez okupanta niemieckiego w �9�9 roku wszelkie 
roboty zostały wstrzymane, później zaniechano nawet konserwacji istniejących 
urządzeń, co doprowadziło do tego, że cała prawie rzeka i jej dopływy zostały po-
kryte warstwą szlamu grubości 50–70 cm.

Dnia �� lutego �9�5 roku przedwojenny pracownik Związku „RAWA” inż. 
Edward Maszczyński został mianowany pełnomocnikiem do zabezpieczenia i uru-
chomienia urządzeń związkowych. Po skompletowaniu personelu administracyjne-
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go i koniecznej załogi do przeprowadzenia najniezbędniejszych prac, przystąpiono 
do usunięcia niektórych szkód wojennych i uruchomienia oczyszczalni ścieków.

Do końca kwietnia �9�5 roku Związek „RAWA” był podporządkowany Wydzia-
łowi Komunikacyjno–Budowlanemu Urzędu Wojewódzkiego Śląsko–Dąbrowskie-
mu, skąd też otrzymywano kredyty. W końcu kwietnia doręczono pełnomocni-
kowi pismo, że Związek „RAWA” jest instytucją mającą własne źródła dochodów.
Organizacyjnie jest on instytucją pozostającą tylko pod nadzorem Urzędu Woje-
wódzkiego, ale od niego niezależną i dlatego dalsze przydzielanie kredytów zostaje 
wstrzymane. Równocześnie otrzymał Związek odpis Zarządzenia Ministerstwa 
Przemysłu z dnia 7 marca �9�5 roku, mocą którego Związek został podporząd-
kowany Zjednoczeniu Energetycznemu Zagłębia Węglowego w Katowicach jako 
zakład kanalizacyjny. Zjednoczenie wykazało duże zainteresowanie i popierało 
Związek w uzyskaniu kredytów. 

W dniu � grudnia �9�6 roku ciężary regulacji rzeki Rawy zostały przejęte przez 
Skarb Państwa ze względu na niemożność ponoszenia tych ciężarów przez związki 
samorządowe.

wykaz źródeł

Numer 
zespołu

Nazwa zespołu Daty skrajne

� Starostwo Powiatowe w Katowicach �87�–�9��
� Wydział Powiatowy w Katowicach �87�–�9��
� Dyrekcja Policji w Katowicach �88�–�9�0
7 Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach �9��–�9��
�7 Sejm Śląski w Katowicach �9��–�9�9
�9 Okręg Urzędowy Łagiewniki �87�–�9�9
60 Wydział Powiatowy Katowice �9��–�9�9
6� Starostwo Świętochłowickie �9��–�9�9
6� Wydział Powiatowy Ruda �9��–�9��
8� Akta miasta Katowic �865–�9�5
8� Akta miasta Mysłowic �590–�9�5
8� Akta gminy Świętochłowice �85�–�9��
85 Okręg Urzędowy Chebzie �9��–�9�7
86 Okręg Urzędowy Chropaczów �887–�9�7
88 Okręg Urzędowy Lipiny �87�–�9�9
89 Okręg Urzędowy Nowy Bytom �9�8–�9�9



1�5

MATERIAŁy ARCHIWALNE DO DZIEJóW REGULACJI RZEKI RAWy …

90 Okręg Urzędowy Orzegów �9�5–�9�9
9� Okręg Urzędowy Świętochłowice �89�–�9�9
9� Akta gminy Bielszowice �87�–�95�
9� Akta gminy Bogucice – Zawodzie �875–�9��
95 Akta gminy Brzezinka �869–�950
97 Akta gminy Bykowina �875–�95�
98 Akta gminy Chropaczów �89�–�95�
99 Akta gminy Dąb �87�–�9��

�00 Akta gminy Godula �9��–�9��
�0� Akta gminy Halemba �9�0–�95�
�0� Akta gminy Janów �9�9–�9��
�0� Akta gminy Kochłowice �900–�95�
�05 Akta gminy Lipiny �875–�95�
�06 Akta gminy Nowy Bytom �860–�9��
�08 Akta gminy Orzegów �879–�950
�09 Akta gminy Ruda �879–�9��
��0 Akta gminy Wełnowiec �9�5–�9�7
��� Akta gminy Załęże �866–�9��
��� Akta gminy Łagiewniki �859–�95�
��7 Naczelne Prezydium w Katowicach �9��–�9�5
��8 Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach �9��–�9�5

���
Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierni-
czy w Katowicach 

�9�9–�9�5

��0 Starostwo Powiatowe w Katowicach �9�5–�950
��8 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach �950–�97�

�76
Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Święto-
chłowicach 

�9�7–�950

��� Związek Koksowni Sp. z o.o. w Katowicach �9�5–�9�9

��5
Generalna Dyrekcja Kopalń Księcia Donnersmarcka 
w Świętochłowicach 

�890–�9�5

��6 Giesche Spółka Akcyjna Katowice �9��–�9�5
��7 Śląskie Kopalnie i Cynkownie S.A. Katowice �85�–�9�5
��9 Zakłady Hohenlohego S.A. Wełnowiec [Katowice] �905–�9�0
��� Zarząd Kopalni ,,Eminencja” w Katowicach �8�9–�9�5
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��5 Kopalnia ,,Katowice” w Katowicach �90�–�9�5

��6
Giesche S.A. Zarząd Kopalni Giesche Nikiszowiec 
Janów 

�8�8–�9�5

��7
Giesche Spółka Akcyjna Zarząd Kopalni ,,Kleofas” 
w Katowicach–Załężu 

�869–�9�5

��8 Zjednoczona Kopalnia ,,Matylda” w Lipinach Śląskich �88�–�9��
��9 Kopalnia ,,Mysłowice” w Mysłowicach �87�–�9�5
�50 Kopalnia ,,Karol” w Orzegowie �870–�9�0
�5� Zarząd Kopalni ,,Polska” w Świętochłowicach �889–�9�5

�5�
Zarząd Kopalni ,,Śląsk” ks. Donnersmarcka w Chropa-
czowie 

�889–�9��

�5�
Rudzkie Gwarectwo Węglowe Kopalni ,,Walenty 
–Wawel” w Rudzie Śląskiej 

�858–�9��

�5� Kopalnia ,,Wanda–Lech” w Nowym Bytomiu �90�–�9��

�56
Huta ,,Pokój”, Śląskie Zakłady Górniczo–Hutnicze S.A., 
Huta Baildon w Katowicach 

�905–�9�5

�57 Huta ,,Pokój” w Nowym Bytomiu �9�5–�9�5

�58
Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa 
Huta ,,Marta” w Katowicach 

�899–�9��

�59
Naczelna Dyrekcja Hut firmy Górnośląskie Zjednoczo-
ne Huty Królewska i Laura Spółka Akcyjna Górniczo–
Hutnicza Zarząd Huty ,,Zgoda” w Świętochłowicach 

�8�8–�9�8

�6� Huta Cynku w Katowicach–Wełnowcu �890–�9�5
�6� Koksownia ,,Walenty” Ruda Śląska �9�5–�9�5
�7� Giesche Fabryka Porcelany S.A. w Katowicach �9�7–�9��
�75 Giesche Fabryka Chemiczna S.A. w Katowicach �88�–�9�5
�9� Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice �9�5–�950
�06 Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Gottwald” w Katowicach �9�5–�960

�09
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Matylda” w Świętochło-
wicach 

�9�5–�96�

���
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Walenty Wawel” w Ru-
dzie Śląskiej 

�9�5–�96�

��� Huta ,,Pokój” Nowy Bytom �9�6–�970

��9
Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Kato-
wicach 

�9�5–�960
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�8�
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Mysłowice” w Mysłowi-
cach 

odcinek 
I �9�5–�970 

�87
Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Śląsk” w Świętochłowi-
cach 

�9�5–�960

�89
Huta ,,Pokój” Śląskie Zakłady Górniczo–Hutnicze S.A. 
w Katowicach 

�9��–�9��

�9� Okręg Urzędowy Brzezinka �87�–�9�9
580 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Katowicach �9�5–�950
6�6 Akta miasta Chorzowa �85�–�9�5
6�9 Wydział Powiatowy w Bytomiu �87�–�9��
705 Urząd Górniczy w Chorzowie–Zachód �788–�9�5
707 Państwowa Inspekcja Górnicza w Królewskiej Hucie �797–�9��

7�9
Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura S.A. 
Naczelna Dyrekcja Hut w Królewskiej Hucie 

�869–�9�8

7��
Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego 
w Chorzowie 

�9�5–�960

7�5
Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Byto-
miu 

�9�5–�957

7�� Huta ,,Kościuszko” w Chorzowie �9�5–�965
7�6 Kopalnia Węgla Kamiennego ,,Łagiewniki” w Bytomiu �9�5–�95�

wykaz materiałów archiwalnych dotyczących regulacji rzeki rawy prze-
chowywanych w archiwum państwowym w Katowicach

W wykazie uwzględniono następujące elementy:
�) numer zespołu,
�) sygnatura,
�) opis jednostki,
�) daty skrajne,
5) język akt.

Starostwo Powiatowe w Katowicach
sygn. �06; Utworzenie Spółki na rzecz uporządkowania względnie regulacji biegu 
Rawy. Wykaz właścicieli gruntów przyległych do Rawy w Katowicach z uwzględ-
nieniem powierzchni i płaconego przez nich podatku w Katowicach, Bogucicach, 
Janowie, Szopienicach i Roździeniu. Projekt regulacji Rawy sporządzony przez 
inspektora robót melioracyjnych Krugera. Kosztorysy za regulację Rawy od Ka-
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towic do Brynicy, sprawy zanieczyszczenia Rawy, kontrola i niewłaściwie odpro-
wadzone nieczystości; �890–�909; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. �07; Kanalizacja potoku Rawa. Sprawozdanie sporządzone przez lekarza po-
wiatowego odnośnie warunków zdrowotnych w Katowicach i zachorowalności na 
cholerę i tyfus. Plan kanalizacji Rawy od placu Wolności do ujścia Brynicy w Sza-
belni, długość Rawy na terenie poszczególnych miejscowości i obszarów dwor-
skich, wsi i miasta Katowice. Regulacje Rawy na terenie Załęża, Bogucic i Zawo-
dzia; �987–�899; jęz. pol., jęz. niem.

Sejm Śląski
sygn. ��6; Sprawozdanie Śląskiej Rady Wojewódzkiej dotyczące projektu ustawy 
o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych w Województwie Śląskim 
– dotyczy także podziału podatków gminnych na rzecz Związku Rawy w �9�9 r.; 
�9�9–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

Urząd Wojewódzki Śląski
sygn. KB–����; Projekt mostu na rzece Rawie i murów przyczółkowych; �9�6; jęz. pol.

sygn. KB–���7; Most żelbetonowy na drodze Kleofas–Klimzowiec – projekt, obli-
czenia; �9��; jęz. pol.

sygn. KB–�80�; Korespondencja w sprawie wysokości ciężarów, członków Związ-
ku, protokoły posiedzeń Związku, subwencje dla Związku, budżet, regulamin Wy-
działu Odwoławczego; �9�8–�9��; jęz. pol.

sygn. KB–�80�; Korespondencja dotycząca postanowień Wydziału Odwoławcze-
go, protokoły z posiedzeń Wydziału, wykaz członków i świadczeń na rzecz Związ-
ku, protokoły z posiedzeń Zarządu; �9�9–�9�0; jęz. pol.

sygn. KB–�805; Protokoły z posiedzeń Zarządu i Wydziału Odwoławczego Związ-
ku; �9�7–�9�8; jęz. pol.

sygn. KB–�806; Regulacja rzeki Rawy. Protokoły z posiedzeń Zarządu, wnioski do 
Sejmu Śląskiego, prace regulacyjne na Rawie, pożyczki na regulację Rawy, sprawo-
zdania z działalności, artykuły prasowe, odbudowa pokładów Bluchera i Nadzieja 
pod Rawą, subwencje, opisy techniczne, regulacja Rawy, zmiany w regulacji Rawy, 
plany sytuacyjne Rawy pod ulicami Bogucicką i Zamkową w Katowicach, przekro-
je Rawy skala � : �000; �9��–�9�8; jęz. pol.
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sygn. KB–�807; Regulacja rzeki Rawy. Posiedzenia Wydziału Odwoławczego, re-
gulaminy, korespondencja ogólna dotycząca regulacji Rawy, uwagi w sprawie regu-
lacji Rawy przesłane Lidze Narodów, plany regulacji Rawy; �9��–�9��; jęz. pol.

sygn. KB–�808; Regulacja Czarnego Rowu w Królewskiej Hucie, rejonie przylega-
jącym do koszar, obwieszczenie, projekt, korespondencja, protokoły z przebiegu 
wizji lokalnej Czarnego Rowu; �9��; jęz. pol.

sygn. KB–�8�0; Regulacja rzeki Rawy. Charakterystyka rzeki Rawy, programy ro-
bót budowlanych, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarządu, 
plany sytuacyjne, sprawozdania Kierownictwa budowy, posiedzenia Komisji Tech-
nicznej; �9�8; jęz. pol.

sygn. KB–�8��; Regulacja rzeki Rawy. Sprawozdania techniczne z robót regulacyj-
nych, �0 zdjęć mostów drogowych na Rawie; �9��; jęz. pol.

sygn. KB–�9��; Oczyszczenie koryta rzeki Rawy. Sprawozdania z działalności 
Związku dla regulacji Rawy, statuty Związku, protokoły z posiedzeń Wydziału 
Związku, pożyczki; �9�5–�9�8; jęz. pol.

sygn. KB–�9�5; Związek Regulacji Rawy, odwołania zakładów przeciwko orzecze-
niu ZRR w sprawie oszacowania ciężarów, protokoły z posiedzeń Zarządu, wykazy 
ciężarów, pożyczki, sprawozdania Kierownictwa budowy; �9�6–�9�8; jęz. pol.

sygn. KB–�969; Szkody spowodowane przez wylew Rawy. Zażalenie Giesche 
S.A dotyczące szkód powodziowych oraz odpowiedzialności za czyszczenie rzeki 
Rawy; �9�5–�9�7; jęz. pol.

Wydział Powiatowy Katowice
sygn. 5��; Związek Regulacji Rawy, ustawa pruska z �9�� roku dotycząca powstania 
związku z ��.0�.�9�� roku, schemat Związku, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 
z działalności, listy członków i świadczeń, sprawy finansowe, Protokoły z posie-
dzeń Wydziału Związku Regulacji Rawy; �9��–�9�8; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 5��; Sprawy składek na rzecz Związku Regulacji Rawy. Akta indywidualne 
i instytucjonalne dotyczące składek i ich egzekucji. Wymiary składek Związku Re-
gulacji Rawy; �9�0–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 5��; Związek Regulacji Rawy, sprawy kasowe; �9�6–�9�8; jęz. pol., jęz. niem.
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Wydział Powiatowy Świętochłowice

sygn. �9; Wybór członków do Zarządu Wydziału Związku Regulacji Rawy przez 
Sejmik Powiatowy i inne związki, odpis statutu Związku Regulacji Rawy z �9�� r.; 
�9��–�9�7; jęz. pol.

sygn. �0; Protokoły z posiedzeń Związku, sprawozdania z działalności kierow-
nictwa, protokoły z posiedzeń Zarządu Związku, regulamin Związku Regulacji 
Rawy, preliminarze, sprawy finansowe Związku; �9�0–�9��; jęz. pol.

sygn. ��; Budowa oczyszczalni na Klimzowcu, informacje o pracach i ukończeniu 
budowy; �9�9–�9��; jęz. pol.

Akta gminy Świętochłowice
sygn. �05; Wymiar ciężarów członków Związku Rawa i roczne listy udziałowców 
udziałowców opłat na rzecz Związku; �9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

Akta gminy Chropaczów
sygn. 98; Akta Związku Regulacji Rawy. Opłaty członków w tym gminy Chropa-
czów na rzecz Związku, roczne wykazy, druki; �9��–�9�7; jęz. pol.

Akta gminy Lipiny
sygn. �0; Związek Rawy, statut Związku, protokoły z posiedzeń, wykazy członków, 
opis biologiczny Rawy, protokoły z konferencji, szkice przebiegu Rawy, korespon-
dencja; �9�0–�9��; jęz. niem.

Akta gminy Nowy Bytom
sygn. �7; Protokoły z posiedzeń Związku i sprawozdanie finansowe, wykazy człon-
ków Związku i opłat na rzecz Związku, Sprawy płatności na rzecz Związku przez 
gminę Nowy Bytom w latach �9��–�9�5, Odwołania gminy do Wydziału Odwo-
ławczego Związku w sprawie zbyt wysokich opłat, plan sytuacyjny przebiegu Rawy 
przez teren gminy, sprawozdanie z pomiaru ilości wody oddawanej do rzeki Rawy 
przez gminę Nowy Bytom; �9��–�9�6; jęz. pol.

Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy w Katowicach
sygn. ��08; Sprawa ustanowienia Zarządu Komisarycznego nad Związkiem 
i przejęcia agend Związku przez GUPW, korespondencja w sprawach organi-
zacyjnych organizacyjnych i finansowych. Odpis statutu Związku z �9�� r.; 
�9�9–�9��; jęz. niem.
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Urząd Wojewódzki Śląski
sygn. AP–�5; Ustawa dotycząca regulacji Rawy z �� kwietnia �9�� (tłumaczenie), 
statut Związku Rawa ułożony na podstawie ustawy o Rawie z �9�� r. Korespon-
dencja dotycząca Związku Rawa z kierownictwem budowy w Chorzowie przy ul. 
Gałeczki. Skład Zarządu Związku z �9�6 r. i Sprawozdanie z działalności Związku 
Rawa za rok �9�5. Sprawozdanie z wykonania budżetu na ��.0�.�9�6. Preliminarz 
budżetowy na rok �9�6.; �9�5–�9�6; jęz. pol.

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Świętochłowicach
sygn. 80; Sprawa przejęcia ciężarów regulacji rzeki Rawy. Twardych Józef – dele-
gat GRN do Związku Rawa. Zasady sporządzania listy ciężarów przypadających 
na udziałowców Związku uchwalone przez Wydział Związku. Projekt zasad roz-
działu świadczeń. Preliminarz budżetowy Związku na rok �9�5/�9�6. Protokół 
z posiedzenia Wydziału Związku Rawa. Referat o Związku Rawa. Uchwała MRN 
o przejęciu kosztów ZRR przez Skarb Państwa z � grudnia �9�6 r. i koresponden-
cja; �9�5–�9�6; jęz. pol.

Związek Koksowni w Katowicach
sygn. �5; Akt koncesyjny kanału odprowadzającego ścieki z Fabryki Chemicznej 
w Hajdukach do rzeki Rawy, rys. techn., plany; �9�9–�9��; jęz. pol.

Skarboferm
sygn. Skf–6�a, b; Prawa wodne, wniosek o odprowadzanie odpływów pól Połu-
dniowego, Zachodniego, Północnego do Rawy. Umowy, plany sytuacyjne odpro-
wadzania wód z kopalń. Wpisy do księgi wodnej, praw wodnych na rzece Rawie, 
w tym prawa do odprowadzania odpływów z kopalń i jej pól do Rawy w Królew-
skiej Hucie, Bielszowicach i Knurowie. Przekrój podłużny rowów odpływowych. 
Wycinki badania odcieków pola Zachodniego, Południowego i Północnego; �9�8–
�9�5; jęz. pol.

Giesche Spółka Akcyjna
sygn. ��5�; Kopalnia ,,Kleofas” – wpis do księgi wodnej, doprowadzenie do rzeki 
Rawy wód kopalnianych; �9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��55; Wpisy do księgi wodnej: prawo doprowadzania ścieków fabrycznych 
Fabryki Porcelany w Bogucicach do dwóch rowów wpadających do południowe-
go stawu „Bagno”. Prawo czerpania wody z bezodpływowych stawów „Bagno” 
(połudnniowa i północna) oraz doprowadzania wody do rzeki Rawy. Wyniki ba-
dania wody, orzeczenie techniczne Fabryki Porcelany zawierające: Ogólny opis, 
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Osady wodne, Ścieki przemysłowe, Hydrologiczne obliczenia, Obszar ścieków; 
�9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ��8�; Kanalizacja huty Utheman–Saeger, Roździeń, Szopienice. Sprawo-
zdanie techniczne, opis oczyszczalni ścieków, wpisy do księgi wodnej, wyniki ba-
dania odcieków z huty oraz kanału Roździeń–Szopienice. Plan – rów odpływowy 
Huty Uthemann–Saeger, strumień Rawy � : �000. Sprawozdania techniczne huty, 
której właścicielem było Giesche S.A. Mapa Katowic � : �5000 zaznaczone ramy 
wylotowe, wody publiczne, dopływy i odpływy wód. Plan sytuacyjny kanalizacji 
hut Uthermann i Saeger; �9��; jęz. pol.

sygn. �505; Plan sytuacyjny I,II,III,V,VI,VII � : �500. Plan sytuacyjny km od 0,0 do 
km 0,� km, �,� km �,� do km �,� km �,� do km �,�. Regulacja Rawy – plan VII, 
skala � : �500; �9��–�9��; jęz. niem.

sygn. �506; Plan wykupna gruntów od km �,� do km 5,� skala � : �000. Plan wy-
kupna gruntów od km �0,� do km �0,9, od km 0,8 do km �,6, od km �,5 do km 
�,�, od km �,� do km �,�, od km �,� do km 5,�, od km ��,9+65 do km ��,8+0, ska-
la � : �500. Plan wykupna gruntów od km �0,�+0 do km ��,9+65, skala � : �500. 
Plan sytuacyjny Rawy, skala � : �5000; �9��–�9�9; jęz. niem.

sygn. �507; Plan regulacji Rawy od km ��,�+80 do km ��,0+�5, od km �,8+�0 do 
km 5,8+0, od km �,0+50 do km �,0+50, od km �,0+50 do km �,8+�0, od km �0,5+�0 
do km ��,5+90 do km ��,�+80; �9�9–�9�6; jęz. niem.

Wspólnota Interesów Górniczo–Hutniczych
sygn. 5�0; Prawo wodne. Pobór wody z Rawy dla Huty Bismarcka. Mapa 
Świętochłowic � : �5000 z zazn. trasą poboru wody. Plan sytuacyjny Klarowni 
przy stawie Kowatza � : 500, plan sytuacyjny dla budowy zbiorników oczysz-
czania wody � : 500, plan sytuacyjny Oczyszczalni wody � : �000. Klarownia 
huty Bismarcka, przekroje, rzut poziomy, plan sytuacyjny � : 500. Rurociąg 
wody cisnącej, wody do picia, wodomierz, stojak rurowy, rozdzielacz, suwacz, 
zbiornik wodny, pompy i dmuchawy, akumulator. Obliczenia statyczne dla 
prac żelbetonowych klarowni huty Bismarcka staw Kowatza. Wniosek o wpi-
sanie do księgi wodnej prawa poboru wody z Rawy. Konsens policyjno–prze-
mysłowy, protokół dot. komisyjnego dochodzenia w sprawie zbiornika osado-
wego przy stawie Kowatza w hucie Bismarcka w Wielkich Hajdukach, oświad-
czenie, pozwolenie na budowę. Mapa Świętochłowic � : �5000; �90�–�9��; jęz. 
pol., jęz. niem.
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sygn. 5�8; Plan regulacji Rawy, okręg Roździeń–Bogucice, Mysłowice–Szopienice, 
skala � : �5000, Regulacja Rawy od km 8,0+80 do km �0,�+0, skala � : �500, Regu-
lacja Rawy od km 6,�+�5 do km 8,0+80, skala � : �500. Przekrój poprzeczny przez 
staw hutniczy (a–b), skala � : �000. Przebudowa i powiększenie oczyszczalnika, 
skala � : �00. Broszura pt. Chemiczne czyszczenie dopływów Rawy, zanieczyszczo-
nych przez kopalnie węgla kamiennego i huty, w roku 1911, str. �� , autor Witte; 
�9��–�9��; jęz. niem.

sygn. 550; Sprawozdania z prac budowlanych Związku Regulacji Rawy (sekcja 
I,II,IV,X). Sprawozdanie z działalności za rok �9�9. Plan sytuacyjny projektowa-
nego koryta rzeki, skala � : �000. Zlewnia rzeki Rawy, skala � : �5000, proj. inż. 
Grafowski: a) dopływy, b) oczyszczalnie istniejące, w budowie, projektowane, c) 
nieuregulowana część Rawy i dopływów. Plan sytuacyjny Kanałów huty ,,Marta”, 
skala � : �000; �9�5–�9�0; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. 55�; Sprawozdanie z działalności Kierownictwa regulacji za rok �9��–�9��. 
Projekt zaopatrzenia huty ,,Marta” w wodę z Rawy, 7 stroku; �9�0–�9��; jęz. pol., 
jęz. niem.

Kopalnia Eminencja
sygn. ��7; Odprowadzanie wód kopalnianych kopalni ,,Eminencja” rowem do istnie-
jącego rowu kopalni ,,Hohenlohe” i przez tenże do rzeki Rawy. Wyniki badania wody 
odpływowej. Prawo wodne kopalni ,,Eminencja”; �9��–�9��; jęz. pol., jęz. niem.

Zarząd Kopalni Polska w Świętochłowicach
Związek Regulacji Rawy. Akces o wstąpieniu do Związku, protokół z konferencji 
Związku o przebiegu Rawy, jej prędkość i zanieczyszczenia. Informacje z posie-
dzeń Zarządu Związku Regulacji Rawy; �9�8–�9�0; jęz. pol.

Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa Huta ,,Marta”
sygn. �0; Korespondencja dotycząca regulacji Rawy ze Związkiem, plany oczysz-
czające, prospekty urządzeń, analizy wodne w okolicach huty, udziały w Związku, 
sprawy uruchomienia zakładu pompowego, plany Rawy w okolicach huty, sprawy 
stawu hutniczego, protokoły z posiedzeń Związku, plany stawu hutniczego; �9��–
�9�0; jęz. pol., jęz. niem.

Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice
Sygn. 95��; Sprawozdanie z działalności Związku Rawa, budżet, bilans zamknię-
cia. Preliminarz na rok �9�7. Protokół z posiedzenia Komisji Technicznej Związku 



204

Marian Gałuszka, Leszek Grochla

Rawa z �9 kwietnia �9�7 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania zamknięcia 
rocznego Związku Regulacji Rawy za rok; �9�6–�9�7; jęz. pol.

Akta miasta Chorzowa
sygn. ����; Protokoły z posiedzeń Związku Regulacji Rawy; �9��–�9�8; jęz. niem.

sygn. ����; Posiedzenia Komisji Technicznej i Zarządu Związku. Rów Suesa. Plan 
i przekroje, profile Rawy; �9��–�9�7; jęz. pol., jęz. niem.

sygn. ����a; Komitet Techniczny. Posiedzenia. Sprawozdania ze stanu robót i kie-
rownictwa z działalności. Protokół z posiedzenia Podkomisji wodnej. Sprawozda-
nie z rewizji rachunkowości ZRR za rok �9��/�9��. Statut finansowy, Sprawozdanie 
z wykonania budżetu. Posiedzenia Zarządu ZRR �9��; �9�9–�9�5; jęz. pol.

sygn. ����b; Związek Regulacji Rawy. Budżety, bilanse, sprawozdania z działalno-
ści kierownictwa. Protokoły z posiedzeń Zarządu i Wydziału Związku, listy udzia-
łowców. Kwestionariusze informacyjne chorzowskich zakładów, składki na rzecz 
Związku; �9��–�9�5; jęz. pol.

sygn. ����; Regulacja potoku Rawy. Korespondencja Zarządu Policji w Królewskiej 
Hucie z władzami nadrzędnymi w sprawie regulacji Rawy; �89�–�9�8; jęz. niem.

Wydział Powiatowy w Bytomiu
sygn. ��5; Regulacja Rawy i kanalizacja miejscowości położonych w jej dorzeczu. 
Ekspertyza projektu regulacji Rawy w powiecie bytomskim. Plan przebudowy re-
gulacji biegu Rawy. Oczyszczanie Rawy. Konferencja dotycząca Rawy. Przegląd 
dopływów Rawy i uwarunkowanych przez nie zmian. Rozwój prawa górniczego 
i zbiór praw górniczych w księstwie pszczyńskim. Plan dorzecza Rawy. Statut to-
warzystwa na rzecz Rawy; �906–�9�0; jęz. niem.

sygn. ��6; Oczyszczalnia przy stawie Kowotza. Rozporządzenie dot. wylewów 
Rawy. Zapora na Rawie przy ul. Mielęckiego; �9�0–�9��; jęz. niem.
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edward długajczyk

zeStawienie oSób areSztowanych i zaSądzonych 
w woJewództwie śląSKiM w latach 1922–1939 

z powodu wSpółpracy z wywiadeM nieMiecKiM

W pierwszej wersji zestawienie powstało na podstawie przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Katowicach periodycznych sprawozdań Głównej 
Komendy Policji Województwa Śląskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Publiczne-
go (Społeczno–Politycznego) Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Potem zestawie-
nie zostało rozbudowywane na podstawie innych źródeł, zwłaszcza akt sądowych 
i prokuratorskich. Z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie do spisu 
weszły dane zaczerpnięte z zespołów: Samodzielny Referat Informacyjny Do-
wództwa Okręgu Generalnego (Dowództwa Okręgu Korpusu) nr 5 w Krakowie 
(sygn. I �7�.5/A…) i Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego (sygn. I �0�.�…), 
między innymi roczne „Statystyki spraw szpiegowskich”, opracowywane przez 
Wydział II b Oddziału II. Zestawienie pomija osoby wojskowe, w tym także de-
zerterów, którzy po ucieczce do Niemiec byli tam przesłuchiwani przez policję 
i organy wywiadu wojskowego i jeśli ponownie wracały na teren Polski, stawały 
przed Wojskowym Sądem Okręgowym nr 5 w Krakowie. W trakcie korzystania 
z akt w Centralnym Archiwum Wojskowym nastąpiło ponowne opracowanie 
zespołów polskiego wywiadu i ich przesygnowanie. Ustalenie aktualnych syg-
natur na podstawie nowych inwentarzy nie zawsze okazywało się osiągalne, stąd 
obok nowych występują także sygnatury stare ze spisów zdawczo–odbiorczych 
akt przejętych w �989 roku przez Centralne Archiwum Wojskowe z Centralne-
go Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W przypadku akt sądowych 
i prokuratorskich z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach także wid-
nieją dawne sygnatury kancelaryjne, które w przypadku korzystania z akt należy 
skonfrontować z sygnaturami nowych inwentarzy.

Zestawienie nie jest kompletne, lecz najdokładniejsze z obecnie możliwych. 
Policja podawała nazwiska i z reguły podstawowe dane personalne osób zatrzy-
manych (aresztowanych) pod zarzutem współpracy z obcym wywiadem, niekiedy 
odnotowywała wyroki sądowe. Nie każde zatrzymanie kończyło się sądem. Na-
zwisk osób zwolnionych z aresztu policja, poza nielicznymi przypadkami, nie wy-
szczególniała. Stąd też wyłoniły się trudności w ustaleniu faktycznie osądzonych. 
Ogółem w latach �9��–�9�8 aresztowano w przybliżeniu �00 osób podejrzanych 
o szpiegostwo, z czego sądy wymierzyły kary około �90 osobom. Dane te należy 
uważać za przybliżone. Liczba osób aresztowanych w podejrzeniu o szpiegostwo 
i osądzonych w latach �9��–�9�8 przedstawia się następująco:
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�9�� rok – �6 aresztowanych, � osądzony; �9�� – odpowiednio: ��, �; �9�� – �8, 
5; �9�5 –�9, 6; �9�6 – �8, ��; �9�7 – ��, �9; �9�8 – �6, 8; �9�9 – �6, 9; �9�0 – ��, �5; 
�9�� – �9, �0; �9�� – 7, �; �9�� – �0, �5; �9�� – �5, �7; �9�5 –�9, 9; �9�6 – �8, ��; �9�7 
– ��, ��; �9�8 – �6, �5.

Nie ma prostego związku między liczbą aresztowanych i osądzonych w danym 
roku, ponieważ aresztowani stawali często przed sądem dopiero w następnym roku. 
Lata �9��–�9�� wskazują na pochopne aresztowania, bez należycie przeprowadzone-
go dochodzenia. Liczby potwierdzają znany skądinąd fakt niedostatecznego przygo-
towania na początku polskich służb bezpieczeństwa, zwłaszcza policji, do wykony-
wania obowiązków, mankamentu usuwanego w miarę nabierania doświadczenia. 

Za odrębny należy uznać okres od wiosny �9�9 roku, kiedy w związku z zaostrze-
niem stosunków polsko–niemieckich i intensyfikacją wywiadowczo–dywersyjną ze 
strony Niemiec wzrastała liczba aresztowanych. Ponadto władze polskie przystąpiły 
do aresztowań prewencyjnych. W marcu �9�9 roku pod zarzutem szpiegostwa aresz-
towano w powiecie katowickim 5 osób, w Chorzowie – 9, powiecie tarnogórskim – �, 
powiecie lublinieckim – �, powiecie rybnickim, bielskim i cieszyńskim – po jednej 
osobie, powiecie frysztackim – �, z tego �0 osadzono w areszcie śledczym. Nazwisk 
nie podano. W kwietniu �9�9 roku pod zarzutem szpiegostwa zatrzymano i osadzo-
no w areszcie 6 osób, w tym w powiecie katowickim – �, w powiatach tarnogórskim, 
lublinieckim i frysztackim – po jednej. W maju �9�9 roku pod zarzutem szpiegostwa 
zatrzymano i osadzono w areszcie śledczym � osoby, w tym w powiecie cieszyńskim 
– �, w powiatach katowickim i lublinieckim – po jednej; w czerwcu �9�9 roku pod 
tym samym zarzutem – �0 osób, w tym w powiecie katowickim – � osobę, powiecie 
tarnogórskim – 7, powiecie frysztackim – �, w Chorzowie – �. Poza tym sporządzo-
no doniesienia do sądu przeciwko � osobom, które zbiegły do Niemiec. Faktycznie 
zbiegostwo przybrało wtedy dość szeroki zakres. W lipcu �9�9 roku pod zarzutem 
szpiegostwa zatrzymano 9 osób. Za sierpień brak danych.

wykaz skrótów
APK – Archiwum Państwowe w Katowicach
CAW– Centralne Archiwum Wojskowe
Pol Woj Śl – Policja Województwa Śląskiego
Prok SApel Kat– Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Prok SO Kat– Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach
SApel Kat – Sąd Apelacyjny w Katowicach
SO Chorz– Sąd Okręgowy Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
SO Kat– Sąd Okręgowy w Katowicach
SO Tarn. Gór– Sąd Górach Okręgowy Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich 

Górach
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1922
Wilhelm Lux (Luks), ur. �� VI �895 r. w Małej Dąbrówce, były wachmistrz po-
licji niemieckiej, zamieszkały w Raciborzu, aresztowany � IX �9�� r., zwolniony 
�0  II �9�� r. APK, Pol Woj Śl ���; CAW, I �7�.5/A.�96.
Gerard Pardubicki, strażnik, ur. �0 VIII �899 r. w Zaborzu k. Zabrza, zamieszkały 
w Porębie w pow. zabrskim, aresztowany 8 IX �9�� r., zwolniony 5 I �9�� r. Śledztwo 
umorzono z braku dowodów i amnestii. APK, Pol Woj Śl ���; CAW, I �7�.5/A.�96.
Stefan Kertesz, kupiec, ur. �7 IX �890 r., zamieszkały w Wiedniu, aresztowany 
�� X �9�� r. zwolniony z aresztu po sześciu tygodniach. W marcu �9�� r. śledztwo 
umorzono. APK, Prok SO Kat � J �05/��.
Franciszek Bratek, pomocnik handlowy, ur. � XI �897 r. w Bytomiu, tam zamiesz-
kały, aresztowany 6 XI, zwolniony 5 XII �9�� r. w wyniku amnestii. Uniewinniony 
przez Izbę Karną w Katowicach. Karol Zając (Zajonc), ur. � IX �90� w Opolu, aresz-
towany 6 XI �9�� r. (łącznie ze sprawą F. Bratka), zwolniony z aresztu �� XII �9�� r. 
Prokurator umorzył śledztwo. APK, Pol Woj Śl ���; CAW, I �7�.5/A.�96.
Wilhelm Stypa, ur. � IV �890 r. w Toszku, zamieszkały w Tarnowskich Górach, 
wywiadowca Posterunku Informacyjnego w Katowicach, aresztowany �0 XI �9�� r. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �6 VIII �9�� r. skazany na 5 lat cięż-
kiego więzienia. CAW, I �0�.�.6�57 i 67�9.
Erhardt Poloczek, drogerzysta, ur. � XI �90� r. w Żorach, tam zamieszkały, zatrzy-
many �� XI �9�� r. W związku z jego sprawą zostali aresztowani inny mieszkań-
cy Żor: Ernest Wodecki, redaktor „Oberschlesischer Wanderer” w Gliwicach, ur. 
8 I �888 r. w Żorach; Eryk Symela, ur. �7 VII �90� r. w Mikołowie; Alfons Winkler, 
pomocnik kupiecki, ur. 8 IX �89� r. w Szerokiej pow. Pszczyna; Grzegorz Gorywo-
da, pomocnik kupiecki, ur. �8 V �90� r. w Żorach. Śledztwo umorzono �� V �9�� r. 
APK, Pol Woj Śl ���; CAW, I �7�.5/A.�96.
Augustyn Knabel, rzeźnik, ur. 5 III �899 r. w Rozbarku k. Bytomia, zamieszkały 
w Lublińcu, zatrzymany w listopadzie �9�� r., w styczniu �9�� r. zwolniony z aresz-
tu. APK, Pol Woj Śl ���
Henryk Amende (Am Ende), kupiec, ur. 5 IX �889 r. w Łodzi, zamieszkały w Królew-
skiej Hucie, zatrzymany �� XII �9�� r. Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl ���.
Anna Szostak, aresztowana do sprawy Jana Hladisza. CAW, I �7�.5/A.�96.
Józef Kleinert, ur. � III �899 r., zamieszkały w Wielkich Hajdukach. Razem 
z nim aresztowano Ryszarda Dyllę, ur. �� VIII �90� r. Śledztwo umorzono. CAW, 
I �7�.5./A.�96.
Antoni Krężel – brak danych.
Alfons Duda – brak danych.
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1923
Józef Kubicki, ur. �5 I �89� r. w Górnych Marklowicach, zamieszkały w Raciborzu, 
aresztowany �� I �9�� r. CAW, I �7�.5/A.�96.
Edmund Hübner, ur. �7 XII �90� r. w Cieszynie, zamieszkały w Rybniku, aresz-
towany �� I �9�� r. W tym samym dniu zatrzymano dwóch innych mieszkańców 
Rybnika: Wiktora Kędzię i Alfreda Kufkego. CAW, I �7�.5/A.�96.
Robert Switalik, ur. �� VII �900 r. w Mikulczycach, zamieszkały w Biskupicach, 
aresztowany �9 I, zwolniony �0 III �9�� r. Śledztwo umorzono z powodu braku 
dowodów i amnestii. CAW, I �7�.5/A.�96.
Ignacy Stachowiak, ur. �8 I �899 r. w Pyszowej pow. Śrem, zamieszkały w Ka-
towicach, agent Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Generalnego, aresztowany 
�� II �9�� r. Zbiegł z aresztu w Katowicach �8 IV �9�� r. Sąd Okręgowy w Katowi-
cach �� II �9�5 r. umorzył postępowanie. CAW, I �7�.5/A.�96.
Irma Dudek, ur. � IX �906 r. w Załężu, aresztowana �6 II �9�� r. Przebywała 
w areszcie w Rybniku, skąd ją zwolniono �7 IV �9�� r. CAW, I �7�.5/A.�96.
Jan Szombera, ur. �8 XII �897 r. w Rzędówce, zamieszkały w Zaborzu, areszto-
wany 5 III �9�� r. także pod zarzutem morderstwa politycznego na osobie Knara. 
Śledztwo umorzono. CAW, I �7�.5/A.�96.
Franciszek Marcol z Kuźni Raciborskiej, aresztowany �0 III �9�� r., wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 II �9�� r. skazany na �� lat więzienia. Jego 
brata, ogniomistrza Józefa Morcola, oddano Okręgowemu Sądowi Wojskowemu 
w Krakowie, który skazał go na 8 lat więzienia. APK, Prok SO Kat � J 68�/��.
Erich Doering, ur. �7 IV �896 r. w Chemnitz, aresztowany �5 IV �9�� r., wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z � III �9�� r. skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. 
W tej sprawie zostali także aresztowani Augustyn Michna, redaktor „Kattowitzer 
Zeitung”, ur. �5 VIII �890 r. w Radzionkowie, i Fryderyk Bernhardt, dyrektor huty 
w Królewskiej Hucie, ur. �6 IX �878 r. Michnę i Bernhardta sąd uniewinnił. APK, 
Prok SO Kat � J 9�8/��.
Jan Kustos, dziennikarz, ur. 5 IX �89� r., aresztowany �� IV �9�� r. za umieszcze-
nie w nr �00 „Głosu Górnego Śląska” materiału dekonspirującego pracę polskiego 
wywiadu w Niemczech. Zwolniony z aresztu za kaucją. Śledztwo umorzono. CAW, 
I �7�.5/A.�96 i �70.
Jan Krawczyk, zamieszkały w Stolarzowicach, aresztowany �5 V �9�� r. CAW, 
I �7�.5/A.�96.
Wilhelm Schneider, ur. �0 I �89� r. w Roździeniu, zamieszkały w Królewskiej Hu-
cie, dawny polski wywiadowca. Aresztowany �� VII �9�� r. za współpracę z wy-
wiadem angielskim.
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1924
Leopold Strmiska vel Stürmer vel Smekal, skazany �7 XI �9�� r. wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach na � lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, I �7�.5/A.��6, k. ��0–��6.
Karol Morgała, były policjant niemiecki, ur. � IX �870 r. w Bargłowce pow. Gliwi-
ce, zamieszkały w Szarleju, aresztowany �5 III �9�� r. APK, Pol Woj Śl ���.
Walter Weber, praktykant górniczy, ur. 6 IX �90� r. w Szarleju, tam zamiesz-
kały, aresztowany �5 III �9�� r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach 
z �8 XI �9�� r. skazany na rok i 8 miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Pol Woj Śl. ���; Prok SO Kat � J �7�/��.
Franciszek Piosek, rolnik, ur. � IV �86� r. w Rozmierkach pow. Wielkie Strzelce, 
zamieszkały w Lubecku pow. Lubliniec, aresztowany �7 III �9�� r. Prawdopodob-
nie śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl ���.
Wilhelm Haide, sekretarz Volksbundu, ur. � I �88� r. w Biedrzychowicach pow. 
Prudnik, zamieszkały w Zgodzie pow. Świętochłowice, aresztowany �� III �9�� r. 
Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl ���.
Jerzy Kroker, asystent rolniczy, ur. �� VI �86� r. w Ozorzycach pow. Wrocław, za-
mieszkały w folwarku Kochcice pow. Lubliniec, aresztowany 9 V �9�� r. Śledztwo 
prawdopodobnie umorzono. APK, Pol Woj Śl ���.
Piotr Sojka z Ligoty Woźnickiej, aresztowany �� VI �9�� r. Wyrokiem sądowym 
uniewinniony. APK, Pol Woj Śl ���.
Asmus Bruhn, ur. �� VIII �889 r. w Kielsegen, inspektor Dyrekcji Kolei w Opolu, 
aresztowany �� III �9�� r. na polecenie Prokuratury w Katowicach. Na wyznaczo-
ną na �� II �9�5 r. rozprawę przed Sądem Okręgowym w Katowicach oskarżony, 
który miał odpowiadać z wolnej stopy, nie stawił się. Kaucja w wysokości � tys. zł 
przepadła. CAW �77�/89 nr 879; APK, Pol Woj Śl ��5, k. ��–�5.
Böhm, dyrektor firmy Ceasar Wollheim w Katowicach. �� VII �9�� r. policja przepro-
wadziła rewizję w wymienionej firmie i w mieszkaniach kilku jej urzędników. W toku 
dochodzeń ustalono, że Böhm, który zbiegł do Niemiec, oprócz popełnienia nadużyć 
na szkodę skarbu państwa wysyłał do Berlina sprawozdania o treści politycznej.
Guido Taube, ur. �� VII �890 r., nauczyciel szkoły mniejszościowej w Mysłowi-
cach, tam zamieszkały, aresztowany � IX �9�� r., zwolniony za kaucją zbiegł do 
Niemiec. APK, Prok SO Kat � J ��80/��; CAW �77�/89 nr 88� i dalsze.
Jan Pyka, ur. �� VIII �885 r, bez stałego miejsca zamieszkania, aresztowany �� 
IX �9�� r. Z polecenia niemieckich władz wojskowych zajmował się zbieraniem 
informacji o osobach zaginionych podczas wojny światowej i obracał się w pobliżu 
wojsk polskich podczas manewrów.
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Alfred Paduszek, ur. �� XII �89� r. Wodzisławiu, tam zamieszkały, aresztowany 
�0 X �9�� r. pod zarzutem fałszowania dokumentów magistratu w Wodzisławiu 
i szpiegostwa na rzecz Niemiec. Prokuratura Sądu Okręgowego w Katowicach 
�� XII �9�� r. umorzyła dochodzenie. CAW, I �7�.5/A. �70.
Jan Langer, ur. �� VIII �898 r. w Węgierskiej Górce, odpowiadał z wolnej stopy 
�7 XI �9�� r. przed Sądem Okręgowym w Katowicach za zbrodnię usiłowane-
go szpiegostwa na rzecz Niemiec, otrzymał wyrok � rok więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego.
Karol Wygrabek, skazany �6 XII �9�� r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 
� rok twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego od �8 III �9�� r. APK, Prok SO Kat 
� J �9�/��; CAW I �7�.5/A.��6.
Karol Oleś, ur. �6 VI �890 r. w Jejkowicach pow. Rybnik, zamieszkały w Gliwi-
cach, Herman Weiszalz, ur. � X �90� r. w Będzinie, tam zamieszkały – areszto-
wani � XII �9�� r., Paweł Stronk, ur. �5 I �868 r. w Szobiszowicach pow. Gliwice, 
zamieszkały w Wielkich Hajdukach – aresztowany � XII �9�� r. Stronk wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z �� V �9�5 r. został skazany na � rok więzienia, 
bez zaliczenia aresztu śledczego, i 500 zł grzywny. APK, Prok SO Kat � J �7�6/��; 
CAW, �77�/89 nr 88� – akt oskarżenia przeciwko Olesiowi (należał do Stahlhel-
mu); �77�/89 nr 879, 880, k. ��0 i dalsze – doniesienie do prokuratora.
Jerzy Podkowa, wywiadowca Ekspozytury nr �, podejrzany o wysługiwanie się 
też Niemcom. Na skutek polecenia Ekspozytury nr � Oddziału II Sąd Okręgowy 
w Katowicach �6 V �9�6 r. zaniechał postępowania. APK, Prok SO Kat � J �66�/��; 
CAW, I �7�.5/A.�70.

1925
Paweł Lipiński, Sąd Okręgowy �� I �9�5 r. umorzył postępowanie. CAW, I �7�. 
5/A. �70.
Paweł Reinisch, ur. �5 XI �896 r., funkcjonariusz niemiecki z Zabrza, aresztowany 
w lutym �9�5 r. na terenie powiatu lublinieckiego. Sąd Okręgowy w Katowicach 5 
VI �9�5 r. umorzył postępowanie. CAW, I �7�. 5/A. �70.
Józef Kandzia, funkcjonariusz Schupo, ur. �0 VI �900 r. w Szarleju, zamieszka-
ły w Brynku, pow. Gliwice, aresztowany �0 III �9�5 r. przez Komisariat Policji 
w Szarleju pod zarzutem zwabienia polskiego strażnika celnego na teren niemie-
cki i tam spowodowanie jego aresztowania. Poza tym zarzucono mu się szpiego-
stwo na rzecz Niemiec.
Robert Hauke (Hanke), ur. �6 IV �896 r., zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
� IV �9�5 r. na wniosek Posterunku Informacyjnego w Katowicach pod zarzutem 
zbierania informacji dla Abwehrstelle we Wrocławiu, policji politycznej w Gliwi-
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cach i zdradzenia polskich agentów Kozłowskiego, Barczaka i Szczepańskiego. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 X �9�5 r. skazany na � lata ciężkiego 
więzienia. CAW, �77�/89 nr 896 i 90�, część sprawy I �0�.�.6567, s. �56 i dalsze.
Artur Schmidt, ur. �5 IX �890 r. w Siemianowicach, urzędnik Górnośląskiego 
Związku Przemysłowców Górniczo–Hutniczych, 6 IV �9�5 r. przyłapany na przemy-
cie dokumentów związkowych. Zbiegł do Niemiec. APK, Prok SO Kat � J 9�/�5.
Franciszek Paulik, ur. 6 II �89� r., zatrzymany �7 IV �9�5 r. pod zarzutem, że nosił 
się z zamiarem powiadomienia władz niemieckich o pracy Posterunku Informa-
cyjnego w Katowicach i zdradzenia polskich wywiadowców. CAW, �77�/89 nr 886, 
s. 9� i dalsze.
Paweł Strong z Wielkich Hajduk. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z �� V �9�5 r. skazany na � rok więzienia i 500 zł grzywny.
Alfred Thiele z Wałbrzycha, aresztowany �8 IV �9�5 r., wyrokiem z �7 XII �9�5 r. 
Detaszowanej Izby Karnej w Tarnowskich Górach skazany na �8 i pół miesiąca 
więzienia. APK, Prok SO Kat � J 97/�5; CAW, �77�/89 nr 888, teczka �.
Erwin Richter, ur. �9 VI �899 r., zamieszkały w Szopienicach i Bytomiu, �� V 
�9�5 r. doprowadzony na policję przez Posterunek Informacyjny w Katowicach 
Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Generalnego. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z �6 X �9�5 r. skazany na � lata więzienia z zaliczeniem 5–miesięcz-
nego aresztu śledczego. CAW, I �0�.�.6565.
Wiktor Erdmann z Olesna, aresztowany 5 VI �9�5 r. przez Ekspozyturę Policji 
Politycznej w Lublińcu.
Leon Borsutzki z Zabrza zatrzymany �� VI �9�5 r.
Konrad Madej ur. �5 XI �899 r. w Rozbarku, zamieszkały w Królewskiej Hucie. 
Zatrzymany w Rudnikach. Sąd Okręgowy w Katowicach �6 VIII �9�5 r. umorzył 
postępowanie.
Brunon Wróbel, ur. �7 V �89� r. w Tarnowskich Górach, aresztowany � VII �9�5 r. 
CAW, �77�/89 nr 89� i 89�. Zob. rok �9�6.
Jan Lamich, ur. 6 V �89� r. w Kolonowskiej pow. Strzelce, zamieszkały w Katowi-
cach, zatrzmany �� VII �9�5 r. w Katowicach na podstawie zeznań świadka Ko-
łoczki, którego namawiał do współpracy z wywiadem niemieckim. Sąd Okręgowy 
w Katowicach �8 IX �9�5 r. umorzył postępowanie. CAW, I �0�.6�85.
Ewa Fischerowa, ur. �7 VII �896 r. w Łopniewie pow. Wągrowiec, zamieszkała 
w Katowicach, zatrzymana �� VII �9�5 r. na wniosek Posterunku Informacyjnego 
w Katowicach Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Generalnego, który zarzucił 
jej zdradzenie Konsulatowi Niemieckiemu wiadomości o Posterunku Informacyj-
nym. CAW, �77�/89 nr 886.
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Augustyn Przewdzięg, ur. �8 VIII �897 r., zamieszkały w Wielkich Hajdukach, zatrzy-
many �0 VIII �9�5 r. Sąd Okręgowy w Katowicach �9 I �9�6 r. umorzył postępowanie.
Gustaw Król z Wesołej pow. Pszczyna, zatrzymany �� VIII �9�5 r. Śledztwo umo-
rzone 6 XI �9�5 r.
Stanisław Wons, zamieszkały w Nowych Hajdukach, zatrzymany � IX �9�5 r. przez 
Ekspozyturę Policji Politycznej w Królewskiej Hucie. Współpracował z Józefem Lech–
Tatarkiem, zatrzymanym przez władze wojskowe w Krakowie. Wyrokiem z �7 II �9�6 
r. Detaszowana Izba Karna w Królewskiej Hucie skazała Wonsa na � i pół roku więzie-
nia i Tatarka na 7 i pół roku więzienia; obu zaliczono areszt śledczy. APK, Prok SO Kat 
� J ��0/�5; CAW �77�/89 nr 905, k. 85� i dalsze, I �0�.�.667�, k. ��9–���.
Wilhelm Snopek, ur. 6 I �89� r. w Raciborzu. Sąd Okręgowy w Katowicach 
�9 X �9�5 r. umorzył postępowanie. CAW, I �7�.5/A.�70.
Franciszek Buczyński (Burzyński), ur. �� IX �897 r., zamieszkały w Radoszo-
wach Wielkich, zatrzymany � IX �9�5 r. w Rybniku. Sąd Okręgowy w Katowicach 
�� I �9�6 r. umorzył postępowanie. APK, Prok SO Kat � J ��9/�5.
Jan Wiecha, zamieszkały w Bielszowicach, zatrzymany 6 IX �9�5 r. na odcinku 
granicznym w Rudzkiej Kuźni.
Franciszek Młynek, funkcjonariusz policji niemieckiej, zatrzymany 8 IX �9�5 r. 
przez Ekspozyturę Policji Politycznej w Lublińcu. Posługiwał się fałszywymi do-
kumentami osobistymi.
Ryszard Wawoczny z Raciborza, zatrzymany � XI �9�5 r. i oddany prokuratorowi 
przy Izbie Karnej w Rybniku.
Teodor Klimczok, ur. �� I �906 r. w Prudniku, zamieszkały w Bad Altheide pow. 
Kłodzko i Józef Broda, ur. �8 V �90� r. w Hall pow. Innsbruck, zamieszkały w Bad 
Altheide – zatrzymani �5 VI �9�5 r. w Solarni pow. Lubliniec.
Józef Kiess, ur. �6 I �880 r. Sąd Okręgowy w Katowicach �0 XI �9�5 r. umorzył 
postępowanie.
Fritz Schneider, kelner, ur. �6 XII �90� r. w Lipsku, zatrzymany w grudniu �9�5 r.
Wacław Dworaczek, ur. �8 IX �899 r. w Łagiewnikach.

1926
Piotr Kuś, ur. �0 VI �900 r. w Pasieczkach pow. Pszczyna. Sąd Okręgowy w Kato-
wicach 7 I �9�6 r. umorzył postępowanie. CAW, I �7�.5/A.�70.
Willi Gaede, ur. �9 IX �90� r. w Toruniu, bez stałego miejsca zamieszkania, za-
trzymany � I �9�6 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z �� IV �9�6 r. 
skazany na � i pół roku twierdzy. CAW, I �0�.�.6�85, s. �90–�08.
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Jan Bogusz, kapitan rezerwy WP, ur. �� V �89� r. w Zabrzu, zamieszkały 
w Katowicach, aresztowany 7 I �9�6 r. Jan Emil Heinze, porucznik rezerwy ar-
mii niemieckiej, przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego Alianz Konzern, 
ur. �� XII �89� r. w Gliwicach, tam zamieszkały, zatrzymany 7 I �9�6 r. Stefan 
Libera, były nadkomisarz Policji Województwa Śląskiego i major rezerwy WP, 
ur. �� XII �88� r. w Piotrowicach na Śląsku Opolskim, zatrzymany �� I �9�6 r. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� VIII �9�6 r. J. Bogusz skazany na 5 
lat ciężkiego więzienia, J. Heinze – na � i pół roku z zaliczeniem aresztu śledczego. 
S. Libera i B. Wróbel uwolnieni od winy i kary. CAW, J. Bogusz – �769/89 nr �6�, tu 
wyrok SO w Katowicach w tej sprawie, sygn. � J 6/�6.
Teodor Bodylak, ur. 8 XI �886 r. w Przygodzicach woj. poznańskie, aresztowany 
�� I �9�6 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� I �9�7 r. skazany na 
� i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat � J �9/�6; 
CAW, I �0�.�.65�9.
Andrzej Dudek i �� innych, aresztowany �� II �9�6 r. APK, Prok SO Kat � J ��/�6. 
E. Długajczyk: Tak zwana afera szpiegowska Volksbundu. „Kronika Katowic” �99�, 
T.IV, s. ��5–���. 
Hugon Heidrich, ur. �6 XI �89� r. w Przegędzy pow. Rybnik, zamieszkały w By-
tomiu, zatrzymany � III �9�6 r. Herman Heidrich został skazany w Bytomiu na 
�� miesięcy więzienia za wydanie władzom polskim swojego brata Hugona. APK, 
Prok SO Kat � J �5/�6; CAW, �77�/89 nr 90�, k. 9� i dalsze.
Karol Jagiełło vel Leimann, Gutmann, Traubner, ur. w �900 r. we Frysztacie, 
wywiadowca Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Generalnego, zatrzymany 
� III �9�6 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Rybniku 
z �� VIII �9�6 r. skazany na rok więzienia. APK, Prok SO Kat I J 59/�6.
Paweł Kaczmarczyk, ur. �6 VI �870 r., zamieszkały w Tarnowskich Górach, zatrzy-
many 6 IV �9�6 r. Śledztwo umorzono, po czym Kaczmarczyk zbiegł do Niemiec.
Franciszek Gajda, ur. �9 IX �896 r., zamieszkały w Radzionkowie, zatrzymany 
6 V �9�6 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z 5 X �9�6 r. uniewin-
niony. CAW, I �0�.�.65�9.
Artur Maligłówka, ur. � XII �896 r., zamieszkały w Radzionkowie, zatrzymany 
�� V �9�6 r. Wyrokiem Izby Karnej w Tarnowskich Górach z �� X �9�6 r. skazany 
na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat � J 
�0�/�6; CAW, �77�/89 nr 899, k. 76� i dalsze
Roman Kostecki, ur. �� I �896 r., zamieszkały rzekomo w Berlinie, zatrzymany 
�� V �9�6 r. Sąd Okręgowy w Katowicach �5 I �9�7 r. umorzył dochodzenie. CAW, 
I �0�.�.65�9.
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Jan Bieniek, ur. 7 V �900 r. w Kończycach, zamieszkały w Zabrzu. Zatrzymany 
�� V �9�6 r. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Franciszek Niewiera, ur. �9 I �90� r., zamieszkały w Szamarzowicach pow. 
Racibórz, zatrzymany 6 VI �9�6 r. Wyrokiem Izby Karnej w Rybniku z � IX 
�9�6 r. skazany na � rok więzienia. APK, SO Kat � J ���/�6; CAW, �77�/89 nr 
899, k. �68.
Wincenty Kowol z Królewskiej Huty i Wincenty Waniek z Katowic zatrzymani 
�0 VI �9�6 r. oraz Maria Kowolowa zatrzymana � VII �9�6 r. Sprawa Kowola – 
APK, Prok SO Kat ��7/�6. �� III �9�7 r. przed Detaszowaną Izbą Karną w Królew-
skiej Hucie odbyła się rozprawa przeciw W. Wańkowi, został uniewinniony. CAW, 
�77�/89 nr 900, k. �8� i dalsze, I �0�.�.6567.
Teodor Głomb z Radzionkowa, aresztowany 9 VI �9�6 r.
Piotr Żytni, zamieszkały w Żandowicach pow. Strzelce, zatrzymany �� VII �9�6 r. 
CAW, �77�/89, k. �098 – przesłuchanie, śledztwo umorzono.
Bernard Feist, ur. �� XII �888 r., zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany �� VII �9�6 r. 
Śledztwo umorzono. CAW, �77�/89 nr 906, k. �88 i dalsze.
Edward Bilowski, ur. �9 IX �88� r. w Sączowie pow. Będzin, zamieszkały w Pia-
secznej pow. Tarnowskie Góry, zatrzymany �9 VII �9�6 r.
Eugeniusz Jurewicz, notowany w PPI nr �6� poz. 8, zatrzymany w Cieszynie w po-
rozumieniu z tamtejszym oficerem informacyjnym. Po przesłuchaniu odstawiony 
do Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Generalnego w Krakowie.
Jerzy Makosz, ur. �� XI �905 r. w Zabrzu, zatrzymany �7 VII �9�6 r. Sąd Okręgowy 
w Katowicach umorzył postępowanie.
Czterej członkowie rodziny Richterów z Szopienic, zatrzymani �0 VII �9�6 r. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �7 III �9�7 r. zostali skazani: Franciszek 
Richter na 5 lat ciężkiego więzienia, Oswald Richter na � lata, Irena Richter na 
� rok. Wszystkim zaliczono areszt śledczy od � VIII �9�6 r. CAW, �77�/89 nr 95�, 
k. �97 i dalsze, I �0�.�.6565 i 6587, k. 97–�08.
Franciszek Borak, aresztowany � IX �9�6 r.
Henryk Nieszporek, ur. �8 VII �898 r. zamieszkały w Królewskiej Hucie i Maksy-
milian Nieszporek z Miechowic pow. Bytom, aresztowani �� IX �9�6 r. Detaszo-
wana Izba Karna Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie 6 IV �9�7 r. skazała H. 
Nieszporka na 6 lat więzienia, M. Nieszporka na półtora roku. APK, Prok SO Kat � 
J �57/�6; CAW, I �0�.�.666�.
Stefan Kowalik , ur. � IX �889 r. w Rudzie, tam zamieszkały zatrzymany 8 XI �9�6 r. 
CAW, I �0�.�.65�9.
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Alojzy Wolny z Przyszowic pow. Rybnik, zatrzymany �8 IX �9�6 r. Wyrokiem 
Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z �� I �9�7 r. 
skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Małgorzata Schorek, ur. 6 VI �908 r. w Bytomiu, zamieszkała w Gliwicach, Oskar 
Symbol, ur. �5 X �888 r. w Pawłowie, zamieszkały w Świętochłowicach, Oskar Ka-
sparek, ur. 8 VII �976 r. w Wołczynie pow. Kluczbork, zamieszkały w Świętochłowi-
cach, Selma Hiltawska, ur. �8 IV �886 r. w Olzie, zamieszkała w Świętochłowicach, 
Stefan Kowolik, ur. � IX �889 r. w Orzegowie, zamieszkały w Rudzie – aresztowani 
w listopadzie �9�6 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej w Królewskiej Hucie 
z �0 III �9�7 r. zostali skazani: O. Symbol na 6 lat ciężkiego więzienia, S. Hiltowska 
na � i pół roku, O. Kasparek na 6 miesiecy. Wszystkim zaliczono areszt śledczy. 
Wyrok z 7 XII �9�7 r. po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez ten sąd: O. Symbol 
� lata ciężkiego więzienia, S. Hiltowska � rok, O. Kasparek uniewinniony. CAW, 
�77�/89 nr 967, I �0�.�.666�.
Paweł Strasidło, ur. �� III �898 r. w Rudziczce pow. Pszczyna, zamieszkały w Mie-
chowicach, aresztowany �� XII �9�6 r.
Maks Rymarczyk, ur. �� X �907 r. w Bielszowicach, tam zamieszkały, aresztowany 
�8 XII �9�6 r.
Paweł Kurzydym, ur. �7 XII �896 r. w Gliwicach, aresztowany �� XII �9�6 r. APK, 
Prok SO Kat � J ���/�6.
Michał Madera, zastępca kierownika Komisariatu Dworcowego Policji w Katowi-
cach, w lipcu �9�6 r. zdezerterował do Niemiec, zabierając z sobą akta mob. Wyda-
lony przez władze niemieckie �� XII �9�7 r., wyrokiem Sądu Okręgowego w Kato-
wicach z �9 V �9�8 r. został skazany na � i pół roku więzienia. APK, Prok SO Kat � 
J ���/�6; CAW, �0�.�.6565.
Aleksander Kusyk, ur. �� X �896 r. w Czortkowie. Sąd Okręgowy w Katowicach 
�� XII �9�6 r. umorzył postępowanie.
Emil Rubin, ur. �8 XI �89� r. w Rudnie, zamieszkały w Gliwicach. Izba Karna 
w Królewskiej Hucie �0 XII �9�6 r. umorzyła postępowanie. CAW, I �0�.�.6587, 
k. ��9–���.
Józef Piecha, ur. �6 XI �865 r. w Wędzinie pow. Lubliniec, zamieszkały w Królew-
skiej Hucie. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Józef Mularczyk, ur. �5 X �87� r. w Starych Reptach, tam zamieszkały, aresztowa-
ny �� V �9�8 r. Sąd Okręgowy w Katowicach na rozprawie w Tarnowskich Górach 
�6 IV �9�9 r. umorzył postępowanie. CAW, I �0�.�.6669.
Teodor Lebek, ur. �� II �900 r. w Tarnowskich Górach, zamieszkały w Zabrzu. Sąd 
Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
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Karolina Kubanek, ur. � VI �877 r. w Bytkowie, tam zamieszkała. Sąd Okręgowy 
w Katowicach umorzył postępowanie.
Piotr Żyłka ur. ��. II �88� r. w Sandowicach pow. Strzelce, tam zamieszkały. Sąd 
Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.
Bernard Szeliga, ur. �� VII �880 r. w Starych Reptach. Sąd Okręgowy w Katowi-
cach umorzył postępowanie.
Leon Łapiński, ur. �5 IX �899 r. we Lwowie. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył 
postępowanie.
Emil Krüger, ur. �� X �87� r., zamieszkały w Woszczycach. Wincenty Musioł, 
ur. 6 XI �896 r. w Królówce. Maksymilian Kinast, ur. 6 V �88� r., zamieszkały 
w Woszczycach, Franciszek Ferenz, ur. 9 VIII �890 r., kierownik szkoły w Wosz-
czycach. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie.

1927
Wiktor Pach, ur. �� II �889 r. w Zabrzu, tam zamieszkały, i Maria Oczko, 
ur. �5 V �900 r. w Zabrzu, zamieszkała w Katowicach, zatrzymani �6 I �9�7 r. 
Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl ��0, k. 7�–��5.
Józef Placek, ur. 7 II �900 r. w Józefowcu, zamieszkały w Świętochłowicach, aresz-
towany �7 I �9�7 r., i Aleksander Kowalski, ur. �7 II �898 r. w Tarnowskich Górach, 
bez stałego miejsca zamieszkania, aresztowany �� I �9�7 r. Wyrokiem Sądu Okręgo-
wego w Katowicach z �9 IX �9�7 r. A. Kowalski został skazany na � i pół roku więzie-
nia z zaliczeniem aresztu śledczego, J. Placek – uniewinniony. APK, Prok SO Kat � J 
��/�7, Pol Woj Śl ��6, k. 76–�68; CAW, �77�/89 nr 9��, k. 78 i dalsze, I �0�.�.667�.
Ludwik Dolnicki, ur. �6 IX �89� r. w Rojcy, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 
6 III �9�7 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �9 IX �9�7 r. skazany 
na � rok i 7 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. CAW, �77�/89 nr 
9��, k. �50 – usiłowanie wysłania grypsów z więzienia katowickiego dla wywiadu 
niemieckiego. CAW, I �0�.�.665�.
Józef Żołądek, ur. �� III �889 r. w Kotorzu Wielkim pow. Opole, zamieszkały w Ka-
towicach, zatrzymany �9 III �9�7 r. Wyrokiem Izby Karnej w Królewskiej Hucie 
z �0 XI �9�7 r. skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, �77�/89 nr 9��, k. ��� i dalsze, I �0�.�.660�, k. ��09–��55.
Brunon Hackauf, aresztowany �7 IV �9�7 r. W toku dalszych dochodzeń wspólnie 
z Posterunkiem Oficerskim nr � w Katowicach policja aresztowała 5 IX �9�7 r. nastę-
pujące osoby: Reinhold Gudermuth, ur. � V �89� r. w Tarnowskich Górach, zamiesz-
kały w Gliwicach, Erwin Lober, ur. �8 XI �890 r. w Katowicach, księgowy w „Katto-
witzer Zeitung”, Stanisław Kilka, ur. �� II �88� r. w Zabrzu, kierowca w „Kattowitzer 
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Zeitung”, 7 IX �9�7 r. zwolniony. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �0 IX 
�9�7 r. zostali skazani: B. Hackauf na � lata więzienia, Gustaw Grosse na � rok, Teo-
dor Pissarek został uniewinniony. CAW, �77�/89 nr 9��, k. �� i dalsze, I �0�.�.6660.
Robert Woźniczek, zamieszkały w Rojcy pow. Tarnowskie Góry, zatrzymany 
� V �9�7 r. pod zarzutem należenia do Stahlhelmu i szpiegostwa. Wyrokiem De-
taszowanej Izby Karnej w Tarnowskich Górach z �0 X �9�7 r. skazany na � i pół 
roku twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat � J �9/�7; CAW, 
�77�/89 nr 9�5, k. �06 i dalsze.
Józef Piróg, ur. �7 III �88� r., st. wywiadowca Referatu Politycznego Powiatowej 
Komendy Policji w Katowicach, aresztowany 9 V �9�7 r. Śledztwo umorzono. APK, 
Pol Woj Śl ��0, k. �8–��0.
Paweł Heidrich, ur. �� I �895 r. w Przegędzy pow. Rybnik, zamieszkały w Małej 
Dąbrówce, zatrzymany �� V �9�7 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z �� XII �9�7 r. skazany na � lata ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. CAW, I �0�.�.6505.
Wincenty Honisz, strażnik celny z placówki Odra pow. Rybnik, ur. �0 I �90� r. 
w Olzie, zatrzymany �5 V �9�7 r. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okrę-
gowego w Rybniku z � I �9�8 r. skazany na � lata więzienia. APK, Prok SO Kat � J 
59/�7; CAW, �77�/89 nr 956. k. 98� i dalsze.
Rufin Strzecha, ur. � XI �897 r. w Małej Dąbrówce, agent policji politycznej w Za-
brzu. CAW, I �7�.5/A.�70.
Józef Kupka, zwerbowany na agenta Posterunku Oficerskiego nr � w Katowicach, 
został �� VI �9�7 r. zatrzymany z powodu oszustwa i dostarczania fałszywego ma-
teriału wywiadowczego. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� VI �9�8 r. 
skazany na � rok więzienia. APK, Prok SO Kat � J 7�/�7; CAW, I �0�.�.6609.
Piotr Tomczyk zatrzymany �5 VI �9�7 r. przez Powiatową Komendę Policji w Tar-
nowskich Górach.
Jan Macek, ur. �� V �905 r. w Orzepowicach pow. Rybnik, tam zamieszkały, aresz-
towany �5 VI �9�7 r. Wyrokiem sądu w Rybniku z �� II �9�8 r. skazany na � lata 
ciężkiego więzienia. APK, Pol Woj Śl ��6, k. ��8–5�0; CAW, I �0�.�.6565.
Karol Pander, ur. � XI �876 r. w Kłodnicy pow. Koźle, zamieszkały w Gliwicach, 
wspólnik Karola Jagiełły, aresztowany � VIII �9�7 r., zwolniony z objawami cho-
roby umysłowej. APK, Prok SO Kat � J 88/�7; CAW, �77�/89 nr 9��, k. ��� i dalsze, 
I �0�.�.6566, k. �5–50.

Piotr Skowron, ur. � IX �898 r. w Lipinach, tam zamieszkały, zatrzymany 
9 VIII �9�7 r. Sąd Okręgowy w Katowicach umorzył postępowanie. APK, Prok SO 
Kat � J 89/�7; CAW, I �0�.�.6589.
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Wiktor Bednarek, ur. �� IX �889 r., zatrzymany �9 IX �9�7 r. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z �� I �9�9 r. skazany na � lata ciężkiego więzienia. 
APK, Prok SO Kat �0� /�7; CAW, �77�/89 nr 9�0, k. 5�9 i dalsze, I �0�.�.665�, k. 
909–9�9.
Otton Reinhardt, ur. �6 II �90� r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
�7 IX �9�7 r. i wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� III �9�8 r. skaza-
ny na � lata więzienia. APK, Prok SO Kat � J �07/�7; CAW �77�/89 nr 99�, k. ��8 
i dalsze.
Emanuel Przybyła, ur. �� XII �895 r. w Królewskiej Hucie, tam zamieszkały, Były 
urzędnik Dyrekcji Policji w Królewskiej Hucie, zatrzymany 7 X �9�7 r. pod za-
rzutem zdradzania Niemcom polskich agentów. 8 X zatrzymano jego żonę, Łucję, 
ur. �0 X �90� r. w Królewskiej Hucie. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu 
Okręgowego w Królewskiej Hucie z �0 V �9�8 r. skazany na � rok więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. CAW, �77�/89 nr 9�5, I �0�.�.6607.
Augustyn Pysz, ur. �� VIII �89� r. w Świętochłowicach, zamieszkały w Reptach 
Nowych, i Paweł Dziwis z Miasteczka, zatrzymani �� X �9�7 r. przy granicy w po-
wiecie tarnogórskim. Mieli przy sobie kosz wypełniony aktami, które skradł Józef 
Dziwis, brat zatrzymanego, szeregowy �6. pułku piechoty w Tarnowie. Detaszowa-
na Izba Karna Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach skazała Pysza na � i pół 
roku więzienia, a P. Dziwisa na �5 miesięcy. APK, Prok SO Kat � J ���/�7; CAW, 
I �7�.5/A.��7, I �0�.�.6565.
Wawrzyniec Sokała, ur. 9 VIII �887 r., zamieszkały w Rudzie, urzędnik celny na 
przejściu granicznym „Szczęść Boże” w Rudzie, zatrzymany � XI �9�7 r. i jego 
wspólnicy Jan Piosek, Karol Schneider i Tomasz Kulik, wszyscy z Rudy, zatrzy-
mani 7 XI. Wyrokiem Detaszowanej Izby Karnej Sądu Okręgowego w Królewskiej 
Hucie z �8 X �9�9 r. Sokała został skazany na � i pół roku więzienia, Piosek na 5 lat, 
Schneider na półtora roku, Kulik na �5 miesięcy. APK, Prok SO Kat � J �0�/�8.

1928
Roman Kurdybelski, ur. �8 VII �899 r. w Sosnowcu, były zawodowy podoficer 
zakładów amunicyjnych w Krakowie, zatrzymany �6 XII �9�8 r. Wyrokiem Wy-
działu Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z �6 XI �9�9 r., łącz-
nie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 II �9�0 r. skazany na � lata 
ciężkiego więzienia. CAW, I �0�.�.675� i 666�; APK, Prok SO Kat, W/�0.
Iwan Sobolew (Jerzy Piasecki). APK, Prok SO Kat � J �/�8; CAW, �77�/89 nr 9��, 
k, �9�� i dalsze.
Rudolf Wanat, ur. � III �905 r. w Bielsku, zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
9 II �9�8 r., Leon Gapiński, ur. 7 IV �90� r. w Trzemysznie (Wielkopolska), za-
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mieszkały w Katowicach, aresztowany 8 II �9�8 r. Wanat skazany wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z �6 VII �9�8 r. na 5 i pół miesiąca więzienia, Gapiński 
uniewinniony. APK, Prok SO Kat � J ��/�8; CAW, I �0�.�.6609.
Aleksander Mazur, ur. �� VII �90� r. w Drutarni. Wyrokiem Detaszowanej Izby 
Karnej Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach skazany na � rok więzienia.
Paweł Standura, ur. 7 XI �89� r. w Łące pow. Pszczyna, wyrokiem Sądu Okrę-
gowego w Katowicach z 5 XI �9�8 r. skazany na � lata ciężkiego więzienia, Anto-
ni Standura, ur. �� IX �905 r. w Starych Bojszowach, skazany na � lata ciężkiego 
więzienia, Julia Fiszerowa, ur. � VI �890 r. w Starych Bojszowach, uniewinniona. 
CAW, I �0�.�.6607.
Ryszard Schaal, ur. �7 II �89� r. w Mysłowicach, zamieszkały w Zabrzu, zatrzyma-
ny �� III �9�8 r. na przejściu granicznym Łagiewniki. Sąd Okręgowy w Katowicach 
wyrokiem z �6 XI �9�8 r. skazał go na � lata więzienia APK, Prok SO Kat � J �7/�8; 
CAW, �77�/89 nr 9��, k. 8�0 i dalsze.
Wincenty Głowania, ur. �� VII �876 r. w Imielnicy pow. Strzelce, zamieszkały 
w Bytomiu, aresztowany �0 IV �8�8 r., śledztwo umorzono. APK, Pol Woj. Śl ��0, 
k. 9–��, ��8, �69–�0�.
Hubert Kamiński, ur. 6 XI �88� r. w Mroczynku na Pomorzu, zamieszkały 
w Radzionkowie, były funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, aresztowany 
�� V �9�8 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Tarnow-
skich Górach z �9 II �9�9 r. skazany na � rok więzienia APK, Pol Woj. Śl ���, Prok 
SO Kat � J 6�/�8; CAW, �77�/89 nr 9��, k. 7�9 i dalsze, I �0�.�.665� i 6659.
Józef Rożanka, ur. 8 V �90� r. w Szarleju, zamieszkały w Rybniku, zatrzymany 
�� VI �9�8 r., i Paweł Płaszczyk, ur. 7 X �906 r. w Mikulczycach, zamieszkały 
w Rybniku, zatrzymany �5 VI �9�8 r. Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowe-
go w Rybniku �6 III �9�9 r. skazał Rożankę za usiłowanie szpiegostwa na � rok 
więzienia, Płaszczyka uniewinnił. APK, Pol, Woj. Śl. ���; CAW, I �0�.�.665�, k. 
�0��–�080.
Jan Bryczkowski. APK, Prok SO Kat � J 6�/�8.
Jerzy Machura, korespondent „Kattowitzer Zeitung”. Łącznie z jego sprawą aresz-
towany Augustyn Michna, dziennikarz. AAN, Kons, Gen RP Opole �78.

1929
Augustyn Kwiotek, ur. �6 I �90� r. w Nowej Wsi pow. Katowice, bez stałego miej-
sca zamieszkania, � I �9�9 r. przekazany z Torunia do Urzędu Śledczego w Kato-
wicach. Uprzednio wydalony z Królewca jako uciążliwy cudzoziemiec. Podejrzany 
o działalność komunistyczną i szpiegostwo.



220

Edward Długajczyk

Otto Ulitz, były poseł Sejmu Śląskiego, aresztowany �� II �9�9 r. �� IV �9�0 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok I instancji i uniewinnił oskarżonego.
Edwin Kowalski, ur. �5 VII �90� r. w Tarnowskich Górach, nadwachmistrz Schu-
po w Bytomiu. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
w Tarnowskich Górach z 7 XI �9�9 r. skazany na � rok więzienia. APK, Prok SO 
Kat �. J �6/�9; CAW, �77�/89 nr 95�, k. ��� i dalsze.
Wiktor Król, ur. �� V �90� r. w Puferkach, pow. Tarnowskie Góry, tam zamieszka-
ły, aresztowany �0 IV �9�9 r.
Kazimierz Zaborski, ur. 9 VIII �896 r. w Żarnowie, pow. Opoczno, kapitan rezer-
wy WP, zamieszkały w Małej Dąbrówce, zatrzymany �� IV �9�9 r., i Jerzy Kowal-
ski, ur. 8 V �895 r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymany �� IV �9�9 r. 
Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z � VI �9�0 r. skazał Zaborskiego na � i pół 
roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Kowalskiego uniewinnił. Sąd Ape-
lacyjny w Katowicach 7 X �9�0 r. podtrzymał wyrok I instancji w odniesieniu do 
Zaborskiego, Kowalskiego skazał na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, Prok SO Kat, W/��, Pol Woj Śl ��6, s. 6�8–7��, �069–�078, ��8, k. 
�7�–�7�; CAW, I �0�.�.6668.
Karol Pilorz, ur. �� X �90� r. w Murckach, tam zamieszkały, zatrzymany 
�0 V �9�9 r. Decyzją z �� VIII �9�9 r. prokurator umorzył dochodzenie. APK, Pol 
Woj Śl ��6, k. 65–7�; ��0, s. �06–���, �89–��6; CAW, I �0�.�.666�.
Józef Grabka , ur. �0 XI �899 r. w Rudzie, tam zamieszkały, zatrzymany �� V �9�9 r. 
do sprawy W. Sokały. Wymieniony pełnił funkcję kuriera niemieckiej placówki 
wywiadowczej oraz utrzymywał kontakt z asystentem niemieckiej policji krymi-
nalnej Kuschem i inspektorem policji Kowalskim z Zabrza. CAW, I �0�.�659
Bernard Sekler, ur. � V �895 r. w Kołomyi, wyrokiem Sądu Okręgowego w Kato-
wicach z �0 IX �9�9 r. skazany na � rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. 
CAW, �77�/89 nr 97�, I �0�.�.6660.
Tadeusz Rudolph, ur. 9 IX �905 r. w Białej Krakowskiej, tam zamieszkały, dezerter 
� pułku strzelców podhalańskich, zatrzymany �5 X �9�9 r. na dworcu kolejowym 
w Tarnowskich Górach w drodze pociągiem pośpiesznym do Gdańska. Znaleziono 
przy nim akta Powiatowej Komendy Uzupełnień w Żywcu. CAW, �77�/89 nr 9��, 
k. 787 i dalsze.
Juliusz Klyk z Katowic, ur. � I �899 r., zatrzymany �� X �9�9 r. na przejściu granicz-
nym. W kierowanym przez niego samochodzie osobowym znaleziono informacje 
dotyczące dyslokacji jednostek wojskowych. Śledztwo umorzono. CAW, �77�/89 nr 
9�9, k. 658 i dalsze; APK, Pol Woj Śl ��6, k. ��–5�.
Tadeusz Grünbaum, ur. � V �90� r. w Miechowie, zamieszkały w Katowicach, 
i Jan Wandziok, ur. � VII �89� r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymani 
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� XI �9�9 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z �� IX �9�0 r. skazał pierw-
szego na �0 miesięcy więzienia, a drugiego na �� miesięcy z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, Prok SO Kat, W/�0; CAW, �0�.�.667�, k. �09�–��00.
Alfons Urbańczyk z Rudy, konfident Posterunku Oficerskiego nr � w Królew-
skiej Hucie, zatrzymany � XII �9�9 r. z powodu zdradzenia Niemcom nazwisk 
kilku agentów. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
w Królewskiej Hucie z �9 VIII �9�0 r. skazany na 6 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I �0�.�.67�0, s. ��� i dalsze; APK, SO Chorz II K �67/�0.
Paweł Zimnol, redaktor, ur. �5 IX �906 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w By-
kowinie pow. Katowice, zatrzymany �5 XII �9�9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach 7 V �9�0 r. skazany na � rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Prok SO Kat, W/�0; CAW, �77�/89 nr 969.
Augustyn Schitko, ur. 5 VIII �90� r. w Wesołej, zamieszkały w Mysłowicach, zatrzy-
many �0 XII �9�9 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� II �9�� r. ska-
zany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. CAW, I �0�.�.667�, 
k. 87�–9�5.

1930
Alfred Sporin, ur. 8 IX �907 r. w Lipinach, zamieszkały w Bytomiu, aresztowany �� 
I �9�0 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hu-
cie z �9 VII �9�0 r. skazany na � rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego od �� 
I �9�0 r. CAW, I �0�.�.6707, I �0�.�.67�0, s. 7� i dalsze; APK, Prok SO Kat, W/�0.
Jan Piosek wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 5 II �9�0 r. skazany na � 
lata więzienia. CAW, �77� nr 956. Zob. rok �9�7.
Erwin Madzgala, ur. �5 XII �908 r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, Wiktor 
Kwiatkowski, ur. �0 IV �90� r., zamieszkały w Katowicach–Zawodziu, zatrzymani 
�0 III �9�0 r. z powodu wykradzenia i dostarczenia wywiadowi niemieckiemu spra-
wozdania z działalności Związku Podoficerów Rezerwy w zakresie wf i pw w �9�9 
roku. Uprzednio, �� III �9�9 r., w tej samej sprawie aresztowano Romana Krawczy-
ka, ur. �8 II �897 r. w Sosnowcu, zamieszkałego w Czeladzi. Wyrokiem Sądu Okrę-
gowego z �7 VIII �9�0 r. zostali skazani: Kwiatkowski na � rok i � miesiące więzienia, 
Madzgala na � rok, Krawczyk na � miesiące. Wszystkim zaliczono areszt śledczy. 
CAW, �77�/89 nr 968; APK, Prok SO Kat, W/��, Pol Woj Śl ��7, k. 7��–8��.
Stanisław Barczak, ur. �� XII �898 r. w Ostrowie, zamieszkały w Katowicach, za-
trzymany �8 III �9�0 r. Uprzednio był skazany w Niemczech na 5 lat więzienia za 
szpiegostwo na rzecz Polski. Sąd Okręgowy w Katowicach �9 IX �9�0 r. wymierzył 
mu karę 6 lat ciężkiego więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Sąd Apelacyj-
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ny w Katowicach �0 V �9�� r. obniżył karę do 5 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I �0�.�.67�0, k. ��05 i dalsze oraz 667�, k. 95–�85.
Franciszek Kempny, ur. �� III �908 r. w Katowicach, z powodu dezercji z 5. baonu 
telegraficznego w Krakowie i nawiązania kontaktu z placówką wywiadowczą w By-
tomiu zatrzymany 6 V �9�0 r. W tej samej sprawie 7 V został zatrzymany Roman 
Olesch, ur. �8 XI �908 r., dozorca huty „Baildon” w Katowicach. Sąd Okręgowy 
w Katowicach wyrokiem z �� XI �9�0 r. skazał Olescha na 6 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. Kempnego oddano Wojskowemu Sądowi Okręgo-
wemu w Krakowie. CAW, I �0�.�.655� i 67�5.
Wilhelm Augustyn Jüttner, ur. � IX �90� r. w Siemianowicach, zamieszkały 
w Roździeniu, i Leon Grzybowski, ur. �7 I �905 r. w Kcyni pow. Szubin, zamiesz-
kały w Imielinie, zatrzymani �� V �9�0 r.
Józef Kowol, ur. �� VI �908 r., zamieszkały w Czerwionce pow. Rybnik, zatrzymany 
�5 VI �9�0 r. pod zarzutem zdradzenia w �9�8 r. władzom niemieckim Romana Ka-
lyty z Czerwionki, zasądzonego w Niemczech na półtora roku więzienia za szpiego-
stwo na rzecz Polski. Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z �� V �9�� r. J. Kowola 
uniewinnił. „Statystyka wywiadu za �9�0 r. CAW, I �0�.�.6698, k. 90–���.
Józef Buchczyk, ur. 9 II �905 r., zamieszkały w Małej Dąbrówce, zatrzymany 
�0 VII �9�0 r. Posterunkowi Oficerskiemu nr � w Katowicach Ekspozytury nr � 
Oddziału II Sztabu Głównego oferował swoje usługi i przedłożył sfałszowane za-
świadczenie filii Volksbundu w Mysłowicach, umożliwiające mu rzekomo swobod-
ne poruszanie się na terenie Niemiec. W tej samej sprawie przytrzymano Ryszarda 
Barona z Roździenia. CAW, I �0�.�.655�, teczka �.
Do sprawy szpiegowskiej Józefa Górki z Kamienicy pow. Lubliniec i Józefa Wojt-
kowa z Przemyślan k. Lwowa został zatrzymany �� IX �9�0 r. Jan Górka (ojciec), 
ur. �� XII �876 r. W dniu �6 IX zatrzymano Julię Lisok z Bytomia, �9 IX – Ger-
trudę Hamel z Katowic i Erwina Klyszcza z Bytomia. Wydział Zamiejscowy Sądu 
Okręgowego w Tarnowskich Górach wyrokiem z �� VII �9�� r. skazał Józefa Górkę 
na 5 lat więzienia i J. Wojtkowa na � lata z zaliczeniem aresztu śledczego. Wyrokiem 
Wydziały Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Tarnowskich Górach z � III �9�� r. 
J. Lisok skazana na 6 miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego (kurierka 
wywiadu niemieckiego). CAW, I �0�.�.655� i 6698, �77�/89 nr 968 – J. Lisok; APK, 
SO Tarn. Góry K ��/��.
Teodor Mazur, ur. 8 XI �90� r. w Załężu, zamieszkały w Katowicach, aresztowany 
�� IX �9�0 r. łącznie ze sprawą Ignacego Stachowiaka. Z braku dowodów winy 
Mazur został zwolniony. APK, Pol Woj. Śl ��6, k. ���–���. Stachowiak, skazany 
wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �6 VI �9�� r. na � lata więzienia z za-
liczeniem aresztu śledczego. CAW, �0�.�.6689, k. �0–8�.



223

ZESTAWIENIE OSóB ARESZTOWANyCH I ZASąDZONyCH …

Paweł Kasprzyk, ur. �9 VI �906 r. w Łomnicy pow. Olesno, zamieszkały w Oleśnie, 
zatrzymany �� IX �9�0 r. i łącznie z jego sprawą �9 IX – Paweł Dewor z Lublińca. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� IV �9�� r. Kasprzyk został skaza-
ny na 7 miesięcy więzienia, a Dewor uniewinniony. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
7 XII �9�� r. uchylił wyrok w sprawie Dewora i skazał go na 7 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/��, Pol Woj Śl ��7, k. 86–90; 
CAW, I �0�.�.680�.
Wilhelm Tutzny, ur. 7 XII �897 r. w Załężu, były funkcjonariusz policji niemie-
ckiej, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany �5 XI �9�0 r. Wyrokiem Sądu Apela-
cyjnego w Katowicach z �6 IV �9�� r. skazany zaocznie na �8 miesięcy więzienia. 
APK, SO Kat IV K 67�/��.
Jan Spendel, ur. �6 V �908 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Orzegowie, zatrzy-
many �� X �9�0 r. Wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Kró-
lewskiej Hucie z 9 X �9�� r. skazany na �� miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. APK, SO Kat IV K ��5�/��; CAW, I �0�.�.67�0 i 6689, k. �7�–�97.

1931
Gertruda Bańska, ur. 9 IV �909 r., zamieszkała w Pawonkowie, pow. Lubliniec, 
zatrzymana 6 II �9�� r. pod zarzutem doniesienia władzom niemieckim, że Ry-
szard Kuboth z Dobrodzienia miał w �9�7 r. przemycać broń i amunicję z Niemiec 
do Polski. W wyniku tego donosu Kuboth został w Niemczech skazany na � rok 
więzienia. Sędzia śledczy �9 VII �9�� r. umorzył postępowanie przeciwko Bańskiej. 
CAW, I �0�.�.6607, k. �88–�99.
Wilhelm Wojaczek z Roździenia, ur. �7 I �906 r. , zatrzymany �7 II �9�� r. Wyro-
kiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �0 IX �9�� r. skazany na 6 lat ciężkiego wię-
zienia. Pracował dla oddziału policji politycznej kpt. Botha w Gliwicach z zadaniem 
obserwowania osób wyjeżdżających z Polski do Niemiec. CAW, I �0�.�.�6�8.
Tadeusz Badura z Królewskiej Huty, ur. �8 VI �900 r., funkcjonariusz Policji 
Województwa Śląskiego, w maju �9�0 r. zbiegł do Niemiec i nawiązał kontakt 
z wywiadem niemieckim, zatrzymany � III �9�� r. W związku z tą sprawą za-
trzymano także Pawła Weinsteina w Bielszowicach, który udzielił policji poli-
tycznej w Gliwicach pochlebnej opinii o Badurze. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z �� X �9�� r. Badura skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. CAW, 
I �0�.�.655�, teczka �.
Karol Wicha, ur. � III �897 r. w Namysłowie, zamieszkały w Bielszowicach, za-
trzymany � III �9�� r. Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okrę-
gowego w Królewskiej Hucie z �� IX �9�� r. skazany na 8 miesięcy więzienia 
z zaliczeniem aresztu karnego od 6 III �9�� r. „Statystyka” (CAW, I �0�.�.�6�8) 
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podaje, że skazany 6 III �9�� r. miał za zadanie ujawnić agentów Posterunku Ofi-
cerskiego nr � w Królewskiej Hucie.
Stanisław Hec, ur. �� XII �896 r. w Jarosławiu, zamieszkały w Katowicach, zatrzyma-
ny 7 III �9�� r. przez Wydział Śledczy w Katowicach. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z �� I �9�� r. skazany na 5 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
�0 IV �9�� r. obniżył tę karę do � i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledcze-
go. APK, Prok SO Kat, W/��; CAW, I �0�.�.67�6 i 667�, k. �07–�7�.
Teodor Kocztorz, ur. 9 XII �90� r. w Smolnej pow. Rybnik, kapral 75. pułku pie-
choty w Rybniku, zatrzymany � IV �9�� r. z powodu dezercji i szpiegostwa na rzecz 
Niemiec. W porozumieniu z Boleslawem Rusinem, Józefem Zdechlikiem i Jó-
zefem Dziembą zbiegł do Niemiec i udzielił placówce wywiadowczej w Bytomiu 
informacji o uzbrojeniu i wyszkoleniu. Kocztorza przerzucono z powrotem do 
Polski na pracę szpiegowską. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Krako-
wie z �0 VIII �9�� r. skazany na � rok więzienia. Rusin, Zdechlik i Dziemba ska-
zani wyrokiem Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie 
z �� I �9�� r. każdy na 6 miesięcy więzienia. CAW, I �0�.�.6790.
Leon Krzyżan, ur. �� IV �90� r. w Roździeniu, zamieszkały w Katowicach, zatrzy-
many � VII �9�� r. pod zarzutem zdradzenia polskich wywiadowców. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z �6 I �9�� r. skazany na � lata więzienia. APK, Pol 
Woj. Śl ���; CAW, I �0�.�.67�6, s.�0�, ��7.
Waldemar Wendt von Palay, ur. 8 IX �900 r. w Poznaniu, zamieszkały w Berlinie, 
pracownik tamtejszej Geheimpressestelle, zatrzymany 9 VII �9�� r. Sprawa umo-
rzona. CAW, I �0�.�.67�6.
Otton Rasner, ur. 7 III �87� r. w Oleśnicy, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany 
8 VIII �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z � III �9�� r. uniewin-
niony. APK, SO Kat IV 7�/��; CAW I �0�.�.67�7.
Eginhard Notzny, ur. �9 X �89� r. w Hulczynie pow. Racibórz, kapitan policji nie-
mieckiej, zatrzymany �7 IX �9�� r. w Urbanowicach pow. Pszczyna. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z �8 V �9�� r. skazany na 8 lat ciężkiego więzienia. 
Sąd Apelacyjny w Katowicach �7 IX �9�� r. obniżył karę do 7 lat więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. CAW, I �0�.�.�7�5 i 67�6.
Henryk Roman, ur. �� X �9�0 r. w Siemianowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
5 XI �9�� r. Miał zdradzać informacje o przysposobieniu wojskowym. Wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z �8 XII �9�� r. sprawa umorzona.
Edward Dudek, ur. �� X �898 r. w Grabówce pow. Rybnik, zamieszkały w Racibo-
rzu, zatrzymany 8 XI �9�� r. Pozostając na usługach Posterunku Oficerskiego nr 6 
Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Głównego, dostarczał sfałszowany materiał 
szpiegowski. CAW, I �0�.�.6699.
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Wiktoria Malyschowa, ur. �5 XII �895 r. w Bytomiu, tam zamieszkała, zatrzy-
mana �� XI �9�� r. na przejściu granicznym w Szarleju. Miała przy sobie �5 listów 
wywiadowni handlowej „Omnium” w Gliwicach (zakonspirowana placówka nie-
mieckiego wywiadu) do różnych osób w wojewódzwie śląskim. Wyrokiem Zamiej-
scowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z �� IV �9�� r. 
skazana na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV 
K �7�5/��; CAW, I �0�.�.6787.
Roman Paździerski, ur. �5 II �900 r. w Szczakowiej pow. Chrzanów, zamieszkały 
w Bytomiu, zatrzymany �� XI �9�� r. Poszukiwany za przestępstwa kryminalne, 
zbiegł w �9�7 r. do Niemiec, gdzie nawiązał kontakt z wywiadem niemieckim. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �0 IX �9�� r. skazany na 5 lat więzienia. 
APK, Prok SO Kat, W/��; CAW, I �0�.�.678�, s. �5� i dalsze; 67�5, s. 990 i dalsze.
Piotr Izbicki z Wielkich Hajduk, kolejarz, �� XI �9�� r. odpowiadał przed Zamiej-
scowym Wydziałem Karnym Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie za zgubienie 
poufnego dodatku do rozkładu jazdy pociągów na wypadek mobilizacji. Został 
uniewinniony.
Aleksander Duchnicki, ur. �0 VIII �906 r. w Opaliniu pow. lubomelski, zatrzy-
many � XII �9�� r. Po zwolnieniu z wojska przedostał się 8 XI �9�� r. do Niemiec, 
gdzie złożył zeznania niemieckiej policji politycznej o ��. pułku piechoty w Wło-
dzimierzu Wołyńskim, a następnie został wydalony do Polski. Wyrokiem Wydzia-
łu Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z �7 VII �9�� r., skazany 
na �� miesięcy twierdzy z zaliczeniem aresztu śledczego. APK Prok SO Kat, W/��; 
CAW, I �0�.�.678� i 6790.

1932
Paweł Kaleta, ur. �� VI �895 r. w Rudzie, tam zamieszkały, zatrzymany � II �9�� r. 
Wyrokiem Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej 
Hucie z �0 VII �9�� r. uniewinniony. CAW, I �0�.�.678�, s. ��0–�5� i 679�, s. ��� 
i dalsze.
Edward Rusin, ur. �� IV �899 r., zamieszkały w Knurowie, zatrzymany �9 II �9�� r. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� IX �9�� r. skazany na 7 lat wię-
zienia. Sąd Apelacyjny �6 I �9�� r. obniżył karę do 5 lat więzienia z zaliczeniem 
aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/��; CAW, I �0�.�.68�6 i 6788.
Wilhelm Wyleżoł, ur. �0 IV �90� r. w Murckach, tam zamieszkały, zatrzymany 
�0 IX �9�� r. pod zarzutem ułatwienia dezercji do Niemiec szeregowym �9. pułku 
piechoty w Jarosławiu, Jerzemu Kretkowi i Brunonowi Brzęczkowi, przewożącym 
materiał szpiegowski. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �0 V �9�� r. 
skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia.
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Bolesław Dyszy, ur. 7 XI �896 r. w Sosnowcu. Za wysadzenie pomnika powstań-
ców w Bogucicach skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach �0 X �9�� r. na 5 lat 
więzienia.
Günter Neumann, ur. 6 I �909 r. w Katowicach, zamieszkały w Kluczborku, i jego 
brat Rudolf Neumann, ur. �0 VI �9�� r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymani 
7 XII �9�� r. Skazani �� VIII �9�� r. wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach.
Antoni Halemba, ur. � III �90� r. w Paruszowcu, zamieszkały w Tarnowskich Gó-
rach, i Alojzy Wiener, ur. 8 VI �9�0 r. w Piekarach, zamieszkały w Brzezinach Śl., 
zatrzymani 9 XII �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� X �9�� r. 
Halemba skazany na � lata więzienia.

1933
Jan Kalmann, stolarz z Markowic pow. Racibórz, zatrzymany 7 I �9�� r. Wyrokiem 
Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rybniku z �9 VIII �9�� r. 
skazany na półtora roku więzienia.
Stanisław Paruzel, piekarz zamieszkały w Puszczewie pow. Częstochowa, i An-
toni Szuster, robotnik, również z Puszczewa, zatrzymani � III �9�� r. przez straż 
graniczną, gdy usiłowali przedostać się do Niemiec. U Paruzela znaleziono poważ-
ny materiał szpiegowski. W związku z tą sprawą zatrzymano nazajutrz Adama 
Radziocha, zamieszkałego w Ługach Rudnych pow. Częstochowa, i st. sierż. Jana 
Cierpiała z �7. pułku piechoty w Częstochowie. Cierpiał został �� III rozstrzelany 
na mocy wyroku Sądu Wojskowego w Łodzi. Paruzela � IV Sąd Okręgowy w Ka-
towicach w trybie doraźnym skazał na karę śmierci przez powieszenie, zamienio-
ną na dożywotnie więzienie. �� VIII �9�� r. odbyła się przed Sądem Okręgowym 
w Katowicach rozprawa przeciwko Radziochowi i Szusterowi. Pierwszego z nich 
sąd skazał na �0 lat więzienia, drugiego uniewinnił. APK, SO Kat IV K 889/��.
Edward Tomarz, ur. 7 V �885 r. w Reptach Starych, tam zamieszkały, były wach-
mistrz policji niemieckiej, zatrzymany 6 V �9�� r. Należał do NSDAP i utrzymywał 
kontakt z różnymi władzami niemieckimi.
Ludwik Cyprian, ur. �� IX �885 r. w Zawadzkiem, zamieszkały w Pawonkowie 
pow. Lubliniec, były funkcjonariusz Policji Województwa Śląskiego, zatrzymany 
�8 V �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� II �9�� r. skazany na 
5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/�� – tylko 
sentencja wyroku.
Rudolf Pieroszek, ur. �� VIII �90� r. w Zabrzu, tam zamieszkały, zatrzymany 
�� V �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z � XI �9�� r. skazany na 
� lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/��.
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Janina Dmitrowiczowa vel Frylingowa, lat �5, agentka ubezpieczeniowa, zamiesz-
kała w Sosnowcu, zatrzymana 9 VI �9�� r.
Zygfryd Rydzek, Gertruda Rydzkowa, Gerard Mikołajczyk, wszyscy zamieszkali 
w Nowym Bytomiu, zatrzymani �8 VI �9�� r. Wyrokiem Zamiejscowego Wydzia-
łu Karnego Sądu Okręgowego w Królewskiej Hucie z �0 III �9�� r. zostali skazani: 
Rydzkowa na 5 lat więzienia, Mikołajczyk na 8 lat z zaliczeniem aresztu śledczego. 
Sąd Apelacyjny obniżył obojgu kary do � lat. APK, Prok SO Kat, W/��.
Alfred Nytz, ur. 9 VIII �907 r. w Ligocie pow. Katowice, zamieszkały w Kato-
wicach, zatrzymany �� VII �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach 
z �6 IV �9�� r. skazany na � lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
Prok SO Kat, W/��, Pol Woj Śl ��7, k. �56–5�5.
Hans Chory, ur. �7 XII �89� r. w Mokrem pow. Pszczyna, zamieszkały w Gliwicach, 
i Karol Springob, ur. �� I �89� r. w Łabędach, zamieszkały w Gliwicach, urzędnik 
policji niemieckiej. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z � VI �9�� r. Cho-
ry skazany na 8 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Sąd Apelacyjny w Ka-
towicach �8 IX �9�� r. obniżył karę do 5 lat więzienia. �6 IX �9�� r. aresztowano 
pielęgniarza więziennego Wilhelma Tonderę i żonę Chorego, Joannę, zamieszkałą 
w Gliwicach, pod zarzutem pomocy w usiłowanej ucieczce więźnia H. Chorego.
Paweł Hadaś, ur. �� VI �9�� r. w Pawłowie, zamieszkały w Pawonkowie, zatrzyma-
ny �7 VIII �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 8 II �9�� r. skazany 
na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Wilhelm Bula, mąż zaufania Deutsche Katholische Volkspartei, zamieszkały 
w Radzionkowie, zatrzymany �6 VIII �9�� r.
Wilhelm Panicz, ur. 5 I �899 r. w Ligocie Turawskiej pow. Opole, zamieszka-
ły w Królewskiej Hucie, zatrzymany �0 X �9�� r. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z 5 VI �9�� r. skazany na 7 lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Katowi-
cach obniżył karę do 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok 
SO Kat, W/��.
Ryszard Jokiel, zamieszkały w Zabrzu, zatrzymany 6 XI �9�� r. na przejściu gra-
nicznym Karol–Emanuel w pow. świętochłowickim. Wyrokiem Sądu Okręgowego 
w Katowicach z 5 VI �9�� r. skazany na 6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego.
Gertruda Hofmann false Witt, ur. w �9�� r. w Namysłowie, tam zamieszkała, za-
trzymana �7 XI �9�� r. w Pawonkowie pow. Lubliniec. Wyrokiem Sądu Okręgowe-
go w Katowicach z 9 VIII �9�� r. skazana na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach � X �9�� r. obniżył karę do półtora roku 
więzienia. APK, Prok SO Kat, W/��; Pol Woj Śl ���.
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Hubert Smyła, ur. � XI �906 r. w Kozłowej Górze, zamieszkały w Szarleju, 8 X 
�9�� r. podczas ćwiczeń polowych Związku Rezerwistów zbiegł do Niemiec 
w umundurowaniu i z karabinem. Po wydaleniu go przez władze niemieckie zo-
stał �� XII �9�� r. zatrzymany. Stwierdzono, że pracował dla wywiadu niemieckie-
go i z jego polecenia wkradł się w szeregi Związku Rezerwistów. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z �8 VI �9�� r. skazany na � lata więzienia z zalicze-
niem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat, W/��.

1934
Marta Tagórek, zamieszkała w Szarleju, zatrzymana �6 I �9�� r. z polecenia Od-
działu II Sztabu Głównego jako podejrzana o współudział w działalności szpie-
gowskiej córki Teodory, aresztowanej w Warszawie.
Adela Łaskawcowa z Mysłowic, kurierka wywiadu niemieckiego, zatrzymana 
8 III �9�� r. Na podstawie jej zeznań aresztowano �0 III Witolda Enzingera. Wy-
rokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �� IX �9�� r. oboje dostali po � lata 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV K 8��/��.
Tomasz Przybysz, były strażnik graniczny z Suchej Góry, pow. Tarnowskie Góry, 
we wrześniu �9�� r. zdezerterował do Niemiec i przeszedł na służbę wywiadu nie-
mieckiego. W lipcu �9�� r. powrócił do kraju i został zatrzymany. Wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Katowicach z 8 III �9�� r. skazany na �0 miesięcy więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. APK, SO Kat IV K 80/��.
Erwin Jakutek, ur. � XI �90� r. w Wielkich Hajdukach, zamieszkały w Katowicach, 
i Gerard Herdzin, wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �7 IV �9�� r. ska-
zani na 6 miesięcy więzienia każdy. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 6 VII �9�� r. 
Jakutek skazany na �� miesięcy więzienia. APK, Pol Woj Śl ��5, k. �08.
Teofil Szymański, zamieszkały w Bytomiu, Jan Rożanka, Feliks Giemza, Walenty Joń-
czyk, Maria Wodarka – wszyscy z Szarleja, oraz Robert Sobota z Kamienia pow. Świę-
tochłowice, zatrzymani �6 i �8 III �9�� r. Łącznie z tą sprawą zatrzymano Aleksandra 
Liebnera z Kamienia, instruktora przysposobienia wojskowego Związku Strzeleckiego. 
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z �0 X �9�� r. zostali skazani: Szymański 
na � lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Jończyk na 5 lat, Giemza na 5 lat, 
Wodarka na � lata, Liebner na 6 lat, Sobota na 5 lat, Rożanka uniewinniony; zatrzyma-
no go ponownie 6 XII �9�� r., gdy starał się o odpis wyroku sądowego afery Liebnera 
i in. z zamiarem dostarczenia wywiadowi niemieckiemu. Wyrokiem z �� VI �9�5 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach skazał Rożankę na � i pół roku więzienia z zaliczeniem aresz-
tu śledczego. APK, Prok SO Kat Wp/��, Prok SApel Ds 6/�� i 508/��.
Paweł Kudela, ur. �0 I �896 r. w Żorach, zamieszkały w Przyszowicach pow. Ryb-
nik, zatrzymany �� III �9�� r. Śledztwo umorzono. APK, Pol Woj Śl ��5.
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Maria Gradzikiewicz, lat �0, zamieszkała w Kobiórze pow. Pszczyna, Adalf Jauer-
ning, lat ��, zamieszkały w Katowicach, zatrzymani 5 IV �9�� r. Zob. rok �9�5. 
Paweł Lazar false Roman Pasieka, ur. �� IV �906 r. w Katowicach, tam zamieszka-
ły, zatrzymany �8 VI �9�� r. pod zarzutem kontaktu z wywiadem niemieckim i mal-
wersacji na szkodę Ekspozytury nr � Oddziału II Sztabu Głównego w Katowicach. 
Doniesieniem karnym w tej sprawie objęto również Zofię Mak z Katowic–Załęża.
Walter Beldzik, ur. �5 XI �9�0 r. w Dębie, pow. Katowice, zamieszkały w Dąbrówce 
Wielkiej, zatrzymany �7 VII �9�� r. Za pośrednictwem Alicji Hessa w Wielkiej 
Dąbrówki, także zatrzymanej, usiłował przekazać wywiadowi niemieckiemu plany 
fortyfikacji.
Emanuel Stolecki, ur. �� II �905 r. w Imielinie, tam zamieszkały, zatrzymany 
�8 IX �9�� r.
Paweł Schinke, lat �8, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany �� XI �9�� r. Wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� V �9�5 r. skazany na � lata więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds �/��.
Maksymilian Połap z Wielkich Hajduk, Emilia Glod z Kończyc, Elżbieta Pałasz 
z Pawłowa pow. Katowice – zatrzymani 5 XII �9�� r., Olga Samol z Bielszowic 
zatrzymana 7 XII, Rudolf Otrzonsek z Bielszowic zatrzymany �� XII. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �6 XI �9�5 r. zostali skazani: Połap na 6 lat 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, Glod na 6 lat, Pałasz na � lata. Samol 
i Otrzonsek uniewinnieni. APK, Prok SApel Kat Ds 5/��.
Józef Waniek, nauczyciel z Bytomia, zatrzymany �5 XII �9�� r. W związku z jego 
sprawą zatrzymano Józefa Stróżyka, dyrektora wydawnictwa „Der Oberschlesis-
che Kurier” w Chorzowie. APK, Prok SApel Kat Ds 9/�� – J. Stróżyk.
Fryderyk Głowacz z Siemianowic, zatrzymany �� XII �9�� r. Łącznie z jego sprawą 
zostali zatrzymani �7 XII: Wilhelm Szczyrba, Günter Neumann, Tadeusz Kuzia, 
Edward Praska – wszyscy z Siemianowic, i Ernest Uglorz, przebywający na urlo-
pie w Siemianowicach strzelec baonu elektrotechnicznego w Nowym Dworze pod 
Modlinem. APK, Prok SApel Kat Ds 7/�� – F. Głowacz.

1935
Cecylia Muchowa, ur. �� IX �898 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkała w Kato-
wicach, zatrzymana �� I �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 VI �9�5 r. uniewinniona. APK, Prok SApel Kat Ds �/�5.
Maksymilian Seget, �0 IX �907 r. w Załężu, zamieszkały w Lasowicach pow. Tar-
nowskie Góry, zatrzymany �� I �9�5 r., i jego brat Józef Seget, ur. �7 II �905 r., były 
sekretarz gminy Lasowice, zatrzymany następnego dnia. Wyrokiem Sądu Apela-
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cyjnego w Katowicach z �8 VI �9�5 r. M. Seget skazany na 7 lat więzienia z zalicze-
niem aresztu śledczego, J. Seget �� VI �9�5 r. zwolniony z aresztu. APK, SApel Kat 
II 6/�5, Pol Woj Śl ��5, k. ���–�79.
Hil Kraushaer, reporter, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany �0 III �9�5 r. 
Śledztwo umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds 9/�5.
Mieczysław Krak, ur. �5 VII �887 r. w Turku, zamieszkały w Katowicach, Erwin 
Klyszcz, ur. �� VIII �90� r. w Bytomiu, zamieszkały w Katowicach – zatrzymani 
�5 III �9�5 r., Franciszek Deka aresztowany później. Śledztwo umorzono. APK, 
Prok SApel Kat Ds 7/�5 – M. Krak.
Jakub Biela, ur. �� VII �89� r. w Solarni pow. Lubliniec, zamieszkały w Lublincu, 
i Franciszek Matuszczak, ur. �� I �90� r. w Lelitkowie pow. Końskie, były plutono-
wy zawodowy 7�. pułku piechoty w Lublińcu – zatrzymani �� VI �9�5 r. Śledztwo 
umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds �5/�5.
Wincenty Bastoń, ur. �9 V �885 r. w Pszowie, pow. Rybnik, zamieszkały w Radli-
nie, zatrzymany �� IV �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego z �8 II �9�6 r. skazany 
na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SApel Kat Ds ��/�5.
Józef Książek, redaktor, i Józef Szafarczyk, urzędnik prywatny w Katowicach – za-
trzymani �� V �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� XII �9�5 r. 
obaj dostali po 6 miesięcy więzienia. APK, SApel Kat Ds ��/�5.
Jan Antoni Nowak, lat �8, artysta kabaretowy z Czechosłowacji, zatrzymany 9 lip-
ca �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� III �9�6 r. skazany na 
5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds �6/�5.
Maria Gradzikiewicz z Katowic–Zawodzia, zatrzymana �� VII �9�5 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� III �9�6 r. skazana na 5 lat więzienia z zali-
czeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds �9/�5. Zob. rok �9��.
dr Stanisław Czogalla, ur. �� IV �898 r. w Zawadzie pow. Racibórz, były dyrek-
tor banku, zamieszkały w Katowicach, zatrzymany �9 VIII �9�5 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �7 VII �9�6 r. skazany na � lata więzienia. 
APK, Prok SApel Kat Ds ��/�5.
Erwin Nowara, 9 V �9�� r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Bytomiu, zatrzy-
many �� VII �9�5 r., Brunon Szołtysik, ur. �8 IX �908 r. w Orzegowie, zamieszkały 
w Chebziu, i Ryszard Machoń, ur. �0 IX �9�5 r. w Świerklańcu pow. Tarnowskie 
Góry, zamieszkały w Goduli –zatrzymani 8 VIII �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyj-
nego w Katowicach z �� VII �9�6 r. skazani: Nowara na 7 lat, Szołtysik na � lata, 
Machoń na � rok więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�5.
Reinhold Witczak, nauczyciel, ur. �8 IX �908 r. w Runthe w Westfalli, zamieszkały w By-
tomiu, zatrzymany 7 VIII �9�5 r. Śledztwo umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�5.
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Adolf Kluczniok, ur. � VI �9�� r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many �9 XII �9�5 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �6 V �9�6 r. 
skazany na � rok wiezienia. APK, Prok SApel Kat Ds �5/�5.

1936
Franciszek Rybok, Jan Nawrot, Florian Stein, Paweł Woźnica – zatrzymani �5 
i �7 I �9�6 r. w Wielkiej Dąbrówce. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �7 VIII �9�6 r. zostali skazani: Rybok na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu 
śledczego, Nawrot na � lata, Stein na 6 lat. Woźnicę 9 VII zwolniono z aresztu. APK, 
SApel II K 8/�6; Prok SApel Kat Ds �/�6 – F. Stein; Pol Woj Śl ��9, k. ���–6��.
Bernard Działach, sekretarz Związku Związków Zawodowych, ur. �� V �900 r. 
w Łagiewnikach, zamieszkały w Chorzowie, zatrzymany 6 II �9�6 r. Wyrokiem 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� VIII �9�6 r. skazany na półtora roku więzie-
nia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, SApel Kat II K 7/�6.
Karol Pilorz i inni, aresztowani �� II �9�6 r. w związku z likwidacją nielegalnej or-
ganizacji NSDAB. Dalsze aresztowania �5 i �6 IV �9�6 r. W dniach �6–�9 I �9�7 r. 
rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. APK, SApel Kat II K �6/�6.
Henryk Kiełbasa, ur. 6 II �9�0 r. w Nowych Hajdukach, zamieszkały w Cho-
rzowie, zatrzymany �7 IV �9�6 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �5 XII �9�6 r. skazany na 5 lat więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds 9/�6.
Michał Drzewiecki, ur. �� IX �907 r. w Wągrowcu, zamieszkały w Zgodzie pow. 
Świętochłowice, zatrzymany �8 V �9�6 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z �9 I �9�7 r. skazany na �0 miesięcy więzienia. APK, SApel Kat II K �8/�6.
Józef Marzalla, ur. �0 II �88� r. w Zabrzu, zamieszkały w Rybniku, zatrzymany 
�9 VI �9�6 r. Śledztwo umorzono. APK, SApel Kat Ds �5/�6.
Konrad Buchalla, ur. �5 VI �909 r. w Wielkich Hajdukach, tam zamieszkały, labo-
rant w hucie „Batory”, zatrzymany �� IX �9�6 r., zwolniony �� XII �9�6 r. z braku 
dowodów winy. APK, Prok SApel Kat Ds �8/�6.
Teofil Siarkowski, ur. �7 IV �895 r. w Mysłowicach, zamieszkały w Łagiewnikach, 
zatrzymany �0 XII �9�6 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 II �9�7 r. 
skazany na �� miesięcy więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�6.
Wilhelm Żołna, ur. �� V �9�0 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany �8 XII �9�6 r. 
W związku z tą sprawą zostali zatrzymani �� XII Paweł Brodacki, ur. �� XII �9�0 r. 
w Zabrzu, zamieszkały w Chorzowie, i �� XII Ernest Pawłowski, ur. �� X �9�� r. w Cho-
rzowie, tam zamieszkały. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �5 VI �9�7 r. 
Żołna skazany na 6 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. Postępowanie przeciw-
ko Brodackiemu i Pawłowskiemu umorzono. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�6.
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Maksymilian Schier, ur. �7 V �908 r. w Gliwicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
�� XII �9�6 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� VI �9�7 r. skazany 
na � lata więzienia. APK, SApel Kat II K 9/�7.
Bronisław Radowski, ur. �� IX �89� r. w Sosnowcu, dyrektor generalny Wspólno-
ty Interesów Górniczo–Hutniczych SA w Katowicach. Śledztwo umorzono. APK, 
Prok SApel Kat Ds ��/�6.
Szymon Pajor, ur. �� X �9�0 r. w Wielkiej Dąbrówce, robotnik. Wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z �8 V �9�7 r. skazany na � rok więzienia.
Adam Gacek, ur. �0 VII �89� r. w Krakowie, kierownik szkoły, wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z �6 II �9�7 r. skazany na � miesiąc więzienia.

1937
Janina Wita, ur. � IX �9�6 r. w Nakle pow. Włoszczowa, zamieszkała w Katowi-
cach, i Marta Jankowiak, ur. �0 V �9�� r. we Wronianach pow. Wolsztyn, zamiesz-
kała w Szopienicach. Prokurator Sądu Apelacyjnego w Katowicach dochodzenie 
umorzył i obie �6 II �9�7 r. zwolnił z aresztu. APK, Prok SApel Kat Ds �/�7.
Rudolf Burzan, ur. 6 III �887 r. w Dąbrówce Wielkiej, tam zamieszkały, zatrzymany 
�� I �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� VII �9�7 r. skazany na 
� lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds �/�7.
Stefan Włodarczyk i Szymon Pajor z Dąbrówki Wielkiej, zatrzymani �� II �9�7 r. 
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �5 VI �9�7 r. Włodarczyk skazany 
na 8 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel Kat Ds 
5/�7 – S. Włodarczyk; Prok SApel Ds 6/�7 – Sz. Pajor.
Herman Gansiniec, ur. 8 VI �907 r., Teodor Gansiniec, ur. �� X �9�0 r., Ernest 
Pyras – zamieszkali w Kochcicach pow. Lubliniec, Emil Skudlik, Edward Stran-
ski, Elfryda Förster, Paweł Kuboszek – zamieszkali w Lublińcu, Wawrzyniec Bo-
dora, ur. �8 IV �888 r. – zamieszkały w Piasku pow. Lubliniec, Józef Naczyński 
– zamieszkały w Boronowie pow. Lubliniec, i Paweł Hadroszek – zamieszkały 
w Glinicy pow. Lubliniec, zatrzymani �7 II �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z �9 XI �9�7 r. zostali skazani: H. Gansiniec na � lata więzienia, T. 
Gansiniec na � lata, W. Bodora na 8 miesięcy. APK, SO Kat S �9/�7, Prok SApel Kat 
Ds 8/�7.
Karol Doleżych, ur. �0 XI �889 r. w Załężu, tam zamieszkały, zatrzymany 
�5 III �9�7 r., i Henryk Stryj, ur. �0 VII �90� r. w Katowicach, tam zamiesz-
kały, zatrzymany � IV �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z 7 XII �9�7 r. Doleżych skazany na 7 miesięcy, a Stryj na 9 miesięcy więzienia. 
APK, Prok SApel Kat Ds �7/�7.
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Walter Piątek, ur. 5 X �9�0 r. w Piekarach, zamieszkały w Siemianowicach, zatrzy-
many �� IV �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� VIII �9�7 r. 
skazany na 5 i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SApel 
Kat Ds �0 /�7.
Józef Pander, ur. �� I �890 r. w Piekarach, zamieszkały w Brzozowicach–Ka-
mieniu, zatrzymany �� IV �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �� VIII �9�7 r. skazany na � lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
SApel Kat II K �5/�7.
Jerzy Kania, ur. �0 III �890 r. w Zabrzu, zamieszkały w Katowicach–Ligocie, za-
trzymany �9 IV �9�7 r., i Antoni Czech, ur. � VI �90� r. w Wilkowyjach pow. 
Pszczyna, zatrzymany �0 IV �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �9 X �9�7 r. Kania skazany na 5 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego, 
Czech uniewinniony. APK, SApel Kat II K �5/�7.
Bruno Cieślar, ur. � X �895 r. w Mariabrun, inż. agronom, zatrzymany 7 V �9�7 r., Otto 
Seliska, ur. �0 II �900 r. w Cieszynie, prof. uniwersytetu w Pradze, pracowali na terenie 
Czechosłowacji dla Abwehrstelle Breslau. Sprawa zawieszona w Sądzie Apelacyjnym 
w Katowicach. Obaj �� VIII �9�7 r. wydani Niemcom w drodze wymiany więźniów.
Karol Franz, fotoreporter i artysta kabaretowy, zatrzymany �9 V �9�7 r. i odsta-
wiony do dyspozycji Prokuratora Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Michał Pyka, ur. �� IX �90� r. w Siemianowicach, zamieszkały w Lisowie pow. 
Lubliniec, zatrzymany �� V �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �� XI �9�7 r. skazany na 6 lat więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, 
Prok SApel Kat Ds �0/�7.
Piotr Mańka, ur. �� II �9�� r. w Bytomiu, zamieszkały w Lubecku pow. Lubliniec, 
zatrzymany �9 V �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �9 XI �9�7 r. 
skazany na 5 lat więzienia. APK, SApel Kat II K �0/�7.
Ginter Krischker, ur. �5 XI �9�� r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
�� VI �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 I �9�8 r. skazany na 
6 miesięcy więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat Wp/�8.
Walter Budny ze Świętochłowic (poszukiwany od �9�� r.), zatrzymany �6 VI �9�7 r. 
po wydaleniu z Niemiec.
Augustyn Jurczyk, ur. �0 VII �905 r. w Królewskiej Hucie, zamieszkały w Bogu-
szowicach pow. Rybnik, zatrzymany � VII �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z �9 X �9�7 r. skazany na półtora roku więzienia z zaliczeniem aresz-
tu śledczego. APK, SApel Kat II K �6/�7.
Anna Machaba, ur. �7 VIII �9�� r. w Warszawie, zamieszkała w Jędrzejowie, za-
trzymana �7 VII �9�7 r., śledztwo umorzono. APK, SO Kat S �5/�7.
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Edmund Goerlich, ur. �6 XI �879 r., zamieszkały w Bytomiu, i Piotr Ren-
ka, ur. �9 V �89� r., zamieszkały w Piekarach, zatrzymani �8 VIII �9�7 r. 
Goerlich po przesłuchaniu zwolniony, Renka wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z �� IV �9�8 r. skazany na 5 lat więzienia. APK, Prok SO Kat, 
Wp/�8.
Wilhelm Knefel, ur. �5 VI �908 r. w Bytomiu, zamieszkały w Łagiewnikach, zatrzy-
many �7 VIII �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� XII �9�7 r. 
skazany na półtora roku więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds �5/�7.
Alojzy Wuzik, ur. �� VI �898 r. w Wielkich Hajdukach, bez stałego miejsca za-
mieszkania, aresztowany �0 VIII �9�7 r. Wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Katowi-
cach z �� I �9�8 r. skazany na � rok więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds �6/�7.
Emil Dauman, ur. 8 X �90� r. w Chorzowie, zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 
�0 IX �9�7 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �5 XI �9�7 r. skazany 
na 5 lat więzienia. APK, Prok SApel Kat Ds �9/�7.
Franciszek Bayer, ur. 7 X �895 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany 
�� IX �9�7 r. APK, Pol Woj Śl ��9, k. ��9–�67.
Brunon Sussek, ur. 5 X �895 r. w Rudzie, zamieszkały w Piekarach Rudnych, pow. 
Świętochłowice, zatrzymany 9 X �9�7 r.
Emil Wojaczek, ur. 5 III �906 r. w Katowicach, tam zamieszkały, Karol 
Wenczirsch, ur. �� V �907 r. w Rychtalu pow. Kępno, zamieszkały w Kato-
wicach – zatrzymani �5 X �9�7 r., oraz łącznie z tą sprawą Fryderyk Nowak, 
ur. 8 V �900 r. w Katowicach, tam zamieszkały, zatrzymany �5 X, i Tomasz 
Fojcik, ur. � XII �889 r. w Roździeniu, zamieszkały w Dąbrówce Małej, za-
trzymany �6 X �9�7 r. Wojaczek wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �� III �9�8 r. skazany na 8 lat więzienia, Fojcik na � lata, Wenszirsz i Nowak 
uniewinnieni.
Piotr Renka, ur. �9 V �89� r. w Piekarach, urzędnik kolejowy. Wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z �� IV �9�8 r. skazany na 5 lat więzienia.
Eryk Forkel, ur. �6 II �9�� r., zamieszkały w Berlinie, zatrzymany �0 X �9�7 r. Wy-
rokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �0 IV �9�8 r. skazany na � rok więzienia 
z zaliczeniem aresztu śledczego.
Dawid Atlas vel Tuch, ur. 6 II �906 r. w Turzy pow. Stary Sambor, zamieszkały 
w Katowicach, zatrzymany �� X �9�7 r.
Karol Rösner, ur. �0 IX �900 r. w Świętochłowicach, zamieszkały w Wielkich Haj-
dukach, zatrzymany �7 X �9�7 r.
Jan Tronczyk, ur. �� X �909 r. w Bytomiu, zamieszkały w Bielsku, zatrzymany 
�� XII �9�7 r.
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1938
Maksymilian Kucza, ur. �� X �905 r. w Chorzowie, zamieszkały w Bytomiu 
(w �9�� r. zbiegł do Niemiec), zatrzymany � I �9�8 r.
Maksymilian Schittek, ur. �� X �897 r. w Lipinach, zamieszkały w Łagiewnikach, 
i Stanisław Tobolik, ur. �7 VII �888 r. w Dobieszowie pow. Będzin, zamieszkały 
w Łagiewnikach, zatrzymani � II �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z �8 VI �9�8 r. Schittek skazany na �0 lat, a Tobolik na 6 lat więzienia. APK, 
Pol Woj Śl ��9 k. ���–�70.
Leon Pałaczyński (Pałaszyński) ur. �0 VI �9�� r. w Miechowicach pow. Bytom, zamiesz-
kały w Rudzie Śl., zatrzymany �� II �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
z �6 VI �9�8 r. skazany na � i pół roku więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Hugon Polok, ur. 7 III �9�� r. w Kochłowicach, tam zamieszkały, zatrzymany 
7 IV �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �0 IX �9�8 r. skazany 
na 7 lat więzienia.
Alfred Kucharczyk, ur. �� XI �9�� r. w Chorzowie, tam zamieszkały, zatrzymany 
9 IV �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z � XII �9�8 r. skazany na 
� lata więzienia bez zaliczenia aresztu śledczego.
Paweł Skutela, ur. 6 II �9�� r. w Wielkich Hajdukach, tam zamieszkały, zatrzyma-
ny �6 V �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �� IX �9�8 r. skazany 
na � rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Jan Bąk, ur. �0 IV �887 r. w Biskupicach, zamieszkały w Rudzie Śl., zatrzymany 
�0 V �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 XII �9�8 r. skazany 
na 6 lat więzienia.
Ewald Achtelik, ur. �6 XI �9�� r. w Czerwionce, tam zamieszkały, i Józef Müller, ur. �0 III 
�9�� r. w Czerwionce, tam zamieszkały, zatrzymani �� V �9�8 r. APK, SO Kat S �5/�8.
Gerard Olczyk, ur. 9 XII �9�� r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many 5 VII �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z � XII �9�8 r. 
skazany na półtora roku więzienia. APK, Prok SO Kat, Wp/�8.
Maks Szczędzina, ur. 7 VIII �9�0 r. w Knurowie pow. Rybnik, tam zamieszkały, i Er-
hard Miernik, ur. 7 I �909 r. w Bytomiu, zamieszkały w Knurowie, zatrzymani �� VII 
�9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 VI �9�9 r. Szczędzina skazany 
na 7 lat, a Miernik na � lata więzienia. APK, SApel Kat II ��/�9 (sygn. archiwalna �0�); 
Pol Woj Śl ���.
Erna Türpitz, ur. �� III �897 r. w Siemianowicach, tam zamieszkała, zatrzymana 
5 VIII �9�8 r.
Antoni Wiora, ur. �0 V �896 r. w Bytomiu, tam zamieszkały, i Margot Sosna, 
ur. 5 IV �9�7 r. w Chorzowie, tam zamieszkała – zatrzymani 9 VIII �9�8 r. Wyro-
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kiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �8 VII �9�9 r. Wiora skazany na �5 lat, 
a Sosna na � lata więzienia. APK, SApel Kat II K �6/�9.
Rudolf Działach, ur. �8 IV �90� r. w Kozłowej Górze, pow. Tarnowskie Góry, tam 
zamieszkały, zatrzymany �7 VIII �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowi-
cach z 7 II �9�9 r. skazany na � rok więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Ludwik Bielecki, ur. �5 VIII �89� r. w Świerklanach Górnych, zamieszkały w Sie-
mianowicach, zatrzymany �8 VIII �9�8 r. APK, SO Kat S �9/�8.
Jan Alexa, ur. �9 XI �9�� r., zamieszkały w Bytomiu, zatrzymany 5 IX �9�8 r. Wy-
rokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z �0 XII �9�8 r. skazany na 6 miesięcy 
więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego. APK, Prok SO Kat w/�9.
Ernest Merkel z Bytomia, aresztowany �� X �9�8 r. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Ka-
towicach z �8 II �9�9 r. skazany na � lata więzienia z zaliczeniem aresztu śledczego.
Władysław Walaszek, ur. �� III �905 r. w Glinniku pow. Gorlice, zamieszkały w Cho-
rzowie, i Józef Hoś, ur. �7 II �90� r. w Brzezinach Śl., tam zamieszkały – aresztowani 
�0 XI �9�8 r. Łącznie z ich sprawą zatrzymano 7 XII Jadwigę Wójcikową, ur. �0 X �896 r. 
w Brzezinach Śl., tam zamieszkałą. W postępowaniu doraźnym przed Wojskowym Są-
dem Okręgowym nr V w Krakowie �� XII �9�8 r. Walaszek został skazany na karę 
śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano w tym samym dniu. Hosia Sąd Apela-
cyjny w Katowicach 6 VI �9�9 r. skazał na dożywotnie więzienie. Postępowanie prze-
ciwko Wójcikowej sędzia śledczy umorzył. APK, Pol Woj. Śl ��9, k. 67�–70�.
Józef Schink, ur. �6 III �886 r. w Jaroszowicach, zamieszkały w Lipinach, zatrzy-
many �� V �9�8 r., śledztwo umorzono �5 X �9�8 r. APK, SO Kat S ��/�8.
Władysław Węgrzyn, ur. �8 I �90� r. w Bobrownikach Śl., tam zamieszkały, za-
trzymany �8 VIII �9�8 r. Śledztwo umorzono �� X �9�8 r. APK, SO Kat S �0/�8.
dr Fryderyk Seifter, ur. �9 XI �889 r. w Trzebini, zamieszkały w Bielsku, dzienni-
karz, zatrzymany �6 IX �9�8 r. Po dwóch miesiącach prokurator umorzył śledztwo. 
APK, Prok SApel Kat Ds �8/�8.

1939
Leon Gembala, ur. 5 XI �908 r. w Bielszowicach, zamieszkały w Czarnym Lesie pow. 
katowicki, zatrzymany 8 I �9�9 r., i Józef Walochnik, ur. �8 IX �9�� r. w Miasteczku, 
zamieszkały w Tarnowskich Górach, zatrzymany nazajutrz. APK, SApel Kat �0/�9.
Józef Walochnik, ur. �8 IX �9�� r. w Miasteczku, zamieszkały w Tarnowskich Gó-
rach, zatrzymany 9 I �9�9 r. APK, SApel Kat II K �0 /�9.
Ernest Bednarek, ur. �� VIII �9�� r. w Lublińcu, pomocnik biurowy w Urzędzie 
Gminnym w Kaletach, zatrzymany �0 II �9�9 r.; Franciszek Nieslony, ur. � X �9�5 r. 
w Osiecku, zamieszkały w Ochojcu, zatrzymany �� II �9�9 r.; Herman Janik, 
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ur. �6 IX �9�� r. w Kochcicach, zamieszkały w Droniowiczkach pow. lubliniecki, 
zatrzymany �6 II �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 5/�9; Pol Woj. Śl ���, s. �0�.
Wilhelm Helmut Dolaciński, ur. �� VI �9�� r. w Hanowerze, aresztowany 
�� II �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds. 6/�9.
Ryszard Brauner, ur. �� XII �907 r. w Dzierżnie pow. gliwicko–toszecki, zamieszkały 
w Sadowie pow. lubliniecki, aresztowany �7 III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Karol Wurst, ur. � III �88� r. w Opolu, zamieszkały w Lublińcu, aresztowany 
�9 III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Józef Urban, ur. 5 III �90� r. w Bażanach pow. oleski, zamieszkały w Tarnowskich 
Górach, aresztowany �0 III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds. �6/�9.
Emil Potyka, ur. �8 II �908 r. w Nędzy pow. raciborski, zamieszkały w Chorzowie, 
aresztowany �0 III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds �7/�9.
Alojzy Olczyk, ur. 7 III �9�0 r. w Tarnowskich Górach, tam zamieszkały, zatrzy-
many �9 III �9�9 r. APK, SApel Kat II K �8/�9.
Jerzy Dutzki, ur. �� III �885 r. w Brzezinach, Eryk Prochatzki, ur. �� I �90� r. 
w Brzozowicach, Józef Langer, ur. �� VI �906 r. w Bibieli, Leopold Froncek, 
ur. 6 XI �907 r. w Rozbarku – wszyscy zamieszkali w Brzozowicach–Kamieniu, 
i Sylwester Drynda, ur. �9 XII �908 r. w Piekarach, tam zamieszkały – wszyscy 
aresztowani �� III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Józef Krakówka, ur. �6 II �880 r. w Olzie pow. rybnicki, tam zamieszkały, zatrzy-
many �9 III �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Karol Staff, ur. �8 I �896 r. w Dziedzicach, zamieszkały we Frysztacie, aresztowany 
�0 IV �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds �0/�9.
Augustyn Winkler, ur. �0 VII �870 r. w Bielicach, zamieszkały w Lublińcu, aresz-
towany �� V �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds. �6/�9.
Augustyn Gramala, ur. 9 I �9�5 r., Józef Hajduk, ur. �5 III �907 r., Jadwiga Zowa-
da, ur. 6 X �9�0 r., Eryk Nowacki, ur. �5 VIII �9�� r., aresztowani 7 VI �9�9 r. APK, 
Prok SApel Kat Ds �0/�9.
Ernest Mücke, ur. �0 VII �89� r. w Chorzowie, tam zamieszkały, aresztowany 
�0 VI �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Franciszk Mainda, ur. �9 XI �899 r. w Wielkich Hajdukach, zamieszkały w Byto-
miu, aresztowany �� VI �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds ��/�9.
Paweł Vlček, ur. �9 VI �908 r., zamieszkały w Polance (Sudety), aresztowany 
�� VI �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds �6/�9.
Wilhelm Przyrowski, ur. 6 IV �908 r. w Szarleju, zamieszkały w Piekarach, aresz-
towany �0 VI �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds �5/�9.
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Henryk Morawiec, ur. �8 XI �9�� r. w Chropaczowie, tam zamieszkały, aresztowa-
ny �0 VII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 5�/�9.
Konrad Cichoń, ur. 9 II �9�� r. w Świętochłowicach, tam zamieszkały, aresztowany 
�0 VII �9�9 r. APK, Prok SApel Ds 56/�9.
Bernard Marek, ur. �8 IV �905 r. w Świętochłowicach, tam zamieszkały, areszto-
wany �� VII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 55/�9.
Adam Grzeliński, ur. � IX �90� r. w Wilkowicku pow. częstochowski, zamieszkały 
w Cieszynie, od �� VII �9�9 r. przebywał w areszcie w Cieszynie z powodu włóczę-
gostwa, potem podejrzany o szpiegostwo. APK, Prok SApel Kat Ds 6�/�9.
Irena Jarosz, ur. 5 VIII �9�� r. w Gruszowie pow. Frydek, zamieszkała w Pudłowie 
pow. Frysztat, Emil Huwar, ur. �0 X �878 r. w Morawskiej Ostrawie, zamieszkały 
w Wierzbicy pow. Frysztat, Erwin Fichna, ur. �5 VII �9�9 r. w Boguminie, zamiesz-
kały w Radlinie, Józef Glasman, ur. �7 IX �9�0 r. w Radlinie, tam zamieszkały, He-
lena Momot, ur. �6 III �9�� r. w Niedobczycach, tam zamieszkała, aresztowani �� 
i �� VIII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 6�/�9.
Hubert Gremlowski, ur. 7 XI �9�9 r. w Lipinach, zamieszkały w Goduli, areszto-
wany �7 VIII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 6�/�9.
Gerard Klein, ur. �6 IX �9�0 r. w Roździeniu, zamieszkały w Szopienicach, zatrzy-
many �� VIII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 66/�9.
Wilhelm Czioska, ur. � II �9�5 r. w Chorzowie, tam zamieszkały, Wilhelm Ko-
perlik, ur. �0 I �9�� r. w Chorzowie, tam zamieszkały, Hildegarda Buchczik, 
ur. 8 II �9�9 r. w Łagiewnikach, tam zamieszkała, zatrzymani �7 VIII �9�9 r. APK, 
Prok SApel Kat Ds 67/�9.
Franciszek Strziżik, ur. 9 III �9�9 r. w Pietwałdzie pow. frysztacki, tam zamiesz-
kały, zatrzymany �� VIII �9�9 r., Stanisław Folwarczny, ur. 5 V �9�9 r. w Dolnych 
Błędowicach, zamieszkały w Szonowie, zatrzymany 6 VIII �9�9 r. APK, Prok SApel 
Kat Ds 70/�9.
Ewa Kiszówna, ur. 5 XI �9�� r. w Nieborach, tam zamieszkała, Wilhelm Bocek, ur. 
�� V �9�6 r. w Trzyńcu, tam zamieszkały, Karol Saran, ur. �� II �9�� r. w Gutach, 
zamieszkały w Nieborach, Franciszek Zientek, ur. �� IX �9�� r. w Trzyńcu, tam 
zamieszkały, Brunon Hilke, ur. �� VIII �88� r. w Cieszynie, zamieszkały w Biel-
sku, Józef Nowak, ur. �9 III �89� r. w Górnych Domasławicach, tam zamieszkały, 
Anna Dembinny, ur. 5 VII �9�0 r. w Nieborach, tam zamieszkała, Jan Dembinny, 
ur. �7 XII �9�� r. w Nieborach, tam zamieszkały – wszyscy aresztowani w drugiej 
połowie sierpnia �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 7�/�9.
Józef Filipiec, ur. �� II �9�� r. w Ligocie Górnej, pow. cieszyński, zatrzymany 
�7 VIII �9�9 r. APK, Prok SApel Kat Ds 7�/�9.
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cenny nabyteK Kartograficzny archiwuM 
pańStwowego w Katowicach  

– ręKopiśMienna Mapa górnicza z 1769 roKu

W grudniu �006 roku zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Ka-
towicach powiększył się o cenny nabytek. Jest to mapa o sygnaturze OBB II 
���0, skatalogowana w katalogu map i planów Verzeichnis der Bergwerks–Be-
triebskarten des Königlichen Oberbergamts zu Breslau wydanym we Wrocławiu 
w �908 roku. Katalog ten obejmuje mapy górnicze z Górnego i Dolnego Ślą-
ska, przechowywane przed II wojną światową w Biurze Planów (Plankammer) 
Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau – OBB). 
Stanowiły one wtedy zwarty, liczny zbiór, dokumentujący górnictwo śląskie od 
połowy XVI wieku do końca XIX wieku. Samych map dotyczących górnictwa 
rudnego w okolicach Złotego Stoku było skatalogowanych �6. Po wojnie zbio-
ry OBB trafiły do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, a stamtąd do 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (dzisiejsze Archiwum 
Państwowe w Katowicach). Nie były już jednak kompletne. Z planów dotyczą-
cych Złotego Stoku pozostało �8 pozycji katalogowych. Nie było wśród nich 
planu o sygnaturze OBB II ���0. 

W zeszłym roku badacz historii i pozostałości dawnego górnictwa na Dolnym 
Śląsku, a jednocześnie użytkownik Archiwum Państwowego w Katowicach, natra-
fił w swych poszukiwaniach na starą mapę kopalni w Złotym Stoku, opieczętowa-
ną pieczęcią Oberbergamts Riss Sammlung i sygnowaną numerem OBB II ���0. 
Po potwierdzeniu, że pochodzi ona ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu, przechowywanych obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach, 
przekazał ją nieodpłatnie tutejszemu Archiwum.

Mapa nosi tytuł Grund– und Seiger–Riss von dem Arsenicalischen Bergbau bey 
der Königl. Berg Stadt Reichenstein, der Reichetrost benahmet. Została opraco-
wana w �769 roku przez mierniczego Schiefera. Jest to najstarsza z datowanych 
i zachowanych map górnictwa Złotego Stoku, znajdująca się w zbiorach katowi-
ckiego archiwum. Mimo dużych rozmiarów (�96,5 x �� cm) i przechowywania 
w postaci rulonu, zachowała się w bardzo dobrym stanie. Wymaga jedynie roz-
prostowania. Treścią tej rękopiśmiennej mapy są wyrobiska kopalni rudy arsenu 
(oraz złota) Reichetrost w Złotym Stoku, przedstawione w postaci rzutu pozio-
mego (Grundriss) i przekroju (Seigerriss). Skala mapy jest przedstawiona za po-
mocą podziałki transwersalnej. � cal pruski na mapie odpowiada w przybliżeniu 
6 łatrom w terenie, co daje po przeliczeniu skalę liczbową ok. � : �60. Na arkuszu 
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zamieszczono także różę kierunków i obszerne objaśnienia elementów oznaczo-
nych na mapie – szybów, sztolni, wyrobisk.

Odnaleziona mapa stanowi ,,kopalnię” (nomen omen) wiadomości o XVIII–
wiecznym górnictwie rudnym na Śląsku. Ilustruje zaawansowanie techniczne 
ówczesnych robót górniczych, pozwalające na budowę wielopoziomowych wy-
robisk, połączonych z sobą licznymi szybami i pochylniami. Mapa jest również 
cennym źródłem do dziejów górnictwa w samym Złotym Stoku, gdzie wydobycie 
i przetwarzanie rud złota i arsenu miało długą, średniowieczną tradycję. Pozwala 
odtworzyć fragment tej wielowiekowej działalności górniczej w drugiej połowie 
XVIII wieku. Możemy ją też porównać z późniejszymi planami, zachowanymi 
w zbiorach archiwalnych. 

Być może w przyszłości zostaną odnalezione kolejne zaginione plany i mapy ze 
zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. 
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Karol Kiebel KobarSKi i Jego Spuścizna  
w zaSobie archiwuM pańStwowego w Katowicach 

oddział w cieSzynie

Karol Kiebel Kobarski urodził się �0 grudnia �885 roku w Kończycach Wiel-
kich na Śląsku Cieszyńskim; swoje życie i działalność związał z Cieszynem, gdzie 
zamieszkał przy ul. Wyższa Brama ��. 

Po ukończeniu czterech klas Gimnazjum Polskiego w Cieszynie ze względu 
na trudne warunki materialne zmuszony był podjąć pracę, aby móc się utrzymać. 
Zatrudnił się w drukarni Karola Prochaski, gdzie od �90� do �907 roku� zgłę-
biał tajniki zawodu drukarskiego. Szykanowany za polskość, był zmuszony zmie-
nić miejsce pracy. Przeniósł się do drukarni Pawła Mitręgi, gdzie pracował od �5 
sierpnia �907 do �� lutego �9�� roku. �7 sierpnia �9�� roku ożenił się z Heleną 
Boszczykówną z Gumien.

Od wczesnej młodości należał do licznych organizacji polskich, jakie w owym 
czasie istniały. Najbardziej jednak był związany z Polskim Towarzystwem Gim-
nastycznym „Sokół”, do którego wstąpił w �90� roku. Po wyjeździe do Wiednia 
naczelnika Wilczka został mianowanym przez ówczesnego prezesa dr. Jana Gali-
cza naczelnikiem Dzielnicy Śląska Cieszyńskiego. Po objęciu tej funkcji okazał się 
doskonałym organizatorem i prężnym działaczem, zaczął zakładać we wszystkich 
skupiskach ludności polskiej gniazda sokole – do �9�� roku powstało ich aż �9. 
W latach �9��–�9�� zorganizował tzw. Stałe Drużyny Sokole, z których powstał 
Legion Śląski. Jako naczelnik i członek Stałych Drużyn Polowych w Cieszynie brał 
czynny udział we wszystkich zlotach „Sokoła”, a także ćwiczeniach, naukach woj-
skowych, sam kierując ćwiczeniami polowymi�.

Oprócz pracy w „Sokole” angażował się w krzewienie polskości należąc 
do licznych organizacji, takich jak: Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, 
Związek Młodzieży Katolickiej, Polskie Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia”, 
a także Czytelni Ludowej, Czytelni Katolickiej, Związku Śląskich Katolików, 
Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”; w latach �909–�9�� działał 
w Związku Strzeleckim.

Pracował także jako nauczyciel tańca, prowadząc własną szkołę tańca pod na-
zwą Szkoła Tańców Karola Kiebla w Cieszynie przy ul. Górnej �, która funkcjono-
wała w latach �9��–�9��. Od �9�9 do �9�� roku służył jako ochotnik i brał czynny 

� Książnica Cieszyńska [dalej: KC], Zespół Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 
[dalej: APTL], sygn. �9, k. 80.
� KC, APTL, sygn. �9, k. 78–79.
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udział w obronie Śląska Cieszyńskiego. W tym okresie związany był także z Komi-
sją Plebiscytową i Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego.

 Kilka dni po rozpoczęciu II wojny światowej (9 września �9�9) został areszto-
wany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Cieszynie, po dziewięciu dniach 
wywieziony do polenlager pod Opawę, następnie do ciężkiego więzienia w Rawi-
czu i kolejno do obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau jako więzień 
polityczny. Po � latach i � (�9 listopada �9�� roku) miesiącach powrócił z niewoli 
kompletnie wycieńczony i niezdolny do pracy. Od � lipca �9�6 do �0 sierpnia �9�8 
roku pracował w administracji budynków poniemieckich, a od �9�8 roku w Cie-
szyńskiej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego�.

W dowód bezinteresownej i ofiarnej pracy na rzecz krzewienia polskości i kul-
tury polskiej został odznaczony licznymi odznaczeniami i dyplomami.

Zmarł w wieku 79 lat �� lipca �96� roku w Cieszynie w swoim mieszkaniu przy ul. 
Wyższa Brama �� i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Cieszynie.

Pozostawił po sobie spuściznę, która obecnie jest przechowywana w cieszyń-
skim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach. Jest to niewielki zespół, 
zgromadzony głównie w latach �90�–�9�9, liczący zaledwie �� j.a., zawierający jed-
nak wiele cennych informacji do poznania historii Śląska Cieszyńskiego. W prze-
ważającej mierze są to fotografie przedstawiające działalność i działaczy Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz wydarzenia historyczne, które miały 
miejsce na Śląsku Cieszyńskim w latach �90�–�9�9. Ponadto spuścizna zawiera 
sporą ilość widokówek, m.in. Ustronia, Cieszyna, Trzyńca, Darkowa. Do najbar-
dziej interesujących materiałów należą osobiste notatniki Kobarskiego zawierające 
wspomnienia z początków pracy w „Sokole”, a także szczegółowe informacje na 
temat działających w latach �90�–�9�9 na terenie Śląska Cieszyńskiego organi-
zacjach i stowarzyszeniach, do których należał. Zachowały się także dokumenty 
osobiste, takie jak świadectwa moralności, poświadczenie obywatelstwa oraz inne 
zaświadczenia urzędowe.

W kolekcji Karola Kobarskiego nie brak materiałów o charakterze etnograficz-
nym, wśród których dominują pocztówki przedstawiające stroje regionalne oraz 
zapiski piosenek regionalnych, legend i opowieści góralskich. Bardzo ciekawą 
część zespołu tworzą mapy Śląska Cieszyńskiego. Są wśród nich mapy z �906 roku, 
z okresu plebiscytu oraz z lat �9�5 i �9�5. Oprócz materiałów archiwalnych Karol 
Kobarski pozostawił po sobie księgozbiór liczący ��8 pozycji, który jest przechowy-
wany w bibliotece Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie.

� KC, APTL, sygn. �9, k. 80.
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Sprawozdanie dyreKtora archiwuM pańStwowego 
w Katowicach za 2006 roK 

zasób
W roku sprawozdawczym przyjęto do Archiwum Państwowego w Katowicach 

największą w ostatnim dziesięcioleciu ilość nowych zespołów archiwalnych oraz 
jednostek aktowych. Zasób Archiwum ogółem powiększył się o �69 zespołów li-
czących 75 ��� j.a. o rozmiarze ��7,89 mb, w tym liczba jednostek aktowych zwięk-
szyła się o 67 89� j.a.; liczba dokumentów pergaminowych i papierowych – o �058 
j.a; ilość dokumentacji technicznej – o ��9� j.a.; ilość fotografii – o �6�� j.a; ilość 
filmów – o �7� j.a., a ilość nagrań – o 679 j.a. Tak więc zasób Archiwum pod ko-
niec �006 roku liczył: �5�� zespołów i zbiorów o łącznej liczbie � 770 60� jednostek 
i metrażu �8 786, �9 mb, sytuując katowicką placówkę pod tym względem jako 
trzecie archiwum w Polsce.

Z ważniejszych materiałów przejęto w ostatnich latach dokumentację instytucji 
gospodarczych, takich jak: Huta „Baildon” w Katowicach z lat �9�5–�00�, Zakłady 
Metalurgiczne „Trzebinia” w Trzebini z lat �9��–�005, Rafineria Nafty „Trzebi-
nia” w Trzebini z lat �9�8–�00�, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, 
Huta „Gliwice” w Gliwicach, a także akta Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie z lat 
�9��–�98� i Zakładu Silników Elektrycznych Małej Mocy „EMA–SILMA” w Sos-
nowcu. Wśród przejętych materiałów administracji ogólnej i specjalnej wyróżniają 
się: akta Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją przy Wojewodzie Kato-
wickim w Katowicach z lat �98�–�987 oraz kolejne akcesje do zespołu Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, a także akta Najwyższej Izby Kontroli Delega-
tura w Katowicach z lat �977–�985, Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z lat 
�9�5–�987 oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach z lat �97�–�990. 
Archiwum przejęło również dopływy do zespołu akt Urząd Wojewódzki Śląski 
z lat �9��–�9�9 (akta osobowe pracowników). Ważnym uzupełnieniem zasobu 
stały się przejęte akta Zrzeszenia Katolików Caritas Oddział Wojewódzki w Ka-
towicach z lat �9�7–�990. Sukcesywnie napływają akta urzędów stanu cywilnego, 
akta bankowe oraz akta instytucji wymiaru sprawiedliwości (głównie z okresu do 
�950 roku). W ciągu ostatnich trzech lat daje się zauważyć napływ do Archiwum 
większej ilości akt instytucji gospodarczych, a także materiałów archiwalnych z in-
stytucji stopnia wojewódzkiego.

Do zasobu Oddziału w Żywcu, w wyniku zakupu, w �006 roku trafił unikal-
ny i dobrze opracowany zbiór materiałów prasowych z lat �9��–�000 obrazujący 
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gospodarkę, kulturę, życie społeczne i polityczne Żywiecczyzny oraz byłego woje-
wództwa bielskiego, zgromadzony przez działacza kultury Tadeusza Trębacza.

opracowanie
W porównaniu do �005 roku opracowano w Archiwum ponad dwa razy więcej 

zespołów, w wyniku czego zasób całkowicie opracowany zwiększył się o �5� zespo-
ły liczące �� �6� j.i. (było 67� 00� j.i., jest: 697 �6� j.i.) o rozmiarze �95,8� mb (było 
7�7�,69 mb, jest 7768,5� mb). 

Ponadto kontynuowano sporządzanie bazy danych Powstańcy śląscy, czyli in-
deksu osób występujących w aktach kolekcji „Powstania Śląskie” przechowywanej 
w Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, sporządzanego na podstawie 
mikrofilmów wykonanych z tych akt. W roku sprawozdawczym wprowadzono do 
bazy ��00 rekordów i obecnie baza liczy 8� 5�� rekordów.

Niestety Archiwum ciągle ma ponad trzy kilometry akt niezinwentaryzowa-
nych, co – pomijając kwestie skarbowe – utrudnia ich udostępnianie. Podjęto w tej 
naglącej sprawie działania naprawcze.

zabezpieczanie zasobu
W zakresie konserwacji właściwej przeprowadzono dezynfekcję indywidual-

ną 969. dokumentów pergaminowych, czyszczenie mechaniczne �5�. kart papie-
rowych, ��. map i 7. pergaminów, uzupełnienia ubytków na ��. kartach papie-
ru czerpanego, dublaż ��. kart papieru czerpanego oraz renowację �. pieczęci. 
W ramach profilaktyki konserwatorskiej odkurzono �77� mb akt, umieszczono 
w pudłach i teczkach ���� mb akt, wyczyszczono 85 mb akt z Oddziału w Ra-
ciborzu zatopionych podczas powodzi w �997 roku oraz spaginowano � 799 58� 
stron. W pracowni introligatorskiej wykonano: ��� sztuki opraw książkowych, 
��8 sztuk pudeł archiwalnych, �00 sztuk teczek tekturowych, 577 sztuk obwolut 
oraz ��6 sztuk opraw inwentarzy.

Wiele wysiłku włożono w akcję mikrofilmowania i digitalizację zasobu. W �006 
roku w pracowni mikrofilmowej wykonano �� 90� klatek mikrofilmu (5�5 mb mi-
krofilmu) z następujących zespołów:

– Akta Miasta Sosnowca,
– Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Katowicach,
– Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego,
– Starosta Powiatu Bielskiego,
– Starostwo Powiatowe w Bielsku,
– Akta miasta Białej,
–  Spółka Gruntowa dla prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział 

w Bielsku,
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– Akta gminy Czechowice–Dziedzice,
– Niemiecki Front Pracy Zarząd Powiatowy w Cieszynie,
– Sąd Okręgowy w Cieszynie,
– Starosta Powiatu Cieszyńskiego,
– Akta miasta Andrychowa,
– Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Andrychowie,
– Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białej Krakowskiej,
– Akta notariusza Józefa Dzierzbickiego w Pilicy.

Wykonano również 9859 fotografii cyfrowych, �0 �05 skanów oraz �� �8� sztuki 
kserokopii na potrzeby inwentarzy skarbowych oraz 95 stron indeksów osobowych 
z akt stanu cywilnego.

europejski projekt cieszyński 
Złożony z końcem �005 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych, projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piś-
mienniczego”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, został w �006 roku zatwierdzony do realizacji. Projekt dotyczy za-
bezpieczenia, konserwacji i digitalizacji zasobu cieszyńskiego oddziału Archi-
wum i jest wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Miasta w Cieszynie, Archiwum 
Państwowego w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Zakonu Bonifra-
trów w Cieszynie i Parafii Ewangelicko–Augsburskiej. Projekt ten był przygoto-
wywany od wiosny �005 roku przez pracowników Archiwum oraz jego cieszyń-
skiego oddziału, a będzie realizowany od � kwietnia �007 roku. W roku sprawo-
zdawczym Archiwum przygotowało dodatkowe dokumenty na potrzey Brukseli 
i rozpoczęło przygotowania do realizacji projektu.

narastający zasób archiwalny
Na koniec roku �006 pod nadzorem Archiwum było 7�8 jednostek organiza-

cyjnych, w których przechowuje się �� �65 mb materiałów archiwalnych, z czego 
�7 9��,�� mb przechowują państwowe jednostki organizacyjne W roku sprawo-
zdawczym przeprowadzono �57 kontroli w archiwach zakładowych.

udostępnianie
W �006 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wśród korzystających prze-

ważały osoby prowadzące badania naukowe (ok. �5% wszystkich korzystających). 
W grupie tej odnotowano również osoby piszące prace magisterskie. W tematyce 
badań – zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym – domi-
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nowała problematyka regionalna. Odnotowano dalszy, znaczny wzrost zaintere-
sowań poszukiwaniami o charakterze genealogicznym. Wśród badaczy zagranicz-
nych przeważali obywatele Niemiec, wykazujący zainteresowanie głównie aktami 
z okresu II wojny światowej i dokumentami o charakterze genealogicznym. Przed-
stawiciele innych państw (USA, Wielka Brytania, Czechy, Szwecja, Izrael, Ukraina) 
prowadzili najczęściej badania genealogiczne oraz zajmowali się historią księstwa 
cieszyńskiego i problematyką żydowską. W sumie pracownie naukowe odwiedziły 
�08� osoby, którym udostępniono �9 �0� j.a.

W �006 roku odnotowano znaczny wzrost ogólnej liczby kwerend prowadzo-
nych zarówno w materiałach archiwalnych, jak i dokumentacji niearchiwalnej. 
W kwerendach materiałów archiwalnych najbardziej wzrosła liczba kwerend o cha-
rakterze socjalnym. W tej grupie 50% stanowiły wnioski o wydanie dokumentów 
potrzebnych do uzyskania odszkodowań za tzw. mienie zabużańskie. Ponadto 
znaczny wzrost odnotowano także w grupie kwerend wykonywanych na potrzeby 
urzędów i kwerend własnościowych. Na wysokim poziomie (mimo, że ich liczba 
nieznacznie zmalała) pozostały kwerendy dotyczące potwierdzenia niemieckiego 
pochodzenia i wpisu na niemiecką listę narodową. W tej grupie wnioskodawcy 
występowali zarówno o ankiety niemieckiej listy narodowej, akta rehabilitacyjne, 
jak i o akta stanu cywilnego oraz potwierdzenie zameldowania i miejsca zamiesz-
kania w latach II wojny światowej. W odpowiedzi na złożone podania wydano 6� 
zaświadczenia i ��0� strony uwierzytelnionych kopii dokumentów na podstawie 
przechowywanych materiałów archiwalnych. 

Kwerendy tematyczne 
�. Represje władz niemieckich w stosunku do Polaków pomagających Żydom w cza-
sie II wojny – na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie 
w ramach programu INDEX, zleceniodawcy przekazano wykaz zespołów, w któ-
rych przeprowadzono kwerendę i wypełnione ankiety, kopia w tut. Archiwum;
�. Ewidencja ludności w materiałach archiwalnych – kwerenda prowadzona na po-
trzeby komputerowej bazy danych ELA;
�. Związek Regulacji Rawy – na zlecenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Katowicach, zleceniodawcy przekazano zestawienie materia-
łów archiwalnych, kopia w tut. Archiwum;
�. 120–lecie katowickich wodociągów – na zlecenie Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, zleceniodawcy przekazano zestawienie 
materiałów archiwalnych, kopia w tut. Archiwum;
5. Wydarzenia na Węgrzech 1956 r. – na zlecenie NDAP, zleceniodawcy przekazano 
zestawienie odnalezionych materiałów, kopia w tut. Archiwum;
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6. Józef Boxa starosta będziński – na zlecenie Stowarzyszenia Autorów Polskich 
Oddz. Będzin, wynik negatywny;
7. Katastrofy górnicze – na zlecenie ośrodka telewizyjnego TVN �� Oddz. Kraków, 
zleceniodawcy przekazano notatkę informacyjną, kopia w tut. Archiwum;
8. Wspólnoty gruntowe wsi Mierzęcice – na zlecenie Urzędu Gminy Mierzęcice, zle-
ceniodawcy przekazano wstępną informację, kopia w tut. Archiwum;
9. Wybrane zabytki architektury z terenu Raciborza – na zlecenie Pracowni Dokumenta-
cji Zabytków ALMA we Wrocławiu, zleceniodawcy przekazano wykaz jednostek archi-
walnych w których znajdują się interesujące go dokumenty, kopia w tut. Archiwum;
�0. Fotografie dotyczące Jaworzna, Szczakowej i Dąbrowy Narodowej – na zlece-
nie Muzeum w Jaworznie, zleceniodawcy przekazano ogólną informację, kopia 
w tut. Archiwum;
��. U źródeł polskiej demokracji – na zlecenie NDAP na potrzeby portalu interne-
towego www.polska. pl – „Skarby archiwów polskich”, zleceniodawcy przekazano 
wypełnione ankiety, kopia w tut. Archiwum;
��. Powstanie Wyższego Studium Nauk Społeczno–Gospodarczych w Katowicach 
– na zlecenie Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zleceniodawcy przekazano 
zestawienie materiałów, kopia z tut. Archiwum;
��. Materiały dotyczące dziejów katowickich osiedli robotniczych Giszowca i Niki-
szowca kwerenda na potrzeby IV Konferencji Edukacji Regionalnej „Osady i osied-
la Katowic”, przygotowano zestawienie materiałów;
��. Materiały biograficzne dotyczące Daniela Bernarda Grossa (1866–1942) wicebur-
mistrza Białej – na zlecenie Kancelarii Senatu RP, zleceniodawcy przekazano infor-
macje na temat odnalezionych dokumentów, kopia w Oddziale AP w Bielsku Białej;
�5. Archiwalia dotyczące Powstania Warszawskiego – na zlecenie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, wynik negatywny (AP Oddział Cieszyn);
�6. Zator w okresie II Rzeczypospolitej – kwerenda własna AP Oddział w Oświęci-
miu na potrzeby dwóch wystąpień P. Hudzika na konferencji naukowej i wydania 
publikacji;
�7. Dzieje uzdrowiska Goczałkowice–Zdrój – na zlecenie Śląskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego (AP Oddział Pszczyna), wynik negatywny;
�8. Najstarsze dokumenty do dziejów Mikołowa w zbiorach AP Oddział w Pszczynie 
– kwerenda wystawiennicza na zlecenie Burmistrza miasta Mikołowa, zleceniodaw-
cy przekazano wykaz odnalezionych dokumentów, kopia w AP Oddział Pszczyna;
�9. Wielkie rody – wielka własność. Materiały do dziejów wielkiej własności ziem-
skiej na pruskim Górnym Śląsku 1742–1922 – kwerenda wystawiennicza na potrze-
by wystawy własnej AP Katowice.
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Najczęściej były wykorzystywane akta z okresu międzywojennego z zespołów: 
Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach (56� j.i.) oraz akta wytworzone po �9�5 
roku: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (��5 j.i.), KW PZPR w Katowicach 
(�79 j.i.), Państwowy Urząd Repatriacyjny, Wojewódzki Oddział w Katowicach 
(��7 j.i.) oraz akta miast (Akta miasta Będzina ��0 j.i.). Bardzo dużym zaintereso-
waniem cieszyły się bogate zbiory kartograficzne Archiwum (�659 arkuszy).

W oddziałach zamiejscowych najczęściej wykorzystywano akta następujących 
zespołów:

– Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie ��87–�9�5 (�578 j.i.),
– Komora cieszyńska ���8–�9�9 (867 j.i.),
– Zbiór materiałów ulotnych Archiwum Państwowego w Gliwicach (�68 j.i.),
– Urząd Stanu Cywilnego w Szczerbicach �87�–�90� (�89 j.i.),
– Starostwo Powiatowe w Bielsku �9�5–�950 (�8� j.i.),
– Starostwo Powiatowe w Rybniku [�750] �8�7–�9�� (��� j.i.),
–  Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Białej Krakowskiej 

(�90 j.i.),
– Starostwo Powiatowe w Pszczynie [�7��] �7��–�9�� (�76 j.i.),
– Urząd Wojewódzki w Bielsku Białej [�9�6] �975–�998 (�66 j.i.),
– Akta miasta Bierunia Starego �8�6–�9�5 (�65 j.i.),
– Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Gliwicach (�5� j.i.),
– Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej (��6 j.i.),
– Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu [�758]�808–�9�5 (��� j.i.),
– Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Żywcu �905–�950 (��� j.i.).

współpraca z instytucjami naukowymi, kulturalnymi 
 i lokalnymi władzami 

Kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (głównie 
z Zakładem Archiwistyki Instytutu Historii oraz Instytutem Geografii) i Politech-
niką Śląską w Gliwicach, udostępniając materiały archiwalne, informując o zespo-
łach nowo opracowanych i nowo przyjętych oraz zapoznając z zasadami korzy-
stania z archiwaliów. Uniwersytetowi Śląskiemu Archiwum udostępniało lokal 
do prowadzenia zajęć praktycznych z archiwistyki. Inną formą współpracy było 
przyjmowanie studentów na praktyki. W Oddziale w Raciborzu przeprowadzono 
zajęcia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zapo-
znając ich z podstawowymi pojęciami z zakresu archiwistyki i kancelarii. 

W Archiwum gościły również grupy młodzieży miejscowych szkół, a także 
nauczyciele i młodzież z Hiszpanii (przebywali w Polsce w ramach programu 
Sokrates–Comenius). W Oddziale w Żywcu zorganizowano dla młodzieży szkol-
nej lekcje archiwalne i warsztaty szkolne. Dla uczestników wszystkich wycieczek 
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pracownicy Archiwum wygłaszali prelekcje. Kontynuowana była współpraca 
z archiwami w Czechach (w Opawie i Karwinie) i na Słowacji (w Żylinie), głównie 
w dziedzinie wymiany informacji o zasobie. Nadal współpracowano z miejsco-
wymi placówkami muzealnymi (głównie Muzeum Historii Katowic, Muzeum 
Śląskim w Katowicach, muzeami w Cieszynie, Gliwicach, Tarnowskich Górach, 
Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświę-
cimiu) oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Współpra-
cowano również z Biblioteką Śląską i Książnicą Cieszyńską, Polskim Towarzy-
stwem Historycznym i ze stowarzyszeniami regionalnymi, m.in. Macierzą Ziemi 
Cieszyńskiej, Towarzystwem Przyjaciół Bystrej, Towarzystwem Ziemi Żywieckiej 
oraz Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Żydowskim Centrum Eduka-
cyjnym w Oświęcimiu, Miejskim Centrum Kultury w Oświęcimiu i Miejskim 
Centrum Kultury w Żywcu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chybiu i Miejskim 
Domem Kultury w Czechowicach–Dziedzicach. W ramach tej współpracy Ar-
chiwum czasem spełniało funkcję koordynatora różnych przedsięwzięć popula-
ryzujących znajomość wiedzy historycznej.

Oddział Archiwum w Gliwicach współpracował z miejscowymi służbami kon-
serwatorskimi, a Archiwum w Katowicach nawiązało współpracę z Dyrekcją Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk”, udostępniając dokumentację niezbędną do remon-
tu pałacu w Koszęcinie (siedziba zespołu), jednocześnie propagując historię tego 
obiektu i dawnych właścicieli. Kontynuowano współpracę z Bractwem Gospodar-
czym Związku Górnośląskiego, które promowało zbiory tutejszego Archiwum, 
wydając liczne publikacje z zakresu kartografii.

W ramach kontaktów z lokalnymi władzami w Cieszynie podjęto wspólne dzia-
łania z Biurem Promocji przy Urzędzie Miasta m.in. przy przygotowywaniu pub-
likacji promujących ziemię cieszyńską, w Raciborzu zaś pracownicy Archiwum 
uczestniczyli w spotkaniach z Prezydentem miasta dotyczących współpracy Raci-
borza z miastami partnerskimi. Ponadto w Oddziale w Raciborzu zorganizowano 
spotkanie z kierownikami urzędów stanu cywilnego powiatu raciborskiego i omó-
wiono zasady przekazywania ksiąg stanu cywilnego do Archiwum. Pracownicy 
Oddziału w Pszczynie uczestniczyli w III Spotkaniach z Kulturą Żydowską zorga-
nizowanych przez Urząd Miejski w Pszczynie.

inne formy popularyzacji
Audycje telewizyjne

– wywiad udzielony przez Bożenę Husar (Oddział w Żywcu) na temat materia-
łów archiwalnych prezentowanych na wystawie Żywiecczyzna i jej ostatni właści-
ciele – Habsburgowie oraz na temat wartości badawczej zakupionych ksiąg miasta 
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Żywca „Acta Civitatis Żywiec” z lat �766–�786 – �8.0�.�006 – TVP � Katowice, �8 
kwietnia �006 r.;
– udział Bożeny Husar (Oddział w Żywcu) w programie historycznym dotyczącym 
historii Habsburgów w świetle wystawy Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele – Habs-
burgowie – TVP � Katowice, �8 kwietnia �006 r. 

Audycje radiowe
– wywiad udzielony przez dr. Zdzisława Jedynaka i dr. Zbigniewa Kieresia na te-
mat wystawy Wielkie rody – wielka własność..., której byli komisarzami – Radio 
Katowice, 5 grudnia �006 r.;
– wywiad udzielony przez Bogusława Małuseckiego (Oddział w Gliwicach) na temat 
budynku dawnej Giełdy Zbożowej i Poczty –Radio Katowice, �� stycznia �006 r.;
– wywiad udzielony przez Bogusława Małuseckiego (Oddział w Gliwicach) na temat 
zwyczajów noworocznych w XIX wieku – Radio Katowice, �0 grudnia �006 r.;
– wywiad udzielony przez Bożenę Husar (Oddział w Żywcu) na temat wystawy Żywiec-
czyzna i jej ostatni właściciele – Habsburgowie – Radio Katowice, �8 kwietnia �006 r.

Publikacje prasowe
G. Kuźnik: Tropiciele historii. Jak odtworzyć swoje drzewo genealogiczne, poznać 

swój rodowód, dzieje swojej rodziny. „Dziennik Zachodni” z �9 czerwca �006;
J. Madeja: Magnaci, którzy zmienili oblicze Śląska. „Gazeta Wyborcza. Dodatek 

Katowicki” z �9 listopada �006;
J. Pierończyk: Nagrody kulturalne. „Dziennik Zachodni” z �� lutego �006;
J. Pierończyk: Spóźniona promocja. „Dziennik Zachodni” z 07 lipca �006,
S. Plucińska: Kronikę tłumaczyłam do szuflady (rozmowa z dr B. Spyrą). „Dzien-

nik Zachodni” z 0� marca �006;
A.Pustułka: Śląsk chce swoich akt. „Dziennik Zachodni” z �� kwietnia �006;
T.Semik: Książę i śląski Kopciuszek (wywiad ze Z. Kieresiem). „Dziennik Za-

chodni” z �� grudnia �006;
M. Smolorz: Opowieści rozmaite – cotygodniowy felieton Michała Smolorza. 

„Gazeta Wyborcza Dodatek Katowicki” z 8 września �006;
B. Sypuła: W poszukiwaniu kapitału.(Byli pracownicy krążą po kraju za doku-

mentami zaświadczającymi o pracy). „Dziennik Zachodni” z �8 grudnia �006;
K. Wisotzky (recenzja): Die Preussische Berg–, Hütten– und Salinenverwaltung 

1763–1865. Die Bestände in den polnischen Staatsarchiven Breslau und Kattowitz. 
opr. Z. Jedynak, J.Gołaszewski. „Der Archivar” �006, z. �;

H. Woźniak: Wystawa Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele. „Nad Sołą i Kosza-
rawą”, maj �006, nr �0;
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(EJ): Dzień żywiecki w Katowicach. „Dziennik Zachodni” z dnia �8 kwietnia �006;
(JK): Archiwum powstań śląskich czeka na historyków. „Gazeta Wyborcza. Do-

datek Katowicki” z � listopada �006;
(MO): Żywiec archiwalny. „Dziennik Zachodni” z 08 maja �006;
(DN): Wyprasowane i sfotografowane. 34 tysiące dokumentów z trzech powstań 

śląskich. „Dziennik Zachodni” z �8–�9 października �006;
Burmistrz nagrodził. „Głos Pszczyński” nr � z �� lutego �006;
Spotkanie z Żywiecczyzną. „Wspólne Sprawy”, maj �006, nr V.

Odczyty, prelekcje
Justyna Adamus

–  Zasób biblioteki Archiwum Państwowego w Katowicach – 6 prelekcji wygło-
szonych dla uczestników wycieczek archiwalnych,

–  Działalność katowickiego Archiwum i możliwości korzystania z zasobu – � pre-
lekcja wygłoszona dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Mysłowicach;

Piotr Greiner
–  Górny Śląsk industrialny – wykład wygłoszony w Wojewódzkim Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli podczas cyklu spotkań zorganizowanych przez re-
dakcję ,,Gazety Wyborczej” w ramach konkursu „Wiedza o Górnym Śląsku”;

Bożena Husar
–  Archiwum państwowe jako placówka gromadząca i udostępniająca dokumen-

tację związaną z historią Żywca i regionu – odczyt wygłoszony podczas war-
sztatów szkolnych dla klasy V SP nr 5 w Żywcu,

–  II wojna światowa w świetle dokumentów archiwalnych – działalność AK na 
Żywiecczyźnie (prasa podziemna i działacze konspiracyjni) – prelekcja wygło-
szona podczas lekcji archiwalnej zorganizowanej dla klasy II LO im. M. Ko-
pernika w Żywcu;

Andrzej Kołodziej
–  Rodzaje dokumentacji współczesnej – wykład wygłoszony dla stażystów skie-

rowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w AP Katowice;
Sławomir Korba, Piotr Lis

–  Archiwum Państwowe w Katowicach – jego historia, specyfika zasobu oraz 
zasady korzystania z archiwaliów – �� prelekcji wygłoszonych dla studentów 
kierunków humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyż-
szej Szkoły Umiejętności Społecznych w Katowicach;

Sabina Klimkiewicz
–  Organizacja pracy kancelaryjnej – � wykład w ramach szkolenia osób z Po-

wiatowego Urzędu Pracy odbywających staż archiwalny w AP Katowice;
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Sławomira Krupa 
–  Rodzaje zespołów archiwalnych, zasady ich rozgraniczania oraz ustalanie 

przynależności zespołowej akt; porządkowanie materiałów archiwalnych – � 
wykład w ramach szkolenia osób z Powiatowego Urzędu Pracy odbywają-
cych staż archiwalny w AP Katowice;

Piotr Lis
–  Archiwum Państwowe w Katowicach – � prelekcja wygłoszona dla � drużyn 

harcerskich I Szczepu Komendy Hufca w Katowicach;
Anna Machej

–  Dzieje i zasób Archiwum w Cieszynie – 6 prelekcji dla uczniów szkół 
cieszyńskich;

Elżbieta Matuszek
–  Dzieje Archiwum Państwowego w Katowicach i jego zasób – � prelekcja 

wygłoszona dla nauczycieli i młodzieży szkoły średniej z Hiszpanii, prze-
bywających w Polsce w ramach programu Sokrates–Comenius, 

–  Systemy ewidencyjne zasobu archiwalnego, zasady korzystania z zaso-
bu archiwalnego, metody poszukiwania informacji oraz udzielania od-
powiedzi na pytania użytkowników – � wykład w ramach szkolenia 
osób z Powiatowego Urzędu Pracy odbywających staż archiwalny w AP 
Katowice;

Piotr Matuszek
–  Zastosowanie i wykorzystanie komputerowych baz danych w państwowej 

sieci archiwalnej – � wykład w ramach szkolenia osób z Powiatowego 
Urzędu Pracy odbywających staż archiwalny w AP Katowice;

Grażyna Przesmycka
–  Podstawy prawne działalności archiwalnej w Polsce – � wykład wygłoszony 

dla stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w AP 
Katowice;

–  Kwalifikacja archiwalna dokumentacji – � wykład wygłoszony dla stażystów 
skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w AP Katowice;

Joanna Szczepańczyk
–  Dzieje pszczyńskiego Archiwum, jego zasób i funkcjonowanie oraz histo-

ria właścicieli ziemi pszczyńskiej – � prelekcje wygłoszone dla młodzieży 
szkolnej;

Sylwia Wilkoszyńska
–  Organizacja pracy kancelaryjnej (elektroniczna ewidencja spraw w systemie 

bezdziennikowym, obieg dokumentacji) – prelekcja i zajęcia praktyczne w ra-
mach szkolenia stażystów skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do 
pracy w AP Katowice. 
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Wystawy
a) zorganizowane samodzielnie 5 wystaw:

1)  Wielkie rody – wielka własność. Materiały do dziejów wielkiej własności 
ziemskiej na pruskim Górnym Śląsku 1742–1922 (wykorzystano materia-
ły archiwalne z zasobu AP Katowice i Oddziałów w Pszczynie, Gliwicach 
i Raciborzu),

2)  Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele – Habsburgowie (Oddział w Żywcu, wy-
stawa eksponowana w siedzibie Archiwum w Katowicach, uroczystość ot-
warcia wystawy zaszczyciła księżna Maria Krystyna Habsburg),

3)  Pamięć zapisana w dokumentach – ekspozycja stała poświęcona historii zie-
mi oświęcimsko–zatorskiej (Oddział w Oświęcimiu),

4)  Najstarsze archiwalia pszczyńskie (Oddział w Pszczynie),
5)  Skarby pszczyńskiego archiwum (Oddział w Pszczynie);

b) zorganizowane we współpracy z innymi instytucjami 
1)  Prasa techniczna w zbiorach Archiwum Państwowego Oddział w Gliwicach 

Cz. I: technika wodno–kanalizacyjna i gazownictwo do 1945” – zorganizo-
wana przez Oddział w Gliwicach i Bibliotekę Główną Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach,

2)  Plany miast i dokumentacja architektoniczna w zbiorach Archiwum Pań-
stwowego Oddział w Gliwicach – zorganizowania przez Oddział w Gliwicach 
i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach,

3)  Dzieje Mikołowa – zorganizowana przez Oddział w Pszczynie i Urząd Miasta 
Mikołowa;

c) przygotowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych na wystawy
1)  Od Katowic do Stalinogrodu– zorganizowana przez Muzeum Historii Katowic, 

poświęcona dziejom Katowic w latach �9�5–�956 ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu, gdy nazwa miasta została zmieniona na Stalinogród,

2)  Elementy przemysłowe w heraldyce – zorganizowana przez Muzeum Śląskie 
w Katowicach,

3)  Rozwój poczty w Rudzie Śląskiej – zorganizowana przez Muzeum w Rudzie 
Śląskiej,

4)  Gliwice 1945–1956 – zorganizowana przez Muzeum w Gliwicach,
5)  Herby Zabrza – zorganizowana przez Muzeum Historii Katowic,
6)  Korespondencja Johna Baildona – ze zbiorów AP Oddział w Gliwicach – zor-

ganizowana w ramach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego przez Mu-
zeum w Gliwicach,

7)  Ikonografia wojskowa ze zbiorów AP Oddział w Gliwicach – zorganizowana 
w ramach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego w budynku Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach,
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8)  Prasa, dokumenty i herby związane z rodziną Ballestrem – zorganizowana 
w ramach Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 

9)  150 lat kolei w Rybniku – zorganizowana przez Muzeum w Rybniku
Ponadto w siedzibie Archiwum Państwowego w Katowicach prezentowana 

była wystawa zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej i Niemiecki 
Instytut Historyczny w Warszawie Z największą brutalnością... Zbrodnie Weh-
rmachtu w Polsce wrzesień – październik 1939.

Inne formy popularyzacji
– prezentacja wydawnictwa Atlas Silesiae Superior, obsługa wystawy reprodukcji 
map – Roland Banduch (Biblioteka Śląska w Katowicach �� maja �006),
– udostępnienie archiwaliów do filmu dokumentalnego dotyczącego dziejów kato-
wickiej Akademii Ekonomicznej (film był prezentowany podczas uroczystościach 
jubileuszowych tej uczelni),
– udostępnienie i przygotowanie do wykonania reprodukcji materiałów archi-
walnych dotyczących Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały następ-
nie zaprezentowane podczas Dni Otwartych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach 
– udostępnienie materiałów archiwalnych z zasobu AP w Katowicach do publikacji 
w tygodniku ,,Historia Polski” wydawanego przez New Media Concept Sp. z o.o.,
– przygotowanie i udostępnienie materiałów kartograficznych z zasobu AP w Ka-
towicach do opublikowania ich w ,,Gazecie Wyborczej”,
– udostępnienie materiałów archiwalnych Katowickiemu Holdingowi Węglowemu 
SA do opublikowania w wydawnictwie dotyczącym �80–lecia kopalni ,,Wieczo-
rek” w Katowicach
– udostępnienie do publikacji w kwartalniku ,,Ewangelik” mapy katastralnej para-
fii ewangelickiej w Katowicach,
– udostępnienie archiwaliów z zasobu Oddziału w Żywcu do wykonania reproduk-
cji na potrzeby Muzeum Browaru w Żywcu, gdzie będą stanowiły fragment stałej 
ekspozycji,
– udostępnienie pomieszczenia Archiwum do realizacji filmu dokumental-
nego Zgoda miejsce niezgody (dot. powojennych obozów pracy na Górnym 
Śląsku). Film był realizowany z udziałem IPN Oddział w Katowicach dla pro-
gramu � TVP,
– na stronie internetowej Archiwum (www.katowice.ap.gov.pl) były prezentowane 
galerie internetowe z wystaw i uroczystości, zaproszenia na imprezy archiwalne 
i przetargi (w �006 roku odwiedzano ją 5� 6�6 razy).
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Zebrania naukowe
Zorganizowano � zebrania naukowe:

– �6 maja �006 roku z referatem Rolanda Banducha i Michała Mączki: Wykorzysta-
nie map górniczych w eksploracji starych wyrobisk. 
– �0 października �006 roku z referatem dr Wacława Gojniczka: Średniowiecz-
ne i nowożytne kopiarze jako forma kancelaryjna i ich znaczenie dla badań 
historycznych,
– 5 grudnia �006 roku z referatem dr. Zdzisława Jedynaka: Dzieje górnictwa i hut-
nictwa na terenie Dębu, Józefowca i Wełnowca do 1922 roku.

Pracownicy AP w Katowicach uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:
– Justyna Adamus: Archiwizacja dokumentacji elektronicznej w administracji pub-
licznej – referat wygłoszony na zebraniu katowickiego Oddziału Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich (�� marca �006);
– Roland Banduch: Mapy górnicze ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu z lat 1769–1945 – referat wygłoszony na konferencji „Dziedzictwo i hi-
storia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót gór-
niczych” (Jugowice, �9–�� kwietnia �006);
– Roland Banduch: Dokumentacja techniczna – referat wygłoszony podczas sym-
pozjum „Różne rodzaje dokumentacji archiwalnej występujące w archiwach zakła-
dowych” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział 
Legnica (Borowice k. Karpacza, �� września �006);
– Roland Banduch: Dokumentacja geodezyjna, kartograficzna i mierniczo–geo-
logiczna – referat wygłoszony podczas sympozjum „Różne rodzaje dokumenta-
cji archiwalnej występujące w archiwach zakładowych” zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Legnica (Borowice k. Karpacza, 
�� września �006);
– Roland Banduch, Piotr Greiner: Materiały archiwalne dotyczące osiedli Katowic 
w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1945 – referat wygłoszony 
podczas IV Konferencji Edukacji Regionalnej „Osady i osiedla Katowic”(Giszowiec, 
�0 września �006);
– Marian Gałuszka: 100–lecie kin chorzowskich – referat wygłoszony na sesji po-
pularno–naukowej w Chorzowie „Chorzowianie w kinie polskim i światowym” 
(Chorzów, �6 listopada �006);
– Marian Gałuszka: Działalność kin katowickich w okresie stalinowskim (na przy-
kładzie roku 1952) – referat wygłoszony na konferencji ,,Dzieje kina na Górnym 
Śląsku” w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach (Katowice, �6 grudnia �006);
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– Piotr Greiner: Obraz przestrzeni Rudy Śląskiej na pruskiej mapie wojennej Ch.F. 
von Wrede z lat 1748–1749 – referat wygłoszony na sesji „Materiały do dziejów Rudy 
Śląskiej” (Ruda Śląska, �6 października �006);
– Piotr Greiner: Pojęcie i granice Górnego Śląska – referat wygłoszony na XV 
Konferencji Chorzowskich Spotkań Europejskich zorganizowanej przez Urząd 
Miasta Chorzów w Muzeum Chleba w Radzionkowie (Radzionków, �5 paździer-
nika �006);
– Piotr Greiner: Mapy przeglądowe i topograficzne do dziejów Chorzowa (do 
początków XIX wieku) – referat wygłoszony na sesji „Chorzów w dawnej kar-
tografii” zorganizowanej przez Urząd Miasta Chorzów (Chorzów, �7 paździer-
nika �006);
– Piotr Greiner: Plany Tarnowskich Gór jako podstawowe źródło do dziejów rozwo-
ju urbanistycznego miasta od XVII do XX wieku – referat wygłoszony na sesji „Tar-
nowskie Góry wczoraj i dziś” zorganizowanej w Muzeum w Tarnowskich Górach 
z okazji �80–lecia miasta (�� listopada �006);
– Piotr Greiner, Michał Mączka: Źródła kartograficzne do dziejów kolejnictwa 
w rybnickiem w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach (do 1939 roku) 
– referat z prezentacją multimedialną wygłoszony na sesji „�50 lat kolei w Rybniku” 
zorganizowanej przez Muzeum w Rybniku (� października �006);
– Tomasz Hajewski: Powstania śląskie w internecie: prezentacja źródeł archiwalnych 
z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach w portalu www.polska.pl – referat 
wygłoszony na XIX Tarnogórskiej Sesji „Polskie powstania narodowe – w 85 rocz-
nicę wybuchu II powstania śląskiego (Rybna, �0 listopada �006);
– Paweł Hudzik: Zator w okresie II Rzeczpospolitej – referat wygłoszony na kon-
ferencji „Osiem wieków historii miasta Zatora i Zatorszczyzny” zorganizowanej 
przez Inicjatywę Małopolską im. Króla Władysława Łokietka, Parafię św. Wojcie-
cha i Jerzego w Zatorze oraz Urząd Miejski w Zatorze w ramach cyklu ,,Wielkie 
i Małe Królestwa” (Zator, �� czerwca �006);
– Paweł Hudzik: Zatorskie archiwalia w zasobie AP Oddział w Oświęcimiu – referat 
(połączony z prezentacją multimedialną najciekawszych dokumentów) wygłoszo-
ny na konferencji „Osiem wieków historii miasta Zatora i Zatorszczyzny” zorga-
nizowanej przez Inicjatywę Małopolską im. Króla Władysława Łokietka, Parafię 
św. Wojciecha i Jerzego w Zatorze oraz Urząd Miejski w Zatorze w ramach cyklu 
,,Wielkie i Małe Królestwa” (Zator, �� czerwca �006);
– Zdzisław Jedynak: Dzieje dworu w Rudzie Śląskiej w świetle materiałów archiwal-
nych – referat wygłoszony na sesji zorganizowanej przez Muzeum im. Chroboka 
w Rudzie Śl. (�6 października �006);
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– Zdzisław Jedynak: Dzieje górnictwa na terenie Dębu, Józefowca i Wełnowca do 
połowy XIX wieku – referat wygłoszony na VI katowickiej konferencji naukowej 
w Muzeum Historii Katowic (Katowice, �8 września �006);
– Sławomira Krupa: Metodyka opracowania akt instytucji wymiaru sprawiedliwo-
ści. Rozgraniczenie zespołów archiwalnych – referat wygłoszony podczas konferencji 
zorganizowanej przez Sekcję Archiwów Wymiaru Sprawiedliwości Stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich (Turawa, �8 kwietnia �006);
– Anna Machej: Gromadzenie i archiwizowanie akt – referat wygłoszony na II Kongre-
sie Ochrony Informacji Niejawnych i Biznesowych (Zakopane, ��–�6 maja �006);
– Piotr Matuszek: Wybrane katowickie osiedla koncernu Spadkobierców Gieschego 
– referat wygłoszony podczas IV Konferencji Edukacji Regionalnej „Osady i osied-
la Katowic” (Giszowiec, �0 września �006);
– Michał Mączka: Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich – wyko-
rzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk 
– referat wygłoszony na konferencji „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz moż-
liwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych” (Jugowice, �9–
�� kwietnia �006);
– Michał Mączka – prezentacja multimedialna materiałów archiwalnych pod-
czas IV Konferencji Edukacji Regionalnej „Osady i osiedla Katowic” (Giszowiec, 
�0 września �006).

W roku sprawozdawczym dr Barbara Kalinowska–Wójcik: odbyła staż na Ro-
syjskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym w Moskwie.

Pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne na wyższych uczelniach, np.:
– dr Piotr Greiner – zajęcia dydaktyczne ze wstępu do badań historycznych i histo-
rii Śląska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dla studentów Zakładu Historii 
Śląska w Instytucie Historii);
– dr Anna Machej – prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Śląskim Wydział Etnolo-
gii i Nauki o Edukacji w Cieszynie (umowa–zlecenie)
– dr Barbara Kalinowska–Wójcik – prowadziła zajęcia dydaktyczne z archiwistyki 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest pracownikiem Zakładu Archiwistyki 
w Instytucie Historii na wymienionej uczelni.
– Paweł Hudzik – � wykład dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Oświęcimiu kierunek politologia, dotyczący zasad gromadzenia i ewidencjono-
wania dokumentacji w archiwach państwowych oraz w archiwach zakładowych. 
W wykładzie wzięło udział �5 osób (�� maja �006 roku)
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– Bogusław Małusecki: Metody prowadzenia kwerend archiwalnych dla potrzeb 
opracowań historycznych – wykład wygłoszony dla słuchaczy Studium Podyplo-
mowego Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Wydziału Architektu-
ry Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Gliwice ��.0�.�006)

Udział w zespołach naukowych
– Roland Banduch – przewodniczący zespołu naukowego ds. kształtowania nara-
stającego zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji geologicznej i technicznej 
(w roku �006 zorganizowano m.in. spotkanie w AP Katowice, 7–8 grudnia �006);
– Roland Banduch, Mączka Michał – zespół naukowy „Informatyka i archiwa” 
– udział w posiedzeniu �8 października �006;
– Paweł Hudzik – członek zespołu naukowo–badawczego ds. kancelarii austria-
ckiej powołanego przez NDAP;
– Sabina Klimkiewicz – członek zespołu naukowego ds. kształtowania narastające-
go zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji geologicznej i technicznej;
– Piotr Matuszek – członek zespołu naukowego „Informatyka i archiwa”;
– Sławomira Krupa – członek Centralnej Komisji Metodycznej;
– Sławomira Krupa – przewodnicząca zespołu naukowego ds. dokumentacji wy-
tworzonej przez sądy, prokuraturę i notariat.

Liczba uczestników praktyk archiwalnych:
W Archiwum Państwowym w Katowicach praktyki studenckie odbyły �� oso-

by: �5 w AP Katowice, 9 (w tym studentka fakultetu filozoficznego Ostravska Uni-
verzita v Ostrawie) w oddziałach zamiejscowych.

Działalność wydawnicza.
W roku sprawozdawczym zakończono prace nad Informatorem po zasobie AP 

w Katowicach przygotowywanym pod redakcją Piotra Matuszka i publikacja zo-
stała skierowana do druku. 

zbiory dokumentacji o czasowym okresie przechowywania
Informacja wstępna
W roku sprawozdawczym, w wyniku udziału w �5 przetargach i konkursach 

ofert oraz przeprowadzonych rozmów, AP w Katowicach podpisało �� umowy 
przechowania, w tym �5 realizowanych w latach �006–�007 (wzrost o �00%). 

W �006 roku nastąpił znaczący wzrost ilości przejmowanej dokumentacji niear-
chiwalnej, który musiał zostać zahamowany w związku z niedoborami magazyno-
wymi oraz kadrowymi. Dokumentacji osobowej przejęto ��7,�5 mb, czyli o �67% 
więcej niż w roku ubiegłym, dokumentacji płacowej 95,8 mb (wzrost o �68%), a po-
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zostałej dokumentacji 77�,6 mb wzrost o (�98%). Według stanu na dzień �� grud-
nia �006 roku Archiwum posiada � 6�0,�� mb (��0 065 .

Udostępnianie dokumentacji
W roku sprawozdawczym udostępniono ���8 jednostek aktowych, a podczas 

50. odwiedzin wypożyczono 689 jednostek aktowych dokumentacji o czasowym 
okresie przechowywania. Wykonano �9�� kwerend dla celów emerytalno–rento-
wych. Wśród kwerend najbardziej czasochłonne były te, dotyczące potwierdzania 
wysokości zarobków b. pracowników PZPR, Prasowych Zakładów Graficznych 
RSW „Prasa–Książka–Ruch” w Katowicach, Zakładów Graficznych w Katowicach 
oraz kwerendy dotyczące udzielania informacji o miejscu przechowywania doku-
mentacji płacowo–osobowej. Zapytania dotyczyły mało znanych zakładów pracy. 
Wykonano �867 kserokopii, � odpisy, wydano 87 zaświadczeń. Większość kopii 
wykonano z list płac. 

[Publikacje pracowników Archiwum Państwowego w Katowicach w �006 roku 
zostały ujęte w Bibliografii publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Ka-
towicach i oddziałów zamiejscowych za lata 2000–2006 (z uzupełnieniem za rok 
1999)].

dr Piotr Greiner
Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach



264



265

andrzej Kołodziej

przeJęcia Materiałów archiwalnych dotyczących 
dzieJów górnictwa węgla KaMiennego do archiwuM 

pańStwowego w Katowicach w latach 1997–2007

Archiwum Państwowe w Katowicach ma w swoim zasobie znaczne ilości mate-
riałów archiwalnych stanowiących doskonały materiał źródłowy do badań nad hi-
storią górnictwa węgla kamiennego. Okresem szczególnie obfitującym w przejęcia 
tego typu dokumentacji był okres ostatnich dziesięciu lat, kiedy przejęliśmy akta 
wytworzone przez takie jednostki organizacyjne, jak np.: Ministerstwo Górnictwa 
i Energetyki w Katowicach, Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego oraz 
kilkanaście kopalń węgla kamiennego. W ten sposób posiadane już przez nas ma-
teriały archiwalne dotyczące górnictwa węgla kamiennego wzbogaciły się o kolejne 
tysiące jednostek aktowych.

W trakcie pisania poniższej informacji analizowałem przede wszystkim spi-
sy zdawczo–odbiorcze przekazanych materiałów archiwalnych oraz dołączone 
do nich notatki informacyjne, zawierające podstawowe dane dotyczące zmian, do 
jakich dochodziło w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Wymóg spo-
rządzenia ewidencji polegający na umieszczeniu tytułów materiałów archiwalnych 
w spisie zdawczo–odbiorczym wraz z dołączoną do spisu notatką informacyjną 
został zawarty w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia �6 września �00� roku 
w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowa-
nia oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów pań-
stwowych (Dz. U. Nr �67, poz. ��75).

W omawianym okresie do Archiwum Państwowego w Katowicach zostały prze-
kazane materiały archiwalne dotyczące górnictwa węgla kamiennego wytworzone 
w następujących jednostkach organizacyjnych: 

Ministerstwo górnictwa i energetyki w Katowicach 
Zostało utworzone w �9�9 roku. Kilka lat wcześniej, tj. �� lutego �9�5 roku, 

na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu utworzono w Katowicach Centralny 
Zarząd Przemysłu Węglowego jako urząd w Ministerstwie Przemysłu. W �9�7 
roku Ministerstwo Przemysłu zostało przekształcone w Ministerstwo Przemy-
słu i Handlu. Na mocy ustawy z dnia �0 lutego �9�9 roku o zmianie organizacji 
naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 7, poz. ��) wymienione Mi-
nisterstwo zostało podzielone na 6 ministerstw branżowych, w tym m.in. Mini-
sterstwo Górnictwa i Energetyki, któremu podporządkowano Centralny Zarząd 
Przemysłu Węglowego. Kolejny rok był bardzo istotny dla resortu górnictwa 
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i energetyki. W stan likwidacji postawiono bowiem Centralny Zarząd Przemysłu 
Węglowego, natomiast przemysł energetyczny przekazano do resortu przemysłu 
ciężkiego. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki zostało więc w �950 roku prze-
kształcone w Ministerstwo Górnictwa; stało się tak na mocy uchwały Rady Mi-
nistrów z dnia 7 marca. Kolejna zmianę przyniósł rok �955, w którym to z gestii 
Ministerstwa Górnictwa wyłączono przemysły niewęglowe i tym samym powo-
łano do życia Ministerstwo Górnictwa Węglowego. Sytuacja ta nie była trwała, 
ponieważ już w �957 roku połączono urzędy: Ministra Górnictwa Węglowego 
oraz Ministra Energetyki w jeden urząd: Ministra Górnictwa i Energetyki. Po-
nownie powstało więc Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Pod tą nazwa Mini-
sterstwo funkcjonowało do �987 roku, z krótką przerwą w latach �975–�980, kie-
dy to po raz drugi nosiło nazwę Ministerstwa Górnictwa. Dnia �� października 
�987 roku ukazała się ustawa o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu (Dz. U. 
Nr ��, poz. �7�). Zniosła ona urząd Ministra Górnictwa i Energetyki, natomiast 
określone w odrębnych przepisach sprawy należące dotychczas do Ministra Gór-
nictwa i Energetyki przeszły do Ministra Przemysłu. 

Dokumentacja Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach została 
przejęta w kilku etapach w latach �00�–�006 z Kompanii Węglowej S.A. w Katowi-
cach. Archiwum Państwowe przejęło w sumie ���� jednostki aktowe, tj. 7�,� mb 
akt z lat [�9�5] �957–�987. Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono 
następującą nazwę zespołu: Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach, 
numer zespołu: �90. 

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: protokoły i uchwa-
ły Kolegium Ministerstwa, materiały na posiedzenia Kolegium, dokumentacja 
komisji i zespołów działających w Ministerstwie, protokoły konferencji i narad, 
materiały przygotowane na konferencje naukowe oraz IV Krajowy Zjazd Gór-
nictwa, zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki, pisma okólne i okólniki 
Ministerstwa, układ zbiorowy, analizy zatrudnienia, statystyka zatrudnienia 
kopalń, przemówienia, referaty i wywiady ministrów oraz wiceministrów, do-
kumentacja dotycząca współpracy zagranicznej, sprawozdania z wyjazdów służ-
bowych, sprawozdania roczne i wieloletnie, ocena współzawodnictwa pracy, do-
kumentacja wypadków I kategorii, analizy wypadków w pracy, kontrole jedno-
stek podległych, uchwały i materiały dotyczące budowy kopalń, charakterystyki 
techniczne kopalń, programy zabezpieczenia rozwoju przemysłu węglowego, 
rejestry obszarów górniczych, bilanse zasobów, statystyka przemysłu węglowego, 
analizy wyników działalności gospodarczej resortu górnictwa i energetyki, pra-
ce naukowo–badawcze, dokumentacja dotyczące gospodarki wodno–ściekowej, 
wykazy szkół zawodowych resortu górnictwa i energetyki, programy nauczania 
dla szkół, albumy zdjęć.
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wspólnota węgla Kamiennego w Katowicach 
Powstała w �987 roku na mocy ustawy z dnia �� października �987 roku o utwo-

rzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego (Dz. U. Nr ��, poz. �8�). Grupowała ona 
przedsiębiorstwa państwowe oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, któ-
rych przedmiotem działania była m.in. produkcja węgla kamiennego, prowadze-
nie obrotu węglem kamiennym, budowa i rozbudowa kopalń węgla kamiennego. 
Wspólnota Węgla Kamiennego funkcjonowała tylko � lata. W �990 roku ukazała 
się ustawa z dnia �� lutego o likwidacji Wspólnoty Węgla Kamiennego i Wspólno-
ty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr ��, 
poz. 89). Na jej mocy Wspólnota została postawiona w stan likwidacji. Szczegółowy 
tryb likwidacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia � lipca 
�990 roku w sprawie szczegółowego trybu likwidacji Wspólnoty Węgla Kamienne-
go oraz Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego (Dz. U. Nr �6, poz. �69). 

Dokumentacja została przejęta w �005 roku z Kompanii Węglowej S.A. w Kato-
wicach. Archiwum Państwowe przejęło �08 jednostek aktowych, tj. � mb akt z lat 
[�97�] �987–�990. Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą 
nazwę zespołu: Wspólnota Węgla Kamiennego w Katowicach, numer zespołu: �506

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: uchwały Rady Nad-
zorczej, protokoły zespołów oraz komisji działających we Wspólnocie, zarządzenia 
dyrektora, plany i sprawozdania, roczne statystyki techniczne, analizy – np. ana-
liza finansowa Wspólnoty, współpraca z Ministerstwem Przemysłu, współpraca 
z Bankiem Światowym, umowy i porozumienia międzynarodowe, kontrole NIK, 
programy restrukturyzacji, prognozowanie sytuacji ekonomiczno–finansowej 
w górnictwie, programy automatyzacji w górnictwie.

Katowickie zjednoczenie przemysłu węglowego w Katowicach 
Zostało utworzone � marca �9�5 roku jako jedno z 8. zjednoczeń przemysłu 

węglowego. Podana liczba zjednoczeń nie była jednak jeszcze stała. W następnym 
okresie dochodziło do likwidacji zjednoczeń, łączenia już istniejących oraz po-
wstawania nowych. W wyniku tych procesów powstało ostatecznie �0 zjednoczeń 
grupujących przedsiębiorstwa węgla kamiennego oraz � zjednoczenie grupujące 
przedsiębiorstwa węgla brunatnego. W �95� roku nazwę Katowickiego Zjednocze-
nia zmieniono na Stalinogrodzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, w �956 
roku przywrócona pierwotną nazwę. Dnia � kwietnia �957 roku Katowickie Zjed-
noczenie przejęło kopalnie oraz inne zakłady należące do likwidowanego Chorzow-
skiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Przejęcie, o którym mowa, nastąpiło 
na mocy zarządzenia nr 5� Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia �� marca �957 
roku. Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego działało do �98� roku. 
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Dokumentacja została przejęta w kilku etapach w latach �999–�00�, z nieistniejącej 
już dzisiaj Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach. Archiwum 
Państwowe przejęło w sumie �660 jednostek aktowych, tj. 5�,�5 mb akt z lat �9�5–�98� 
[�990]. Ponadto Archiwum Państwowe przejęło �98 arkuszy map oraz zbiór fotografii 
w ilości 5�5 sztuk fotografii oraz �8 sztuk negatywów. Razem z dokumentacją Katowi-
ckiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego do Archiwum Państwowego została prze-
kazana także dokumentacja wytworzona w latach �98�–�990 przez jego następców, tj:

– Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Katowicach,
– Katowickie Gwarectwo Węglowe w Katowicach,
– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla „Północ” w Katowicach.
Wymienione jednostki organizacyjne działały dosyć krótko, a do zmian or-

ganizacyjnych dochodziło w trakcie roku kalendarzowego. W związku z tym nie 
wydzielono z nich odrębnych zespołów archiwalnych, lecz przekazano razem z do-
kumentacją wytworzoną w okresie funkcjonowania Zjednoczenia. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespołu: 
Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Katowicach, numer zespołu: �98

Na przejętą dokumentację b. Zjednoczenia składają się w głównej mierze: materiały 
dotyczące upaństwowienia przedsiębiorstw, protokoły posiedzeń Kolegium, materiały 
na Kolegium, protokoły z konferencji i narad, schematy organizacyjne, regulaminy, zbio-
rowy układ pracy, zarządzenia Naczelnego Dyrektora, plany wieloletnie i roczne, spra-
wozdania wieloletnie i roczne, statystyka, analizy, skargi i wnioski, współzawodnictwo 
pracy, rewizje finansowo–księgowe kopalń, protokoły Komisji Usuwania Szkód Górni-
czych, protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, protokoły Stałej Grupy Spe-
cjalistów, protokoły Zespołu ds. Tąpań, protokoły Komisji Wynalazczości, dokumen-
tacja dotycząca wypadków, materiały dotyczące gospodarki wodno–ściekowej kopalń, 
dokumentacja dotycząca rekordowych wydobyć oraz zdolności produkcyjnych kopalń, 
projekt koncepcyjny budowy Kopalni „Panewniki”, mapy wyrobisk górniczych. 

Na przejętą dokumentację następców Zjednoczenia składają się w głównej 
mierze: umowa o utworzeniu oraz statut Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego 
w Katowicach, protokoły posiedzeń Rady Zrzeszenia, materiały na Radę Zrze-
szenia, uchwały Rady Zrzeszenia, Protokoły Kolegium Katowickiego Gwarectwa 
Węglowego, materiały na Kolegium Gwarectwa, protokoły Kolegium Przedsię-
biorstwa Eksploatacji Węgla „Północ” w Katowicach, statuty kopalń, organiza-
cja kopalń, regulaminy, zarządzenia dyrektorów wyżej wymienionych jednostek 
organizacyjnych, pisma okólne, protokoły narad, dokumentacja Rady Technicz-
no–Ekonomicznej, plany i sprawozdania, np. roczne sprawozdania finansowe, 
statystyka, np. zatrudnienia i techniczna kopalń, analizy, np. działalności go-
spodarczej, komunikaty dotyczące wypadków zaistniałych w kopalniach, proto-
koły kontroli oraz sprawozdania z kontroli, materiały dotyczące reformy gospo-
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darczej kopalń węgla kamiennego, dokumentacja górniczo–geologiczna, zdjęcia 
fotograficzne. 

bytomskie zjednoczenie przemysłu węglowego w bytomiu
Zostało utworzone �0 marca �9�5 roku. W kwietniu �957 roku przyłączono do 

niego kopalnie oraz inne zakłady zlikwidowanego Rudzkiego Zjednoczenia Prze-
mysłu Węglowego. We wrześniu �98� roku w miejsce Bytomskiego Zjednoczenia 
Przemysłu Węglowego powołano Zrzeszenie Kopalń Węgla Kamiennego w Byto-
miu. W październiku �98� roku – w związku z reorganizacją przemysłu węglo-
wego – w miejsce Zrzeszenia powstało Bytomsko–Rudzkie Gwarectwo Węglowe 
w Bytomiu. W styczniu �989 roku Gwarectwo weszło w skład Przedsiębiorstwa 
Eksploatacji Węgla „Północ” w Katowicach.

Dokumentacja Bytomskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego została prze-
jęta w �00� roku z nieistniejącej już dzisiaj Kopalni Węgla Kamiennego „Katowi-
ce–Kleofas” w Katowicach. Została ona wydzielona w trakcie porządkowania akt 
Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W tym przypadku postąpiono 
identycznie, jak w przypadku dokumentacji Zjednoczenia w Katowicach, to znaczy 
nie wydzielono odrębnych zespołów archiwalnych z akt wytworzonych przez na-
stępców Bytomskiego Zjednoczenia. Archiwum Państwowe przejęło w sumie ��8 
jednostek aktowych, tj. � mb akt z lat �96�–�98� [�990]. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespołu: 
Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Bytomiu, numer zespołu: 7��. 

Na przejętą dokumentację Zjednoczenia oraz jego następców składają się 
w głównej mierze: posiedzenia Kolegium Bytomsko–Rudzkiego Gwarectwa Wę-
glowego, sprawozdania np. z działalności, finansowe, statystyki zatrudnienia i płac, 
wskaźniki techniczno–ekonomiczne kopalń, roczne statystyki techniczne kopalń, 
plany poprawy stanu BHP oraz sprawozdania ze stanu BHP, zestawienia wypad-
ków, korespondencja dotycząca lokowania pyłów elektrownianych w wyrobiskach 
dołowych kopalń, analizy perspektyw wydobywczych.

chorzowskie zjednoczenie przemysłu węglowego w chorzowie
Zostało utworzone 8 marca �9�5 roku i było jednym z 8. zjednoczeń powoła-

nych do życia w tym dniu. Działało do �957 roku, kiedy to zostało zlikwidowane 
z dniem � kwietnia. Kopalnie należące do Chorzowskiego Zjednoczenia przekaza-
no wówczas do Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 

Dokumentacja została przejęta w �999 roku z nieistniejącej już dzisiaj Kopalni 
Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach. Została ona wydzielona 
w trakcie porządkowania akt Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 
Archiwum Państwowe przejęło �0 jednostek aktowych, tj. 0,�� mb akt z lat �9�6–
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�957. Przejęta w �999 roku dokumentacja jest dopływem do akt przejętych w �957 
oraz �96� roku. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę ze-
społu: Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Chorzowie, numer 
zespołu: 7��.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: plan 5–letni, in-
strukcje księgowe, rewizje finansowo–księgowe, plany kont, plany gospodarcze 
gruntów, przekazanie gruntów na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi, mapy 
pokładowe.

okręgowy urząd górniczy w Katowicach 
Przejmowanie kopalń przez polską administrację w �9�5 roku odbywało się 

jednocześnie z tworzeniem władz górniczych. Dnia �8 lipca �9�6 roku ukazało 
się rozporządzenie Rady Ministrów o ustaleniu siedzib i właściwości terytorial-
nej wyższych urzędów górniczych (Dz. U. Nr ��, poz. ���). Z kolei rozporzą-
dzenie Ministra Przemysłu z 8 października �9�6 roku (Dz. U. Nr 55, poz. ���) 
ustaliło okręgowe urzędy górnicze w obwodach wyższych urzędów górniczych. 
Okręgowe urzędy górnicze sprawowały w przeszłości i sprawują do dnia dzisiej-
szego nadzór oraz kontrolę nad zakładami górniczymi. W �9�7 roku ukazało się 
nowe rozporządzenie Rady Ministrów z �0 grudnia o ustaleniu siedzib i właści-
wości terytorialnej wyższych urzędów górniczych (Dz. U. �9�8, Nr �, poz. �). Na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów z � stycznia �95� roku w sprawie ustalenia 
siedziby i właściwości terytorialnej Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. U. Nr �, 
poz. 9) połączono Wyższe Urzędy Górnicze w Katowicach i Krakowie. Siedzibą 
połączonego Urzędu zostało miasto Katowice. Rozporządzenie Ministra Górni-
ctwa z �� stycznia �95� roku (Dz. U. Nr 5, poz. �6) ustanowiło nowe okręgowe 
urzędy górnicze, ustaliło ich siedziby oraz zakres działania. Jednym z urzędów 
wymienionych w wymienionym rozporządzeniu był Okręgowy Urząd Górniczy 
w Katowicach. W latach następnych ukazywały się kolejne przepisy dotyczące 
np. zakresu działania urzędów górniczych, ustalania ich siedzib itp. Miasto Kato-
wice jest jednak nieprzerwanie do dnia dzisiejszego siedzibą Okręgowego Urzę-
du Górniczego. 

Dokumentacja została przejęta w �006 roku z Okręgowego Urzędu Górniczego 
w Katowicach. Archiwum Państwowe przejęło 56� jednostki aktowe, tj. ��,� mb 
akt z lat �97�–�990. Jest to dopływ do dokumentacji przejętej już wcześniej. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach, numer zespołu: 5��.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: roczne plany, spra-
wozdania i analizy, dokumentacja kontroli przeprowadzanych w kopalniach np. 
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protokoły i zarządzenia poinspekcyjne, eksploatacja w filarach ochronnych, od-
stępstwa od szczegółowych przepisów prawa górniczego, plany ruchu kopalń.

Kopalnia węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu
W latach siedemdziesiątych XIX wieku powstała w Sosnowcu kopalnia „Fan-

ny”. Po wybudowaniu szybu wydobywczego „Renard” zmieniono jej nazwę na 
„Renard”. Właścicielami kopalni byli wówczas spadkobiercy hrabiego Jana Re-
narda. Oni też w �88� roku utworzyli Gwarectwo Hrabia Renard. W �9�6 roku 
zmieniono nazwę kopalni na „Sosnowiec”; w latach �9�9–�956 – Kopalnia „Stalin”; 
w �956 roku przywrócono nazwę „Sosnowiec”. 

Dokumentację Gwarectwa przekazano do Archiwum Państwowego w �999 oraz 
�00� roku. Jednostką przekazującą w �999 roku była Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Sosnowiec” SA w Sosnowcu, natomiast w �00� roku – Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Sosno-
wiec”. Do Archiwum Państwowego przekazano w sumie �57 jednostek aktowych, 
tj. 7,8� mb akt z lat �88�–�9�5 [�950]. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Gewerkschaft Graf Renard in Sosnowitz (Gwarectwo Hrabiego Renard w Sos-
nowcu), numer zespołu: 8��. 

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: księgi ewidencyjne 
pracowników, doniesienia o wypadkach, dokumentacja wypadków, rysunki tech-
niczne, mapy i plany.

Dokumentacja Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” została przekazana 
w �00� roku. Jednostką przekazującą była Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka 
Akcyjna w Bytomiu Oddział w Sosnowcu Zakład KWK „Sosnowiec”. Archiwum 
Państwowe przejęło �5� jednostki aktowe, tj. 5,9� mb akt z lat �9�5–�999. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” w Sosnowcu, numer zespołu: 9�8.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: zarządzenia dyrek-
tora, protokoły narad, plany np. plany roczne, biznes plan, plan likwidacji kopal-
ni, statystyka, analizy np. ekonomiczne, dokumentacja dotycząca wprowadzenia 
czterobrygadowego systemu pracy, dokumentacja wypadków, dokumentacja in-
westycyjna, wykazy pracowników, sprawozdania finansowe, uchwały samorządu 
robotniczego, protokoły konferencji samorządu robotniczego, dokumentacja Rady 
Zakładowej oraz Rady Pracowniczej. 

Kopalnia węgla Kamiennego „Saturn” w czeladzi
Została założona w �887 roku pod nazwą „Saturn” przez księcia zu Hohen-

lohe–Oehringen. W �900 roku kopalnię kupiło Towarzystwo „Saturn” założone 
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przez przemysłowców łódzkich. Dnia �7 czerwca �950 roku nazwa kopalni została 
zmieniona z „Saturn” na „Czerwona Gwardia”. W latach 90. XX wieku przywróco-
no pierwotną nazwę. 

Dokumentacja została przekazana w �000 roku przez nieistniejącą już dzisiaj 
Kopalnię Węgla Kamiennego „Saturn” SA w Czeladzi. Archiwum Państwowe 
przejęło �50� jednostki aktowe, tj. ��,� mb akt z lat �9�5–�996. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Saturn” w Czeladzi, numer zespołu: �99�

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: materiały dotyczące 
posiedzeń Kolegium kopalni, dokumentacja organizacyjna, np. schematy organi-
zacyjne, regulaminy, notatki z narad, zarządzenia dyrektora, projekty i programy 
połączenia kopalń, plany (roczne, 5–letnie), sprawozdania, analizy, statystyka, bi-
lanse, protokoły kontroli, posiedzenia i uchwały Rady Pracowniczej, „Vademecum 
Kopalni”, dokumentacja koncesyjna, inwentaryzacja chodników, normy zakładowe, 
wskaźniki techniczno–ekonomiczne, plany usuwania szkód górniczych, sprawozda-
nia z usuwania szkód górniczych, plany ruchu, programy likwidacji kopalni. 

zakłady hr. Schaffgotscha Sp. z o.o. Kopalnia gräfin Johanna 
w bytomiu–Karbiu

Do �9�5 roku nazwę „Gräfin Johanna” nosiła późniejsza Kopalnia Węgla Ka-
miennego „Bobrek” w Bytomiu.

Dokumentacja została przekazana w �000 roku. Jednostką przekazującą była 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek–Miechowice” Sp. z o.o. w likwidacji w Byto-
miu. W sumie Archiwum Państwowe przejęło ��6 jednostek aktowych, tj. 7,�7 mb 
akt z lat [�896] �907–�9�5. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę ze-
społu: Gräflich Schaffgotsch’sche Werke GmbH Gräfin Johanna Schachtanlage 
Bobrek–Karf [Zakłady hr. Schaffgotscha Sp. z o.o. Kopalnia Gräfin Johanna w By-
tomiu–Karbiu], numer zespołu: 7��.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: pełnomocnictwa zwią-
zane z realizacją testamentów, np. dyrektora kopalni, dokumentacja wypadków, 
sprawy dotyczące bezpieczeństwa pracy, dokumentacja techniczna, plany kopalni. 

 Kopalnia węgla Kamiennego „Katowice” w Katowicach
Eksploatowana od �8�� roku pod nazwą „Ferdinand”; w latach �9��–�9�6 – ko-

palnia „Ferdynand”; od �5 września �9�6 roku – kopalnia „Katowice”. W okresie II 
wojny światowej powrót do nazwy „Ferdinad”. Od �9�5 roku ponownie kopalnia 
„Katowice”, z przerwą na okres od marca �95� do listopada �956 roku, kiedy to 
kopalnia nosiła nazwę „Stalinogród”. W �996 roku kopalnia „Katowice” zostaje 
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połączona z kopalnią „Kleofas” i powstaje Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowi-
ce–Kleofas” w Katowicach. Dotychczasowa kopalnia „Katowice” stała się Ruchem 
II połączonej kopalni. W kilka lat po połączeniu Ruch II został zlikwidowany. 

 Dokumentacja została przekazana w �00� roku przez nieistniejącą już dzisiaj 
Kopalnię Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach. Przekazane akta 
zostały wytworzone zarówno przed, jak i po �9�5 roku .Z pierwszego okresu dzia-
łania kopalni, tj. do �9�5 roku, przekazano księgi nieszczęśliwych wypadków w ilo-
ści �� jednostek aktowych, tj. � mb akt. Najstarsze księgi pochodzą z �9�7 roku .

Dla przekazanych materiałów archiwalnych wytworzonych przed �9�5 rokiem 
ustalono nazwę zespołu: Kopalnia „Katowice” w Katowicach, numer zespołu: ��5.

Archiwum Państwowe przejęło także dokumentację wytworzoną po �9�5 roku 
w ilości ��� jednostek aktowych, tj. �,5 mb akt z lat �9�5–�99�. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych wytworzonych po �9�5 roku usta-
lono następującą nazwę zespołu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” w Ka-
towicach, numer zespołu: �08.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: regulaminy pracy, zarzą-
dzenia dyrektora, pisma okólne, analizy, np. działalności gospodarczej, ekonomiczne, 
protokoły – zarządzenia poinspekcyjne Okręgowego Urzędu Górniczego, akta wypad-
ków, protokoły inspekcji z zakresu BHP, statystyki wypadków przy pracy, sprawozda-
nia ze stanu BHP, analizy wypadkowości, analizy i sprawozdania dotyczące działalno-
ści socjalno–bytowej, sprawozdania roczne, bilanse, orzeczenia z badania sprawozdań 
finansowych, plany ruchu, dokumentacja techniczna, projekty racjonalizatorskie.

Kopalnia węgla Kamiennego „Miechowice” w bytomiu
Została utworzona w �900 roku. W okresie międzywojennym należała do fir-

my „Preussengrube A.G.”. W �9�� roku jej majątek został przejęty przez koncern 
„Herman Göring”. Dnia �5 kwietnia �9�5 roku kopalnię przejął mgr inż. Konrad 
Drozdowski, działając w imieniu administracji polskiej. Dnia � marca �99� roku 
powołano w Bytomiu spółkę akcyjną pod nazwą: Bytomska Spółka Węglowa SA 
w Bytomiu. W jej skład weszła m.in. Kopalnia Węgla Kamiennego „Miechowice”. 
W �997 roku w wyniku uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Bytomskiej Spółki Węglowej SA, połączono z dniem � stycznia dwie 
bytomskie kopalnie, tj. „Bobrek” oraz „Miechowice”, w jedną kopalnię „Bobrek–
Miechowice”. We wrześniu �999 roku na bazie kopalni powstały dwa podmioty, tj. 
Bytomska Spółka Węglowa SA KWK „Bobrek–Miechowice” w likwidacji oraz Za-
kład Górniczy Bytom III Sp. z o.o. Kolejna zmiana nastąpiła �5 sierpnia �000 roku, 
kiedy to w miejsce Bytomskiej Spółki Węglowej SA KWK „Bobrek–Miechowice” 
powstała Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o. Zakład Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Bobrek–Miechowice” .
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Wymieniona jednostka organizacyjna przekazała w �00� roku materiały archi-
walne b. Kopalni Węgla Kamiennego „Miechowice” w Bytomiu. Są to akta wy-
tworzone od momentu zakończenia II wojny światowej aż do momentu połączenia 
Kopalń „Bobrek” i „Miechowice”, obejmują więc lata �9�5–�996. Archiwum Pań-
stwowe przejęło ��7 jednostek aktowych, tj. �,5 mb akt. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono nazwę zespołu: Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Miechowice” w Bytomiu, numer zespołu: �087.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: kronika kopalni, 
zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, dokumentacja organizacyjna, protokoły 
narad, protokoły Zespołu ds. tąpań, plany, np. przemysłowo–techniczne, sprawo-
zdania, np. finansowe, analizy rocznej działalności, statystyka, materiały na Kon-
ferencje Samorządu Robotniczego, dokumentacja ruchowa pokładów.

Kopalnia węgla Kamiennego „Siersza” w trzebini
W �88� roku powstały Zakłady Górnicze i Hutnicze Hr. A. Potockiego w Sier-

szy. W �9�� roku zostały one zreorganizowane i przyjęły nazwę: „Sierszańskie Za-
kłady Górnicze SA”. Po II wojnie światowej powstaje kopalnia Węgla Kamiennego 
„Siersza”. Od dnia � kwietnia �99� roku Kopalnia działała w ramach Nadwiślań-
skiej Spółki Węglowej SA w Tychach, na podstawie zarządzenia Nr �6/Org/ 9� Mi-
nistra Przemysłu i Handlu. W związku z uchwałą Zarządu Nadwiślańskiej Spółki 
Węglowej Nr ���8/III/99, Kopalnia „Siersza” została postawiona w stan likwidacji 
z dniem � września �999 roku. Uchwałą Nr �579/III/0� z dnia �7 kwietnia �00� 
roku następcą prawnym Kopalni „Siersza” został wyznaczony Zakład Górniczych 
Robót Inwestycyjnych w Bieruniu (aktualnie Zakład Zagospodarowania Mienia 
w Bieruniu).

Dokumentacja została przekazana w kilku etapach, w latach �00�–�007. Jed-
nostką przekazującą w �00� roku była: Kompania Węglowa SA Zakład Górniczych 
Robót Inwestycyjnych w Bieruniu, natomiast w latach następnych: Kompania Wę-
glowa SA Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia w Bieruniu. W sumie przeka-
zano �65� jednostek aktowych, tj. �0,�5 mb akt z lat �9�5–�00�. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono nazwę zespołu: Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini, numer zespołu: ��9�.

Na przekazaną dokumentację składają się w głównej mierze: statuty, schematy 
organizacyjne, regulaminy, protokoły narad i zebrań, zarządzenia dyrektora, decy-
zje dyrektora, polecenia służbowe dyrektora, plany, sprawozdania, np. finansowe, 
analizy, statystyka, materiały na Konferencję Samorządu Robotniczego, protokoły 
kontroli, plany ruchu, dokumentacja techniczna ścian, instrukcje, dokumentacja 
dotycząca rozbudowy kopalni, dokumentacja techniczna dotycząca np. zabudowań 
szybowych, wnioski racjonalizatorskie.
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Kopalnia węgla Kamiennego „gottwald” w Katowicach
Kopalnia „Gottwald” została utworzona w �906 roku, jej niemiecka nazwa to 

„Eminenz”, natomiast polska do �95� roku: „Eminencja”. W �95� roku (�7 marca) 
zmieniono nazwę Kopalni na „Gottwald”. Kopalnia „Kleofas” była eksploatowana 
od �8�5 roku. Od �9�� roku należała do Spółki Akcyjnej „Giesche”; po II wojnie 
światowej – kopalnia „Kleofas”. Na mocy zarządzenia nr �9 Ministra Górnictwa 
i Energetyki z dnia �5 października �97� roku nastąpiło połączenie przedsiębiorstw 
państwowych, tj. kopalni „Kleofas” i „Gottwald”. Powstałe z połączenia przedsię-
biorstwo prowadzone było pod nazwą: Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald” 
z siedzibą w Katowicach. Na mocy zarządzenia Nr �5/Org/90 Ministra Przemy-
słu z �5 lutego �990 roku zmianie uległa nazwa przedsiębiorstwa z „Gottwald” na 
„Kleofas”. W �996 roku nastąpiło połączenie Kopalń „Kleofas” oraz „Katowice” 
w jedną Kopalnię Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach. Połącze-
nie kopalń nastąpiło na mocy uchwały Nr 588/96 Zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA, na mocy uchwały nr � Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Holdingu z dnia �9 czerwca �996 roku oraz uchwały Nr 706/96 Za-
rządu z dnia �� lipca �996 roku.

Dokumentacja b. kopalni „Gottwald” oraz b. kopalni „Kleofas” została prze-
kazana w �006 oraz �007 roku. Przejęcia te nie zakończyły przejmowania akt wy-
mienionych kopalń, kolejne ich partie są bowiem porządkowane i w najbliższej 
przyszłości zostaną przekazane do Archiwum Państwowego. Jednostką przekazu-
jącą był Katowicki Holding Węglowy SA Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic” 
w Katowicach. Do chwili obecnej Archiwum przejęło �9� jednostki aktowe, tj. � 
mb akt z lat �9�6–�996 [�997]. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Gottwald” w Katowicach, numer zespołu: �06.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: akty założycielskie 
przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, uchwały Zarządu, protokoły posiedzeń 
Rady Nadzorczej, zarządzenia dyrektora, pisma okólne, gazeta zakładowa „Skarb-
nik”, zestawienia etatów komórek organizacyjnych, dokumentacja Rady Robotni-
czej oraz Rady Pracowniczej, plany techniczno–ekonomiczne, biznes plan, analizy 
działalności gospodarczej, bilanse, orzeczenia z badań sprawozdań finansowych, 
ocena stanu przedsiębiorstwa.

Kopalnia węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach
Powstała w �996 roku w wyniku połączenia Kopalń „Kleofas” oraz „Kato-

wice”. W �00� roku Katowicki Holding Węglowy SA podjął decyzję dotyczą-
cą likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” z dniem � paź-
dziernika �00� roku.
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Dokumentacja została przekazana w �006 oraz �007 roku. Przejęcia te nie za-
kończyły przejmowania akt wymienionej kopalni, kolejne ich partie są bowiem 
porządkowane i w najbliższej przyszłości zostaną przekazane do naszego Archi-
wum. Jednostką przekazującą był Katowicki Holding Węglowy SA Kopalnia Wę-
gla Kamiennego „Staszic” w Katowicach. Do chwili obecnej Archiwum przejęło 88 
jednostek aktowych, tj. � mb akt z lat �996–�00� [�005]. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę ze-
społu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice–Kleofas” w Katowicach, numer 
zespołu: �57�.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze: schematy organiza-
cyjne, protokoły narad z udziałem Dyrekcji, zarządzenia dyrektora, pisma okólne, 
polecenia służbowe, karty charakterystyk komórek organizacyjnych, zestawienia 
etatów komórek organizacyjnych, gazeta zakładowa „Skarbnik”, plany technicz-
no–ekonomiczne, biznes plan. 

Kopalnia węgla Kamiennego „Szombierki” w bytomiu
Powstała w �870 roku. W latach �88�–�9�� wchodziła w skład kopalni „Paulus–

Hohenzollern”. Od �9�� roku stanowiła samodzielny zakład – „Hohenzollern”. Pod 
nazwą „Szombierki” funkcjonowała w latach �9�5–�99�. Z dniem �� sierpnia �99� 
roku kopalnia przestała działać jako samodzielny zakład. Po połączeniu z kopalnią 
„Centrum” utworzyła bowiem Kopalnię Węgla Kamiennego „Centrum–Szombier-
ki” w Bytomiu.

W �007 roku Archiwum Państwowe przejęło ��6 jednostek aktowych, tj. � mb 
akt z lat �9�5–�99�. Jednostką przekazującą była Kompania Węglowa SA Oddział 
KWK „Bobrek–Centrum” w Bytomiu. 

Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę zespo-
łu: Kopalnia Węgla Kamiennego „Szombierki” w Bytomiu, numer zespołu: �579.

Na przekazaną dokumentację składają się w głównej mierze: zarządzenia we-
wnętrzne, pisma okólne, schematy organizacyjne, regulamin organizacyjny, regu-
lamin pracy, plany ruchu.

akta dokumentujące pracę jeńców niemieckich w kopalniach węgla ka-
miennego po zakończeniu ii wojny światowej

Interesujący materiał źródłowy do prowadzenia badań nad historią górnictwa 
węgla kamiennego stanowią akta dokumentujące pracę jeńców niemieckich w ko-
palniach po zakończeniu II wojny światowej. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku 
Archiwum Państwowe przejęło tego typu dokumentację z kilku kopalń, np.: 
– w �998 roku nieistniejąca już dzisiaj Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice–
Kleofas” w Katowicach przekazała akta dotyczące pracy jeńców niemieckich w la-
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tach �9�5–�9�9 w kopalniach Katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. 
Na przejętą dokumentację składa się ponad 8 tysięcy kart imiennych zatrudnio-
nych jeńców oraz 7 teczek zawierających ewidencję zmarłych jeńców;
– w �999 roku Archiwum Państwowe przejęło z kopalni ,, Katowice–Kleofas” do-
kumentację dotyczącą pracy jeńców niemieckich w Kopalniach Rudzkiego Zjed-
noczenia Przemysłu Węglowego (numer zespołu: 7�5). Są to � jednostki aktowe 
(0,�5 mb) z lat �9�5–�9�9;
– w tym samym roku Archiwum Państwowe przejęło z Kopalni Węgla Kamienne-
go „Wieczorek” w Katowicach akta dotyczące pracy jeńców wojennych na kopalni 
w ilości �0 jednostek aktowych, tj. 0,� mb akt z lat �9�5–�9�9. Dla przekazanych 
materiałów archiwalnych ustalono nazwę zespołu: Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Wieczorek” w Katowicach, numer zespołu �590. Na przejętą dokumentację skła-
dają się: wykazy jeńców wojennych, doniesienia o ucieczkach więźniów, wykazy 
jeńców przeznaczonych do zwolnienia, listy jeńców niezdolnych do pracy, książka 
dniówek, zgony jeńców wojennych, korespondencja dotycząca jeńców. 

Proces przejmowania materiałów archiwalnych dotyczących górnictwa węgla 
kamiennego nie zakończył się w �007 roku. W archiwach zakładowych kilku ko-
palń trwają aktualnie prace związane z porządkowaniem i przygotowaniem kolej-
nych partii akt do przekazania. Po spełnieniu wszystkich wymogów określonych 
w cytowanym rozporządzeniu Ministra Kultury będą one sukcesywnie przekazy-
wane do naszego Archiwum.
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Sprawozdanie z prac nad proJeKteM 
„ochrona i KonSerwacJa cieSzyńSKiego 

dziedzictwa piśMienniczego”

Na początku �005 roku Urząd Miasta w Cieszynie skierował do Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach propozycję przystąpienia do opracowania projektu, które-
go celem miała być ochrona i konserwacja zbiorów archiwalnych i bibliotecznych 
w instytucjach z terenu miasta Cieszyna. Obok Oddziału w Cieszynie Archiwum 
Państwowego w Katowicach do projektu przystąpiły: Książnica Cieszyńska, Muze-
um Śląska Cieszyńskiego, Parafia Ewangelicko–Augsburska i Zakon Bonifratrów. 

Każda z biorących udział w projekcie instytucji opracowywała własną część 
projektu. Instytucją wiodącą, tzw. liderem była Książnica Cieszyńska, która wspól-
nie z Urzędem Miasta w Cieszynie – mającym doświadczenie w opracowywaniu 
wniosków o środki unijne – stawiała przed pozostałymi beneficjentami ostre wy-
magania merytoryczne.

Postanowiono wystąpić o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego – w pierwszej turze pomocy z tych funduszy dla Polski. W ramach 
tego programu można uzyskać dofinansowanie do tzw. projektów twardych, czyli 
inwestycyjnych, co oznacza, że zwracane są koszty poniesione na zakupy środków 
trwałych oraz wydatki o charakterze inwestycyjnym. Darczyńcami są trzy kraje 
nienależące do Unii Europejskiej, lecz zrzeszone w Europejskim Stowarzyszeniu 
Wolnego Handlu (EFTA): Islandia, Lichtenstein i Norwegia.

Utworzony w Archiwum Państwowym w Katowicach zespół pracowników, 
który miał za zadanie opracować projekt, był początkowo dość liczny. Do końca 
przygotowań, tj. do dnia złożenia wniosku �0 listopada �005 roku w Ministerstwie 
Kultury, dotrwało kilku pracowników tworzących zespół w składzie: mgr Joanna 
Didik (konserwator papieru i skóry), mgr Adam Dudek (kierownik Oddziału Prze-
chowywania i Zabezpieczenia Zasobu), mgr Irena Gałuszka (główny księgowy), 
mgr Sabina Klimkiewicz (zastępca dyrektora Archiwum) i dr Anna Machej (kie-
rownik Oddziału w Cieszynie).

Przyjęto, że podstawowym celem projektu jest stworzenie właściwych warun-
ków przechowywania zbiorów archiwalnych i bibliotecznych oraz renowacja naj-
bardziej zniszczonych i zagrożonych – a zarazem najcenniejszych – obiektów.

Zasób cieszyńskiego Oddziału, liczący na koniec �00� roku 590 mb materiałów 
archiwalnych i około �00 mb księgozbioru, jest obecnie przechowywany w dość 
dobrych warunkach, które wymagają tylko pewnych ulepszeń. Jednak w przeszło-
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ści akta doświadczyły kilku przeprowadzek i przechowywania w niestabilnych 
warunkach pod względem temperatury i wilgotności powietrza panującej w maga-
zynach. Należy dodać, że przejmowane z archiwów zakładowych materiały archi-
walne, zanim trafiły do Oddziału Archiwum, były również przechowywane w wa-
runkach obiegających od wymaganych dla bezpieczeństwa akt.

Aktualny stan zachowania akt jest więc wypadkową wcześniejszych warunków 
przechowywania oraz obecnej ochrony dokumentów i wymaga poprawy ich kon-
dycji fizykochemicznej i mikrobiologicznej.

Tymczasem wydatki poniesione na konserwację i ochronę zasobu archiwalnego 
Oddziału w Cieszynie wyniosły w okresie kilku lat poprzedzających opracowanie 
projektu, tj. w latach �00�–�00�, zaledwie około �� 000 zł.

W listopadzie �006 roku zapadła w Brukseli decyzja o zatwierdzeniu naszego 
projektu. Przyczynił się do tego – jak się uważa – niebanalny charakter projektu 
opartego na kompleksowej konserwacji cennych zbiorów wytworzonych w ośrod-
ku leżącym na styku różnych narodowości, państwowości i kultur. Zabytki te są 
dziedzictwem nie tylko polskim, ale i europejskim.

� kwietnia �007 roku Archiwum przystąpiło do realizacji projektu. Wykaz pla-
nowanych w projekcie przedsięwzięć jest następujący:
�. dezynfekcja całości zasobu aktowego i bibliotecznego – po przewiezieniu do 
Katowic. Pusty magazyn Oddziału w Cieszynie zostanie w tym czasie poddany 
dezynfekcji (ściany, regały), tak aby czyste mikrobiologicznie akta składać w czy-
stym magazynie;
�. poddanie konserwacji �9 najcenniejszych obiektów, którym zagrażają pro-
cesy niszczące. Konserwacja odbywać się będzie w pracowniach konserwator-
skich działających przy większych archiwach państwowych w innych miastach 
Polski oraz w pracowni konserwatorskiej w Archiwum Państwowym w Kato-
wicach. Część prac zostanie wykonana w ramach oddelegowania pracownika 
do prac nad projektem;
�. czyszczenie i odpowiednie opakowanie całości zbioru, będące kolejnym – po de-
zynfekcji – krokiem eliminującym zagrożenie, jakie stanowi kurz;
�. mikrofilmowanie i digitalizacja najstarszej i najczęściej udostępnianej części 
zasobu. Projekt zakłada zmikrofilmowanie ��0 000 stron i digitalizację również 
��0 000 stron wybranych dokumentów. Zarówno mikrofilmowanie, jak i digitali-
zacja miała przede wszystkim stanowić ochronę oryginałów. Zostaną sporządzone 
kopie zabezpieczające i kopie służące do udostępniania w czytelni Oddziału. Część 
z nich będzie publikowana w Internecie;
5. inwentaryzacja i opracowanie zasobu archiwalnego i bibliotecznego – opra-
cowane zostaną najcenniejsze luźne dokumenty z okresu kancelarii austriackiej 
z zespołów: Komora Cieszyńska i Akta Miasta Cieszyna. Istniejąca ewidencja na 
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poziomie jednostek inwentarzowych w przypadku tych akt jest niewystarczająca. 
Sporządzona zostanie ewidencja pojedynczych dokumentów wewnątrz jednostek 
(teczek). Pozwoli to na szybsze i bezpieczniejsze udostępnianie akt. Prace nad zaso-
bem bibliotecznym będą polegać na nadaniu mu układu rzeczowego i opracowaniu 
katalogu w formie elektronicznej; 
6. modernizacja pracowni naukowej i magazynu, polegająca na zainstalowaniu 
systemu monitoringu bezpieczeństwa i wyposażeniu pomieszczeń w urządzenia 
regulujące klimat. Zapewni to łagodne przejście materiałów archiwalnych – bez 
drastycznych różnic – z klimatyzowanego magazynu do zbliżonych warunków pa-
nujących w czytelni podczas udostępniania;
7. popularyzacja, w ramach której planowane jest wydanie foldera i informa-
tora o zasobie Oddziału Archiwum w Cieszynie, a także popularyzacja zasobu 
w Internecie.

Projekt zakłada, że wydatki w latach �007–�0�0 na ten cel wyniosą � �50 769 zł, 
z czego wkład własny Archiwum stanowi �5% ogólnej kwoty, tj. ��0 000 zł (wy-
nagrodzenia � i �/� etatów pracowników Archiwum przez okres trzech lat i część 
wkładu w formie pieniężnej).

Projekt zyskał poparcie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zarówno 
w fazie opracowywania, jak i podczas przygotowań do realizacji. Archiwum otrzy-
mało skaner bezdotykowy do digitalizacji oraz – na okres jednego roku – komorę 
jezdną do dezynfekcji zasobu.

W okresie dwóch miesięcy, jakie upłynęły od dnia rozpoczęcia realizacji pro-
jektu przewieziono cały zasób do Katowic, zdezynfekowano �00 mb akt i książek, 
rozpoczęto czyszczenie akt i digitalizację. Przekazano pierwsze obiekty do pełnej 
konserwacji.
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doKuMentacJa o czaSowyM oKreSie przechowywania 
w archiwuM pańStwowyM w Katowicach

Archiwa państwowe uzyskały możliwość przejmowania dokumentacji o czasowym 
okresie przechowywania na mocy ustawy z dnia �8 grudnia �00� roku o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 
U. �00�, Nr ���, poz. �07�), która poprzez nowelizację ustawy z dnia �� lipca �98� r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. �006, Nr 97, poz. 67� 
z późn. zm.) zezwala archiwom państwowym na prowadzenie działalności usługowej, 
polegającej na przechowywaniu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym 
okresie przechowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców.

Archiwum Państwowe w Katowicach rozpoczęło świadczenie nowych usług wraz 
z zatrudnieniem z dniem � maja �00� roku dwóch specjalistów ds. dokumentacji pła-
cowo–osobowej, którzy w swoich działaniach podlegali bezpośrednio dyrektorowi Ar-
chiwum. W związku z rosnącą liczbą obowiązków i koniecznością usankcjonowania 
spraw związanych z przejmowaną dokumentacją niearchiwalną, z dniem � lipca �00� 
roku powstał Oddział V promocji i dokumentacji niearchiwalnej, który poza obowiąz-
kami związanymi z dokumentacją przejął również dodatkowe obowiązki: prowadzenie 
Biura Obsługi Interesantów, strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej. Do 
jego zadań należy również koordynacja działań promocyjnych (wydawniczych, wy-
stawienniczych, popularyzatorskich). Na dzień �� maja �007 roku w oddziale pracuje 
pięciu pracowników, w tym jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Od początku swojej działalności przechowalniczej, czyli od �00� roku, Archi-
wum przejęło prawie ��00 metrów bieżących dokumentacji o czasowym okresie 
przechowywania, co stanowi prawie �70 tysięcy jednostek ewidencyjnych. 

Wykres �. Przejęta dokumentacja niearchiwalna w latach �00�–�007  
(metry bieżące)
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Wykres �. Przejęta dokumentacja niearchiwalna w latach �00�–�007  
(jednostki ewidencyjne)

Do największych należą zbiory: Huty „Baildon” SA w Katowicach, której doku-
mentacja osobowa i płacowa z lat �9�5–�006 obejmuje �65,77 mb (69 �60 j.e.) oraz 
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu, której dokumentacja o czasowym 
okresie przechowywania z lat �9�5–�005 obejmuje ��5,00 mb (�0 77� j.e.).

W okresie od stycznia �00� roku do czerwca �007 roku Archiwum wykonało 
ponad pięć tysięcy kwerend dotyczących spraw emerytalno–rentowych i doku-
mentacji o czasowym okresie przechowywania. 

Wykres �. Ilości wykonywanych kwerend w latach �00�–�007

Kwerendy dotyczyły przede wszystkim udzielenia informacji o miejscu prze-
chowywania poszukiwanej dokumentacji osobowej i płacowej. Wnioskodawcy 
poszukują informacji o mało znanych zakładach pracy, dla których wskazanie 
potencjalnego miejsca przechowywania dokumentacji jest bardzo pracochłonne 
i wymaga ogromnej wiedzy w dziedzinie przekształceń własnościowych, rejestrów 
ewidencjonujących podmioty gospodarcze, stowarzyszenia itp. Przy pracy tej bar-
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dzo pomocna jest również dobra znajomość obsługi programów bazodanowych 
oraz sprawna obsługa wyszukiwarek internetowych.

W zakresie kwerend wykonywanych na podstawie posiadanej dokumen-
tacji osobowo–płacowej, najwięcej podań dotyczyło dużych przedsiębiorstw, 
które w najlepszym okresie swojej działalności zatrudniały po kilka, a nawet 
kilkanaście tysięcy pracowników. Do tych zbiorów można zaliczyć m.in. takie 
jak: Cartotecnica Polska Sp. z o.o. w Katowicach (dawniej: Zakłady Graficzne), 
,,Marquard Press” S.A. w Katowicach (dawniej: Prasowe Zakłady Graficzne), 
Huta ,,Baildon” S.A. w Katowicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Za-
brzu, Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Reklamowych WUTEH 
w Katowicach, Samodzielny Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie 
Górniczej, Spółdzielnia Pracy ,,Motoryzacja” w Chorzowie, Zarząd Okręgu Po-
łudniowego i Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach. Wiele 
kwerend dotyczyło również byłych pracowników Komitetu Wojewódzkiego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach.

Wydanie uwierzytelnionych kopii i odpisów z dokumentacji osobowej i płaco-
wej wymaga bardzo dużych nakładów pracy, co jest powodowane przede wszyst-
kim niekompletnością akt osobowych i dokumentacji płacowej. W aktach osobo-
wych bardzo często brak jest świadectw pracy, co uniemożliwia wydanie żądanej 
dokumentacji. Ustawodawca nie zezwolił bowiem na wydawanie zaświadczeń na 
podstawie posiadanych akt. Takie rozwiązanie przyczynia się do tego, że w celu 
udowodnienia okresu zatrudnienia byli pracownicy muszą albo potwierdzić 
okres zatrudnienia przed sądem (co wiąże się z przekazaniem przez Archiwum 
kompletu posiadanej dokumentacji do właściwego sądu), albo uzyskać uwierzy-
telnione kopii większości dokumentów przechowywanych w aktach osobowych. 
Brak kartotek zarobkowych powoduje natomiast konieczność sporządzania 
uwierzytelnionych kopii lub odpisów skróconych wysokości zarobków na pod-
stawie list płac (jeżeli się zachowały), co wiąże się z wykonaniem kilkudziesięciu, 
a nawet kilkuset uwierzytelnionych kopii potwierdzających pobierane w okresie 
zatrudnienia wynagrodzenie. 

Mimo opisanych trudności, słuszne jest umożliwienie przejmowania doku-
mentacji osobowej i płacowej przez archiwa państwowe. W rozmowach z syn-
dykami i likwidatorami oraz byłymi pracownikami zlikwidowanych zakładów 
pracy bardzo często podkreśla się, że dokumentacja osobowa i płacowa powinna 
znajdować się jak najbliżej miejsca, w którym znajdował się zlikwidowany za-
kład. Powszechną praktyką jest osobiste składanie podania i odbiór sporządzo-
nych kopii i odpisów przez byłych pracowników i ich rodziny. Mimo że Archi-
wum zapewnia obsługę korespondencyjną, osoby, zwłaszcza starsze, wolą sprawy 
urzędowe załatwiać osobiście.
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Świadczenie tak powszechnych usług sprawia również, że wielu interesantów 
Archiwum Państwowego w Katowicach przy okazji załatwiania swoich spraw 
emerytalno–rentowych uświadamia sobie rolę i zadania Archiwum, poznaje jego 
pracę w dziedzinie gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów 
archiwalnych. 
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bibliografia publiKacJi pracowniKów archiwuM 
pańStwowego w Katowicach i oddziałów 

zaMieJScowych za lata 2000–2006  
(z uzupełnienieM za roK 1999)

Prezentowana bibliografia rejestruje piśmiennictwo kadry zatrudnionej w Ar-
chiwum Państwowym w Katowicach i oddziałach zamiejscowych�. 

Jest to bibliografia retrospektywna – obejmuje okres od �000 do �006 roku, 
z uzupełnieniem za rok �999. Uzupełnienie to wynika z faktu, iż część publikacji 
pracowników Archiwum wydana w roku �999 została już zamieszczona w analo-
gicznej bibliografii, która ukazała się w numerze � tego periodyku�. 

Temat spisu obejmuje szeroko rozumianą archiwistykę, co oznacza, że rejestra-
cją objęte zostały publikacje o archiwach, archiwaliach oraz powstałe na podstawie 
materiałów archiwalnych, natomiast zasięg językowy i terytorialny uwzględnio-
nych jednostek bibliograficznych pozostaje nieograniczony.

Nie stawiano ograniczeń, jeśli chodzi o ich formę wydawniczą; w bibliografii 
ujęto zarówno wydawnictwa zwarte lub ich części (np. rozdziały) oraz wydawni-
ctwa ciągłe. Jednak jeśli chodzi o czasopisma uwzględniono tylko te, których czę-
stotliwość ukazywania się jest nie mniejsza niż miesiąc. Co prawda zdarza się, iż 
w tygodnikach regionalnych czy lokalnych gazetach można znaleźć cenne artyku-
ły pokrywające się z tematyką spisu, niemniej intencją twórcy bibliografii było od-
notowanie ważniejszych publikacji naukowych i popularnonaukowych, do których 
możliwy jest dostęp szerszego kręgu odbiorców. 

Spis bibliograficzny powstał na podstawie źródeł pierwotnych – wówczas sporządza-
no opisy rejestrowanych jednostek z autopsji, a także źródeł wtórnych. W tym drugim 
przypadku korzystano z informacji zawartych w ,,Sprawozdaniach z działalności Archi-
wum Państwowego w Katowicach i oddziałów zamiejscowych”�. Jednakże w sytuacjach, 
gdy w ,,Sprawozdaniach...” dane do sporządzenia opisu bibliograficznego były niekom-
pletne, posiłkowano się informacjami z katalogu komputerowego Biblioteki Narodowej.

Zrąb główny bibliografii został podzielony na osiem grup, a kryterium podziału 
był rok ukazania się tekstu drukiem, natomiast w obrębie każdej grupy zastosowa-
no szeregowanie alfabetyczne.

� Odziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Katowicach mieszczą się w: Cieszynie, Pszczy-
nie, Gliwicach, Raciborzu, Oświęcimiu, Bielsku–Białej i Żywcu.
� Zob. B. Swoboda: Bibliografia Archiwum Państwowego w Katowicach i oddziałów zamiejscowych 
do 1999 roku. „Szkice Archiwalno– Historyczne”. Nr �: �000, s. �57–�9�.
� Są to sprawozdania za lata: �000, �00�, �00�, �00�, �00�, �005, �006.
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wykaz czasopism i ich skrótów:
Arch. – Archeion
Archiw. Pol. – Archiwista Polski
Biblot. – Bibliotekarz
Ewang. – Ewangelik
Gaz. Żyw. – Gazeta Żywiecka
Gen. Stud. i Mat. Histor. – Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
Kal. Ciesz. – Kalendarz Cieszyński
Kal. Żyw. – Kalendarz Żywiecki
Mont. Tarno. – Montes Tarnovicensis
Pam. Ciesz. – Pamiętnik Cieszyński 
Rocz. Muz. w Gliw. – Rocznik Muzeum w Gliwicach
Rocz. Sosn. – Rocznik Sosnowiecki
Rocz. Święt. – Rocznik Świętochłowicki
Stud. i mat. z dziej. Śl. – Studia i materiały z dziejów Śląska
Sud. – Sudety
Zar. Śl.  – Zaranie Śląskie
Zesz. Chorz. – Zeszyty Chorzowskie
Zesz. Gliw. – Zeszyty Gliwickie
Ziem. Racib. – Ziemia Raciborska
Ziem. Śl. – Ziemia Śląska

Wykaz pozostałych skrótów:
Bd. – Band (tom)
Hg. – Herausgegeben (wydał) 

1999
BANDUCH Roland, GREINER Piotr: Źródła kartograficzne do dziejów Chorzowa 

(do 1945 r.). Zesz. Chorz. T. �: �999, s. �09–��8.
BANDUCH Roland, GREINER Piotr: Źródła kartograficzne do dziejów Świętochło-

wic (do 1945 r.). Rocz. Święt. T.�: �999, s. �0�–��0.
GOJNICZEK Wacław: Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV–XVIII wieku. 

Gen. Stud. i Mat. Histor. T. ��: �999, s. 7–�9.
MACHEJ Anna: Zadania państwowej służby archiwalnej w okresie przemian w spo-

sobie tworzenia zapisów źródłowych i zmian społeczno–politycznych i ekono-
micznych w Polsce: próba dyskusji. Pam. Ciesz. T. ��: �999, s. �50–�5�.

MAŁUSECKI Bogusław: Niezrealizowane projekty budowy nowego ratusza w Gli-
wicach. Rocz. Muz. w Gliw. T. ��: �999, s. ��9–�70.
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Na Górnym Śląsku przed wybuchem wojny: wybór tekstów źródłowych z 1939 roku. 
Do druku przygot. Edward DŁUGAJCZyK, Tomasz FALęCKI. Katowice 
�999, s. ���.

RADZIEWICZ–WINNICKI Jacek, MAŁUSECKI Bogusław: Średniowieczna archi-
tektura kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach w świetle 
badań i materiałów archiwalnych. Rocz. Muz. w Gliw. T. ��: �999, s. �7–5�.

2000
BANDUCH Roland: Potrzeby zmian niektórych regulacji prawnych dotyczących 

udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. Archiw. 
Pol. R. 5: �000, nr � (�8), s. �8–50.

CZAJKOWSKA Janina: Dzieje raciborskiej archiwistyki. Ziem. Racib. Nr 8–�� (�6–
�9): �000, s. ��–�5.

FALęCKI Tomasz: Nuncjatura apostolska w Monachium wobec plebiscytu górno-
śląskiego. W: Nie tylko o Korfantym: jeszcze o powstaniach śląskich i plebiscy-
cie w świetle ostatnich badań. Praca zbiorowa. Red. Zbigniew Kapała. Bytom 
�000, s. �00–���. 

GOJNICZEK Wacław: Klochowie z Kornic i Bestwiny: dzieje szlacheckich dziedzi-
ców Ustronia do początków XVII w. W: Studia z dziejów Ustronia. Praca zbio-
rowa. Red. Idzi Panic. Ustroń �000, s. 7–��.

GOJNICZEK Wacław: Sekretarz książąt cieszyńskich Maciej Kalus i jego rodzina. 
Zar. Śl. R. 6�: �000, nr �–�, s. �5–57. 

GOJNICZEK Wacław: Szlachta protestancka księstwa cieszyńskiego. Kal. Ciesz. 
�00�. �000, s. 57–59. 

MACHEJ Anna: Sytuacja religijna w księstwie cieszyńskim po restytucji Kościoła 
katolickiego za panowania ostatnich Piastów. W: Pojednajcie się... Materiały 
z sesji naukowej ,,Pastoralny i społeczno–kulturowy wymiar ekumenizmu na 
Śląsku Cieszyńskim”. Bielsko–Biała ��–�5. 0�. �000. Red. nauk Józef BUD-
NIAK, Halina RUSEK. Cieszyn �000, s. �5–68. 

MAŁUSECKI Bogusław: Materiały do historii Kościoła w Gliwicach w zasobie Ar-
chiwum Państwowego Oddział w Gliwicach. Rocz. Muz. w Gliw. T. �5: �000, 
cz. �, s. �065–�077.

STASZKóW Antonina: Archiwalia miejskie. W: Historia Tarnowskich Gór. Praca 
zbiorowa. Red. Jan Drabina. Tarnowskie Góry �000, s. 670–677.

Szkice Archiwalno–Historyczne. Nr �: �000, s. �9� [periodyk Archiwum Państwo-
wego w Katowicach]

Treść: Wacław GOJNICZEK: Z dziejów szlachty w księstwie cieszyńskim ze szczegól-
nym uwzględnieniem protestantów, s. 5–��; Piotr GREINER: Granice wolne-
go stanowego państwa pszczyńskiego w świetle źródeł kartograficznych, s. �5–��;  
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Marek NITA: Źródła do badań statystycznych produkcji i zatrudnienia w prze-
myśle górniczo–hutniczym Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i początkach XX 
wieku, s. �5–5�; Edward DŁUGAJCZyK: Geneza i rozwój polskiego ruchu 
sportowego na Górnym Śląsku w latach powstań i plebiscytu, s. 55–66; Edward 
DŁUGAJCZyK: Sprawy śląskie przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu z lat 
1919–1922, s. 67–8�; Henryk ćWIęK: O wpływach wywiadu radzieckiego 
na obszarze Polski w latach trzydziestych, s. 8�–9�; Anna GLIMOS–NAD-
GóRSKA: Problem połączenia urzędu organisty z posadą kierownika szkoły 
powszechnej w województwie śląskim w okresie międzywojennym, s. 9�–�00; 
Joanna MATUSZCZAK: Wojewoda Michał Grażyński w okresie dekompozycji 
obozu sanacyjnego (1935–1939), s. �0�–���; Antonina STASZKóW: Archiwalia 
miejskie Tarnowskich Gór, s. ���–���; Joachim GRABIEC: Pierwsze miesiące 
1945 roku na Górnym Śląsku w świetle materiałów archiwalnych Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach, s. ��5–��6; Andrzej MAŁKIEWICZ: Uwagi o przy-
datności materiałów archiwalnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w badaniach dziejów PRL, s. ��7–���; Roland BANDUCH, Wojciech KRU-
PA, Michał MąCZKA: Doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach 
z akcji ratowania akt zalanych w wyniku powodzi w 1997 roku, s. ��5–�55; 
Barbara SWOBODA: Bibliografia Archiwum Państwowego w Katowicach i od-
działów zamiejscowych do 1999 roku, s. �57–�9�; Noty o autorach, s. �9�.

2001
DŁUGAJCZyK Edward: Geneza i początki Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 

Śląska. W: Pamięć o powstaniach śląskich czy i komu potrzebna? Praca zbio-
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SŁAWOMIRA KRUPA, METHODIK ZUR BEARBEITUNG DER IN STAATS-
ARCHIVEN AUFBEWAHRTEN HyPOTHEKEN– UND GRUNDBüCHER

Im Artikel wird die Methodik zum Verfahren mit der Hypotheken– und 
Grundstücksdokumentation, welche einen bedeutenden Teil des Bestandes der 
Staatsarchive darstellt, beschrieben. Im Jahre �007 wurden methodische Anwei-
sungen zur Bearbeitung von Urkunden über die Rechtslage von Grundstücken zur 
Anwendung in den Archiven eingeführt. Sie sind zur Anwendung auf die Doku-
mentation vom �8. bis zum �0. Jahrhundert vorgesehen, wobei sich �0. Jahrhundert 
hier nur auf diejenigen Grundbücher bezieht, die vor dem �. Januar �9�7 angelegt 
wurden sowie ihre Rechtskraft verloren haben und ordnungsgemäß in den Bestand 
der Staatsarchive übergeben wurden. Der Artikel stellt verschiedene Grundsätze 
zur Behandlung derartiger Dokumente dar: �. den Grundsatz zur Festlegung der 
Gruppenzugehörigkeit der besprochenen Dokumente, �. den Grundsatz zur Tren-
nung von Grundstücks– und Hypothekenbüchern, �. den Grundsatz zur Festle-
gung ihrer Bezeichnungen, der zeitlichen und räumlichen Grenzen sowie �. den 
Grundsatz der Urkundenordnung im Rahmen der Bestände.

ZDZISŁAW JEDyNAK, DIE ANFÄNGE DER BERGBAUSTADT TARNO-
WITZ UNTER BETRACHTUNG DER IM STAATSARCHIV KATOWICE KAT-
TOWITZ VERWAHRTEN URKUNDEN

Im Jahre �000 hat das Staatsarchiv Breslau Pergamenturkunden, eine Leihgabe 
der Stadt Tarnowitz, an das Staatsarchiv Kattowitz übergeben. Im Jahre �875 waren 
diese Urkunden an das damals einzige Staatsarchiv in Schlesien (das Königliche 
Staatsarchiv Breslau) übergeben worden. Besondere Beachtung verdienen zwei die 
Bergordnung betreffende Urkunden aus den Jahren �5�6 (Abschrift von �558) und 
�5�8 sowie eine Urkunde aus dem Jahre �56� über die Verleihung des Stadtwap-
pens (Stadtwappenurkunde). Sie sind eine wertvolle Quelle über die Anfangszeit 
der Bergbaustadt Tarnowitz.

ZBIGNIEW KIEREŚ, ZWISCHEN HERRN UND PFARRER. MATERIALIEN 
üBER DIE GESCHICHTE DER GEISTLICHKEIT AUF DEM GEBIET UM 
BEUTHEN IM �7. JAHRHUNDERT

Der Artikel stützt sich auf Urkunden aus dem Bestand des Stadtarchivs Beuthen. 
Das Archiv wurde durch die Gerichte und Verwaltungseinrichtungen des Frei-
staates Beuthen begründet. In einigen Fällen trugen auch entsprechende Einrich-
tungen ganz Schlesiens sowie die Habsburger–Monarchie und – wegen der Zuge-
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hörigkeit der Dekanate Beuthen und Pless – das Bistum Krakau bei. Der Artikel 
behandelt die Konfessionsfragen in zwei Teilen. Der erste Teil schildert Konflikte 
auf Grund der Religionszugehörigkeit sowie verschiedene Aspekte des Handelns 
der protestantischen Besitzer des Freistaats Beuthen – bis �6�� die Hohenzollern, 
später das Haus Henckel von Donnersmarck – und des protestantischen Teils ihrer 
Untertanen im Umfeld der von Katholizismus und Gegenreformation geprägten 
Habsburger Monarchie. Der zweite Teil schildert ausschließlich materielle Streitig-
keiten um Interessen und Einnahmen entweder der Kirche als Ganzes oder auch 
konkreter Geistlicher.

MICHAŁ MąCZKA, JOHANN WOLFGANG WIELANDS PROBLEME BEI 
DER ERSTELLUNG VON LANDKARTEN DER OBERSCHLESISCHEN FüRS-
TENTüMER – UNTER BETRACHTUNG EINES UNBEKANNTEN DOKU-
MENTS AUS DEM BESTAND DES EHEMALIGEN STADTARCHIVS BEUTHEN

Der Artikel stellt die Hintergründe der Entstehung des ersten Atlasses von 
Schlesien und die damit verbundenen Schwierigkeiten dar, mit denen sich Leutnant 
Johann Wolfgang Wieland, der in den Jahren �7��–�7�� die Landkarten der ober-
schlesischen Fürstentümer erstellt hat, und der Ingenieur Matheus Schubart, der 
in den Jahren �7�6–�7�0 die Kartenüberprüfung durchgeführt hat, konfrontiert 
sahen. Schwierigkeiten gab es hauptsächlich bei der Transkription der polnisch 
klingenden Ortsnamen sowie der Lokalisierung einzelner wirtschaftlich genutzter 
Objekte wie z.B. Mühlen, Teiche und Hüttenwerke im besagten Gebiet. Ursache für 
diese Probleme waren Kommunikationsprobleme mit der überwiegend polnisch-
sprachigen Bevölkerung Oberschlesiens. Hinzu kam sowohl in der Bevölkerung 
als aber auch unter den Verwaltern der genannten Gebiete der Widerwille, mit 
den Vermessungsingenieuren zusammenzuarbeiten, denn es wurde der Verdacht 
gehegt, dass die Neuvermessung der Gebiete Grundlage für eine Neubemessung 
der zu zahlenden Steuern sein sollte.

BOŻENA HUSAR, DIE GESCHICHTE DER STADT SEyBUSCH, AUFGE-
ZEICHNET IN DER „ACTA CIVITATIS ŻyWIEC“ �766–�786

Die in der Abteilung des Staatsarchivs Seybusch in der Sammlung „Urkunden 
der Stadt Żywiec“ verwahrten � Bände der „Acta Civitatis Żywiec“ sind „Księgi 
ingrossacyi różnych instrumentów od roku �766“ [„Hypothekenbücher diverser 
Instrumente seit dem Jahr �766 für großes Grundeigentum“]. Diese handgeschrie-
benen, mit dem Stadtwappen von Seybusch versehenen Bücher, die auch ein Frag-
ment des Lacksiegels des Magistrats Seybusch aufweisen, beinhalten Kaufverträge, 
Steueraufzeichnungen der gesamten Grafschaft Seybusch, Aufzeichnungen über 
Geldspenden für das Regiment der Kronengarde und Testamente. Außerdem ent-
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halten sind Dekrete und Privilegien, die von der sowjetischen Verwaltung und der 
Verwaltung um den Bürgermeister der Gesamtgemeinde Seybusch niedergeschrie-
ben wurden. Angesichts großer Lücken im Aktenbestand der Stadt ist die „Acta Ci-
vitatis Żywiec“ eine unschätzbar wertvolle Informationsquelle über das soziale und 
wirtschaftliche Leben in Seybusch in den Jahren �766–�786. Band �, entstanden in 
den Jahren �766–�770, ergänzt diese Lücken teilweise und gewährt einen Einblick 
in das Leben in Seybusch kurz vor dem Verlust der Unabhängigkeit. Zudem enthält 
er wichtige Informationen über die Behörden und ihre Zusammensetzung sowie 
zu den Themen Redlichkeit und Sorge um das Gemeingut.

SŁAWOMIRA KRUPA, GESCHICHTE DER FAMILIE HOHENLOHE–IN-
GELFINGEN AUS KOSZęCIN UNTER BETRACHTUNG DER DOKUMENTE 
AUS DEM STAATSARCHIV KATTOWITZ

Der Artikel schildert die Genealogie der Familie Hohenlohe–Ingelfingen auf 
Grundlage der im Familienarchiv gesammelten, die Familiengeschichte betref-
fenden Urkunden sowie Vermögens– und Finanzdokumente. Die Materialien wur-
den in den Jahren �9�7–�95� vom Staatsarchiv in Kattowitz übernommen. Es wird 
das Leben einzelner Familienmitglieder beschrieben, die in den Jahren �797–�9�5 
im Majorat Koschentin in Oberschlesien lebten. Besonders viel Platz wurde Adolf 
(�797–�87�), Friedrich Wilhelm (�8�6–�895) und Karl Gottfried (�879–�960) ge-
widmet, in deren Besitz sich das Majorat in entsprechender Reihenfolge befand.

BOŻENA HUSAR, DIE ENTWICKLUNG DER BIERBRAUEREI IN DER 
GEGEND UM SEyBUSCHER LAND UND IHR AUFSCHWUNG UNTER BE-
TRACHTUNG DER PLÄNE KAROL PIETSCHKAMS – ARCHITEKT DES ERZ-
HERZOGS ALBRECHT FRIEDRICH HABSBURG

Bierherstellung ist in der Gegend um Seybusch eine bis ins späte ��. bzw. das 
frühe ��. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Auf den Plänen der Brauerei in 
Seybusch, die vom Architekten des Erzherzogs, Karol Pietschka, erstellt wurden, 
taucht der Name „Browar na Pawlusiu“ („Brauerei im Ortsteil Pawluś“) auf. Aus 
Pietschkas Hand stammen 70 im Staatsarchiv Seybusch aufbewahrte Pläne für 
die �85�–�89� errichtete Brauerei in Seybusch. In Bezug auf die Anordnung und 
Kolorierung sind diese Pläne einmalig in der europäischen Architekturgeschichte. 
Aus der oben genannten Zeit sind Entwürfe für die Verwaltungsgebäude der Erz-
herzöglichen Brauerei in Seybusch, Lagepläne und Pläne für Produktionsgebäu-
de erhalten geblieben. So enthält zum Beispiel ein wunderschöner Entwurf einer 
Böttcherei aus dem Jahre �865 Elemente der Tiroler Holzornamentik, die auf der 
Tradition der Schweizer Villa basiert. K. Pietschka ist der Urheber von Plänen für 
zahlreiche Details, Vorrichtungen und Innenräume.
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ZDZISŁAW JEDyNAK, ABRISS DER GESCHICHTE DER OBERSCHLE-
SISCHEN BERGKNAPPSCHAFT TARNOWITZ IN DEN JAHREN �857–�9�� 
UND IHRE HINTERLASSENSCHAFT IM AKTENBESTAND DES STAATSAR-
CHIVS KATTOWITZ

Der Oberschlesische Knappschaftsverein Tarnowitz war einer von zweien in 
der Region und bestand von �857 bis �9��. Der zweite war der Knappschaftsverein 
für das Fürstentum Pless mit Sitz in Kattowitz. Die Akten beider Vereine befinden 
sich im Besitz des Staatsarchivs Kattowitz. Der Aktenbestand des ersteren macht 
es möglich, sich eine genaue Vorstellung über ihre Tätigkeit im Hinblick auf Ren-
tenversicherungen (Altersrentenversicherung und Erwerbsminderungsrentenver-
sicherung) sowie gesundheitliche Fürsorge, insbesondere Lazarette, zu machen.

TOMASZ HAJEWSKI, DAS SCHICKSAL DER RUSSISCHEN ARCHIVALIEN 
IM KREIS DąBROWA WÄHREND DES ERSTEN WELTKRIEGS

Die Kriegshandlungen in den Jahren �9��–�9�8 auf dem Gebiet Galiziens hat-
ten die Zerstörung mehrerer wertvoller Archivalien zur Folge. Die Akten wurden 
als Feueranzünder und als Umwickelpapier benutzt. Mit der Zeit wurden sie sys-
tematisch als Mahlprodukt in die tschechischen Papierfabriken geschickt. Erst die 
Tätigkeit der Gesellschaft der Konservatoren hat diesem Vorgang ein Ende gesetzt. 
Aus den Berichten des Staatsarchivs Kattowitz geht hervor, dass die Akten ehe-
maliger, russischer Registraturen im Zagłębie Dąbrowskie [Dombrowaer Kohlen-
becken] ein ähnliches Schicksal getroffen hat. Die Materialien des Magistrats von 
Dombrowaer Kohlenbecken sowie der örtlichen Gemeindeämter und Gerichte 
sind unwiederbringlich verloren gegangen. Der verhältnismäßig größte Bestand 
ist in den Pfarrämtern erhalten geblieben. In den ersten Monaten des Jahres �9�8 
wurden diese Akten auf Wunsch der polnischen Archivare niedergeschrieben.

ROBERT SIKORSKI, ARCHIVMATERIALIEN ZUR RöMISCH–KATHO-
LISCHEN KIRCHE WÄHREND DER ZWEITEN POLNISCHEN REPUBLIK IM 
AKTENKOMPLEX: AKTEN DER STADT TSCHENSTOCHAU (�759–�9�5)

Der Magistrat der Stadt Tschenstochau beschäftigte sich, neben vielen anderen 
Aufgaben, mit den Angelegenheiten der römisch–katholischen Kirche. Die Jahre 
�9�8–�9�9 sind unterteilt in zwei Perioden. In den Jahren �9�8–�9�5 erfolgte der 
Eingriff des Magistrates in die Tätigkeit der Kirchengemeinde. Er genehmigte in 
diesem Zeitraum die Haushaltspläne und die Wahl des Kontrollorgans der Kir-
chenaufsicht. Die zweite Periode umfasst die Jahre �9�5–�9�9 nach dem Abschluss 
des Konkordats zwischen der Polnischen Republik und dem Heiligen Stuhl und 
betrifft die Zusammenarbeit zwischen den städtischen Behörden und der römisch–
katholischen Kirche, insbesondere in den Bereichen Schutz der Pilger, die sich zum 
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Sanktuarium von Jasna Góra begaben, Genehmigung kirchlicher Bautätigkeiten 
und überwachung der von der Kirche geführten Werke.

MIROSŁAW WęCKI, DIE SACHE RUDOLF MEISTER – HOMOSEXUALI-
TÄT IN DER NSDAP AM BEISPIEL DES KREISLEITERS AUS NEISSE

Homosexuelle standen im Dritten Reich am Rande des gesellschaftlichen Le-
bens. Die Nazis verschärften das seit dem �9. Jahrhundert in Deutschland geltende 
Gesetz, das Homosexualität zur Straftat machte. Es war der öffentlichkeit als § 
�75 bekannt. In Anwendung dieses Gesetzes wurden viele Homosexuelle ins Ge-
fängnis oder Konzentrationslager geschickt. Selbst Mitglieder der nationalsozialis-
tischen Partei – bisweilen sogar aus den oberen Kreisen – entgingen einer Anklage 
wegen homosexueller Veranlagung nicht. Das Schicksal des Kreisleiters aus Neiße, 
Rudolf Meister, veranschaulicht die Einstellung zu Homosexuellen in brauner Uni-
form im Zweiten Weltkrieg (�9��), also zu einer Zeit, in der die nationalsozialisti-
sche Rassen– und Gesellschaftspolitik bereits ihr volles verbrecherisches Ausmaß 
erreicht hatte.

MIROSŁAW WęCKI, QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER OBERSCHLE-
SISCHEN NSDAP IM BESTAND DES STAATSARCHIVS KATTOWITZ

Im Staatsarchiv Kattowitz wird eine umfangreiche Dokumentensammlung der 
oberschlesischen NSDAP und ihrer Untergruppen aufbewahrt. Sie ist hinsichtlich 
ihrer Größe einmalig im ganzen Land. Dieser Teil des Archivbestands in Kattowitz 
setzt sich zusammen aus den Akten der Parteiposten, angefangen von der Bezirk-
sebene der NSDAP (Gau Oberschlesien) – in diesem Bezirk befand sich die �9�� 
gebildete Provinz Oberschlesien – über die Kreisleitungen bis zur niedrigsten Hi-
erarchieebene, den Ortsgruppen. Diese Materialien stellen eine reiche Quelle über 
die Tätigkeit der Nazipartei in Oberschlesien in den Jahren �9�9–�9�5 dar.

KRZySZTOF STOPA, DIE POLNISCH–TSCHECHISCHE GRENZBEVöLKE-
RUNG IM KREIS RATIBOR IN DEN JAHREN �9�5–�950 UNTER BETRACH-
TUNG DER DOKUMENTE DES STAATSARCHIV KATTOWITZ, AUSSENS-
TELLE RATIBOR

Der vorliegende Artikel stellt nur einen kleinen Einstieg in das interessante und 
mit Sicherheit nicht vollständig erforschte Thema „gesellschaftspolitische Situati-
on der autochthonen Bevölkerung Oberschlesiens nach �9�5“ dar und regt dazu 
an, sich mit ihm zu beschäftigen. Das Ratiborer Land war ein Gebiet, in dem sich 
die tschechische, deutsche und polnische Kultur stets miteinander vermischten. 
Sie haben bleibende Spuren in dieser Gegend hinterlassen und ihre gegenwärtige, 
gesellschaftspolitische Form geprägt. Dieses Gebiet wurde in den letzten Wochen 
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des Zweiten Weltkriegs schwer von Kriegshandlungen betroffen. In den darauf 
folgenden Jahren war das alltägliche Leben in dieser Gegend infolge der von der 
Republik Polen durchgeführten Politik, der so genannten Repolonisierung der ein-
heimischen Bevölkerung, mit zahlreichen Schwierigkeiten gespickt. Die Archiv-
materialien aus dem Bestand der Außenstelle Ratibor des Staatsarchivs Kattowitz 
sind zweifellos eine wertvolle Quelle zur genauen Charakterisierung der damaligen 
Lebensumstände und Gemütsverfassungen, die unter der einheimischen Bevölke-
rung herrschten.

Materialien

ROLAND BANDUCH, LANDKARTEN DER METALLERZBERGWERKE 
IM GEBIET VON BAD LANDECK UND LEUTHEN, KLESSENGRUND 
UND JOHANNESBERG IN DEN JAHREN �77�–�9�7 IM STAATSARCHIV 
KATTOWITZ

Die vorliegende Arbeit behandelt die Bergbaukarten der Erzbergwerke für 
Nichteisenmetalle im südöstlichen Teil von Glatzer Kessel (in der Umgebung 
von Reichensteiner Gebirge und Glatzer Schneegebirge). Diese Karten wurden 
durch das Oberbergamt zu Breslau gesammelt und befinden sich gegenwärtig im 
Staatsarchiv Kattowitz. Außer dem kurzen Geschichtsabriss des Amtes und seiner 
Sammlungen wurden die Art und der Inhalt der �5 erhaltenen Landkarten charak-
terisiert. Das Ziel des Referates ist es, potentiellen Benutzern den Zugang zu diesen 
Landkarten zu erleichtern.

MARIAN GAŁUSZKA, LESZEK GROCHLA, ARCHIVMATERIALIEN 
ZUR GESCHICHTE DES WASSERWERKS KATTOWITZ IM BESTAND DES 
STAATSARCHIVS KATTOWITZ

Der vorliegende Artikel unterteilt sich in drei Abschnitte. Im ersten wird die 
Geschichte der Entwicklung des Wasserwerks Kattowitz im �9. und �0. Jahrhun-
dert geschildert. Der zweite Abschnitt besteht aus dem Verzeichnis der Archiv-
komplexe, in denen die Suche nach der Geschichte des Wasserwerks Kattowitz 
durchgeführt wurde. Im dritten Teil werden die Materialien aus dem Bestand des 
Staatsarchivs Kattowitz vorgestellt, die das Wasserwerk Kattowitz betreffen.

MARIAN GAŁUSZKA, LESZEK GROCHLA, ARCHIVMATERIALIEN ZUR 
GESCHICHTE DER REGULIERUNG DES FLUSSES RAWA IM BESTAND DES 
STAATSARCHIVS KATTOWITZ

Der vorliegende Artikel besteht aus drei Teilen. Im ersten wird die Geschichte 
des Vereins „RAWA“ näher betrachtet. Der zweite Teil besteht aus dem Verzeichnis 
der Archivkomplexe, in denen die Suche nach der Geschichte des Vereins „RAWA“ 
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und des Flusses Rawa durchgeführt wurde. Im dritten Teil werden die Materialien 
aus dem Bestand des Staatsarchivs Kattowitz vorgestellt, die die Geschichte des 
Vereins „RAWA“ und des Flusses Rawa anbelangen.

EDWARD DŁUGAJCZyK, AUFSTELLUNG VON PERSONEN, DIE IN DEN 
JAHREN �9��–�9�9 IN DER WOIWODSCHAFT SCHLESIEN WEGEN ZU-
SAMMENARBEIT MIT DEM DEUTSCHEN SPIONAGEDIENST INHAFTIERT 
UND VERURTEILT WURDEN

Diese Arbeit stellt eine Aufstellung der Personen dar, die in den Jahren �9��–
�9�9 in der Woiwodschaft Schlesien wegen Zusammenarbeit mit dem deutschen 
Spionagedienst verhaftet und verurteilt wurden. Die Aufstellung wurde anhand 
von Quellen aus dem Staatsarchiv Kattowitz und dem Militärzentralarchiv War-
schau angefertigt. Insgesamt wurden in den Jahren �9��–�9�9 in der Woiwod-
schaft Schlesien ca. �00 Spionageverdächtige verhaftet, von denen etwa �90 ge-
richtlich verurteilt wurden. Diese Zahlen sind allerdings nur als eine Annäherung 
zu betrachten.

berichte

MICHAŁ MąCZKA, WERTVOLLE NEUERRUNGENSCHAFT DES STAATS-
ARCHIVS KATTOWITZ – EINE HANDSCHRIFTLICHE BERGWERKKARTE 
AUS DEM JAHRE �769

Im Dezember �006 wurde der Kartenbestand des Staatsarchivs Kattowitz um 
ein wertvolles Stück bereichert – eine Bergwerkkarte aus dem Jahre �769 mit dem 
Titel „Grund– und Seiger–Riss von dem Arsenicalischen Bergbau bey der Königl. 
Berg Stadt Reichenstein, der Reichetrost benahmet” aus den Beständen der Plan-
kammer des Oberbergamtes zu Breslau. Im �908 in Breslau erschienenen Landkar-
ten– und Stadtplankatalog trägt sie die Signatur ���0. Die vom Vermessungsinge-
nieur Schiefer erstellte Karte zeigt die Arsengrube Reichetrost in Reichenstein im 
Grundriss und Querschnitt. Als älteste der erhaltenen Karten, die den Bergbau in 
Reichenstein betreffen, ist sie eine wertvolle Informationsquelle für die Erforscher 
der Geschichte des Bergbaus in den Sudeten, der Entwicklung der Bergwerktech-
nik als auch für Liebhaber historischer Kartographie.

GABRIELA HAŁGAS, KAROL KIEBEL KOBARSKI UND SEINE HINTER-
LASSENSCHAFT IM BESTAND DES STAATSARCHIVS KATTOWITZ, AU-
SSENSTELLE TESCHEN

Karol Kiebel Kobarski wurde am �0. Dezember �885 in Groß Kunzendorf im Te-
schener Schlesien geboren. Er gehörte seit seiner frühen Jugend mehreren polnischen 
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Organisationen an, u.a. dem Schulverein des Fürstentums Teschen, der Volksbü-
cherei, dem Gesangverein „Harmonia”, dem katholischen Lesesaal sowie dem Pol-
nischen Turnerbund „Sokół”, dessen Landesverein im Teschener Schlesien er später 
vorstand. Er war auch als Tanzlehrer tätig und führte seine eigene Tanzschule. Wäh-
rend der deutschen Besatzung wurde er verhaftet und in verschiedenen Konzentrati-
onslagern gefangen gehalten. Er starb �96� im Alter von 79 Jahren in Teschen.

berichterStattungen

BERICHTERSTATTUNG DES DIREKTORS DES STAATSARCHIVS KATO-
WICE KATTOWITZ FüR DAS JAHR �006 (PIOTR GREINER)

Im Berichtsjahr wurde die größte Zahl neuer Archivkomplexe und Aktenein-
heiten innerhalb der letzten zehn Jahre in das Staatsarchiv Kattowitz aufgenom-
men. Der Archivbestand hat sich insgesamt um �69 Komplexe erweitert, die 75 ��� 
Archiveinheiten mit einer Gesamtlänge von ��7,89 lfm umfassen. Die Zahl der 
Akteneinheiten stieg um 67 89� Archiveinheiten; die Zahl der Pergament– und Pa-
pierdokumente um �058 Archiveinheiten; die Zahl der technischen Dokumenta-
tion um ��9� Archiveinheiten, die Zahl der Lichtbilder um �6�� Archiveinheiten; 
die Zahl der Filme um �7� Archiveinheiten und die Zahl der Tonaufnahmen 
um 679 Archiveinheiten. Das Archiv hatte Ende �006 �5�� Archivkomplexe und 
Sammlungen mit einer Gesamtzahl von � 770 60� Einheiten und einer Länge von 
�8 786,�9 lfm. Das Archiv steht somit in dieser Hinsicht auf Platz drei in Polen.

ANDRZEJ KOŁODZIEJ, üBERNAHME VON ARCHIVMATERIALIEN ZUR 
GESCHICHTE DES STEINKOHLEBERGBAUS INS STAATSARCHIV KATTO-
WITZ IN DEN JAHREN �997–�007

Das Staatsarchiv Katowice Kattowitz besitzt in seinen Beständen eine nen-
nenswerte Menge von Archivmaterialien, die ausgezeichnetes Quellenmaterial zur 
Forschung im Bereich der Geschichte des Steinkohlebergbaus darstellen. In den 
letzten �0 Jahren kam es zu besonders vielen übernahmen derartiger Dokumenta-
tionen. In diesem Zeitraum wurden Akten übernommen, die von folgenden Stel-
len verfasst wurden: Ministerium für Bergbau und Energiewirtschaft in Kattowitz, 
Gemeinschaft für Steinkohle in Kattowitz, Vereinigung der Steinkohleindustrie 
in Kattowitz, Vereinigung der Steinkohleindustrie in Beuthen, Bezirksbergamt in 
Kattowitz sowie einige zehn Steinkohlebergwerke. Interessantes Quellenmaterial 
stellen auch die Akten über die Arbeit der deutschen Kriegsgefangenen nach dem 
zweiten Weltkrieg in den Steinkohlenbergwerken dar. So hat sich unser Archiv-
material zum Thema Steinkohlebergbau wieder um Tausende Akteneinheiten er-
weitert. Der übernahmeprozess der Archivmaterialien zu diesem Thema wurde 
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�007 noch nicht abgeschlossen. In den Betriebsarchiven einiger Bergwerke werden 
aktuell weitere Aktenposten geordnet und für die schrittweise übergabe an unser 
Archiv vorbereitet.

SABINA KLIMKIEWICZ, BERICHTERSTATTUNG üBER DIE ARBEIT AM 
PROJEKT: „SCHUTZ UND ERHALTUNG DES TESCHENER SCHRIFTTUMS“

Am �. April �007 begann das Staatsarchiv Katowice Kattowitz mit der Realisie-
rung des Projektes, das mit Mitteln des EWR–Finanzierungsmechanismus und des 
norwegischen Finanzierungs–mechanismus gefördert wird. Das Projekt verfolgt 
das Ziel, die Archiv– und Bibliotheksbestände, die in Einrichtungen im Stadtgebiet 
Teschen aufbewahrt werden, zu schützen und zu konservieren. Das Projekt ist eine 
Kooperation des Magistrates Teschen und den oben erwähnten Einrichtungen und 
wurde sowohl während der Vorbereitungsphase als auch bei der Durchführung 
von der Generaldirektion der Staatsarchive unterstützt.

PIOTR LIS, DOKUMENTATION üBER DIE ZEITLICHE AUFBEWAH-
RUNGSFRIST IM STAATSARCHIV KATOWICE KATTOWITZ

Das Staatsarchiv Kattowitz erbringt schon seit vier Jahren Dienstleistungen 
im Bereich der Aufbewahrung der nichtarchivalischen Dokumentation. Es hat in 
diesem Zeitraum über � 000 laufende Meter Akten (�70 000 Erfassungseinheiten) 
übernommen. Ab �00� wurden 5 000 Recherchen bezüglich Pensions– und Ren-
tenfragen bearbeitet. Die in diesem Bereich geleisteten Dienste erfreuen sich groß-
er Beliebtheit.

IZABELA LENTOWICZ, BIBLIOGRAPHIE DER VERöFFENTLICHUNGEN 
VON MITARBEITERN DES STAATSARCHIVS KATTOWITZ UND DER FERN-
ABTEILUNGEN FüR DIE JAHRE �000–�006 (SAMT ERGÄNZUNG UM DAS 
JAHR �999)

Die Bibliographie bildet ein Register für das wissenschaftliche und populärwis-
senschaftliche Schrifttum im Bereich Archivwesen, dessen Verfasser die Mitarbei-
ter des Staatsarchivs Kattowitz und seiner Fernabteilungen sind. Sie umfasst den 
Zeitraum von �000 bis �006 (ergänzt um das Jahr �999). In dieser Zusammenstel-
lung sind sowohl geschlossene Ausgaben (Aufsätze) bzw. ihre Fragmente, als auch 
Fortsetzungsausgaben enthalten. Der Grundtext wurde nach chronologischem 
Kriterium in Gruppen eingeteilt. In den einzelnen Gruppen dagegen wurden die 
Artikel alphabetisch geordnet.

übersetzt durch Dr. phil. Artur Dariusz Kubacki
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articleS

SŁAWOMIRA KRUPA, METHODOLOGy OF PROCESSING LAND AND 
MORTGAGE RECORDS IN THE STATE ARCHIVES

The article discusses methodology of processing land and mortgage records, 
which form an important part of the State Archives’ holdings. In �007 there were 
introduced in the Archives methodological guidelines on arrangement and descrip-
tion of such records. The instructions concern documentation that dates from �8th 
to �0th century (“�0th century” signifies land–ownership books started before Janu-
ary �st, �9�7, which lost legal validity and were consigned to the Archives according 
to the regulations in force). The article presents rules for identifying record–group 
attachment, isolating collections of property records, assigning names or territorial 
and chronological borders, and rules for arrangement on the record group level.

ZDZISŁAW JEDyNAK, THE ORIGIN OF THE MINING TOWN TAR-
NOWSKIE GóRy IN THE LIGHT OF DOCUMENTS STORED IN THE STATE 
ARCHIVES IN KATOWICE

In �000, the State Archives in Wrocław transferred to the State Archives in Kato-
wice the parchment manuscripts that had been deposited there in �875, when the 
Royal State Archives Breslau (German: das Königliche Staatsarchiv Breslau) had been 
serving as the only state archives in Silesia. Special consideration deserve documents 
of �5�6 (copy from �558) and of �5�8 concerning mining order, along with the docu-
ment of �56� dealing with the bestowing of the coat of arms for the city. The manu-
scripts provide important insights into the earliest history of Tarnowskie Góry.

ZBIGNIEW KIEREŚ, BETWEEN THE LORD AND THE PRIEST. MATERI-
ALS TO THE HISTORy OF ByTOM CLERGy IN THE �7TH CENTURy

The article is based on the document collection from the Bytom City Archives, 
which was generated by the administration and courts of the Free Bytom State, and 
also, in some cases, by the relevant institutions in the Silesia or in the Habsburg 
monarchy. Moreover, some records came from the Cracow See, where belonged the 
Pszczyna and Bytom dioceses. The study discusses the questions of confession in 
two parts. Characterizing denominational conflicts, the first part illustrates different 
aspects of functioning of protestant owners of the Bytom state (since �6�� – Ho-
henzollerns, and later – Henckel von Donnersmarck family) and their protestant 
subjects within the catholic Habsburg monarchy bound on the Counterreformation. 
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The second part focuses on the strictly material disputes concerning enterprises and 
incomes of the Catholic church in general, or of the particular clergymen.

MICHAŁ MąCZKA, JOHANN WOLFGANG WIELAND’S PROBLEMS 
WITH MAPS OF THE UPPER SILESIAN DUCHIES IN THE LIGHT OF AN 
UNKNOWN DOCUMENT FROM THE FORMER ByTOM CITy ARCHIVES

The article describes the making of the first atlas of Silesia and the problems 
encountered by Lieutenant Johann Wofgang Wieland in �7��–�7�� and by the at-
las editor, Matheus Schubarth, between �7�6–�7�0. They had trouble transcribing 
Polish names of towns and locating particular objects like mills, ponds etc. Dif-
ficulties arose due to the inability to communicate with Polish–speaking inhabit-
ants of the Upper Silesia, and their unwillingness to cooperate with the surveyors, 
whom they suspected of measuring land for tax purposes.

BOŻENA HUSAR, HISTORy OF THE CITy ŻyWIEC RECORDED IN THE 
“ACTA CIVITATIS ŻyWIEC” �766–�786

“Acta Civitatis Żywiec” in two volumes are stored in the Żywiec Branch of the 
State Archives in Katowice, in the fond “The city records of Żywiec”. Decorated 
with the Żywiec coat of arms and the seal of the Żywiec municipality, those hand-
written books contain sale and purchase contracts, tax information for the Żywiec 
county, payments for the Crown Guard Regiment, testaments, along with decrees 
and privileges written by the Żywiec city office. Considering existing gaps in the 
city documentation, “Acta Civitatis Żywiec” provide important information about 
social and economic life of Żywiec in the years �766–�786, that is, just before Po-
land lost its independence. Specifically, first volume of the work contains informa-
tion on city authorities, describing their social composition, honesty and care for 
the municipal property.

SŁAWOMIRA KRUPA, HISTORy OF THE HOHENLOHE–INGELFINGEN 
FAMILy OF KOSZęCIN IN THE LIGHT OF DOCUMENTS DEPOSITED IN 
THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE

The article presents genealogy of the Hohenlohe–Ingelfingen family on the ba-
sis of the family’s financial and historical records. The State Archives in Katowice 
acquired those documents in �9�7–�95�. The study discusses biographies of fam-
ily members living in Koszęcin in the years �797–�9�5, specifically that of Adolf 
(�797–�87�), Friedrich Wilhelm (�8�6–�895) and Carl Gotfried (�879–�960).

BOŻENA HUSAR, DEVELOPMENT OF BREWING INDUSTRy IN THE 
ŻyWIEC REGION IN THE LIGHT OF ARCHITECTURAL PLANS OF CARL 



311

SUMMARIES

PIETSCHKA – THE ARCHITECT OF THE ARCHDUKE ALBRECHT FRIE-
DRICH HABSBURG

Tradition of brewing in the Żywiec region started at the turn of the ��th century. 
The name “Browar na Pawlusiu” (The brewery in Pawlusie by Zywiec) appears on 
the brewery’s architectural plans prepared by Carl Pietschka, the archduke’s archi-
tect. During building of the brewery between �85� and �89�, he drew 70 blueprints. 
Their uniqueness in the history of European architecture lies with their resolution 
and colouring. Today they are stored in the Żywiec Branch of the State Archives 
in Katowice and among them one can find plans of administration and produc-
tion buildings, along with situational plans. For example, the beautiful blueprint of 
coopering construction of �865 contains decorational elements from Tirol, based 
on the Swiss villa tradition. Moreover, C. Pietschka designed interior furnishings 
and appliances.

ZDZISŁAW JEDyNAK, HISTORy OF THE OBERSCHLESISCHER BERG-
KNAPPSCHAFT TARNOWITZ IN �857–�9�� AND ITS HISTORICAL RECORDS 
STORED IN THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE

In the Upper Silesia there were two miners associations: one in Pszczyna (Knapp-
schaftsverein für das Fürstentum Pless) and the other in Tarnowskie Góry (Ober-
schlesischer Bergknappschaft Tarnowitz). The latter functioned between �857 and 
�9��. Historical materials in the State Archives in Katowice provide insight into 
social security and health care administered by the association.

TOMASZ HAJEWSKI, TRAGIC FATE OF THE RUSSIAN RECORDS IN THE 
DąBROWA DISTRICT DURING THE FIRST WORLD WAR

During the Great War, many historical records in Galicia were permanently de-
stroyed: either burnt, or sold to the paper mills in Bohemia. The same fate awaited 
Russian repositories in the Dąbrowa region. However, while city council and court 
records provided fuel for bonfires, some family records were preserved in local 
parishes. In the first months of �9�8, Polish archivists asked the Austrian military 
administration to register those records and to store them in proper conditions.

ROBERT SIKORSKI, ARCHIVAL MATERIALS CONCERNING THE RO-
MAN CATHOLIC CHURCH DURING II REPUBLIC IN THE FOND: CITy 
RECORDS OF CZęSTOCHOWA (�759–�9�5)

Among many other matters, the City Council of Częstochowa dealt with issues 
of the Roman Catholic Church. The years �9�8–�9�9 could be divided into two 
periods. In �9�8–�9�5 the council interfered with church affairs, ratifying budg-
ets and elections of the controlling organs of the Church Supervisor. However, in 
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�9�5–�9�9, after signing of the Concordat between the Polish Republic and the 
Holy See, city authority cooperated with the church, protecting Jasna Góra pil-
grims, accepting new church buildings, or supervising church enterprises.

MIROSŁAW WęCKI, THE CASE OF RUDOLF MEISTER, THE KREISLEIT-
ER OF NySA, AND HOMOSEXUALISM IN THE NSDAP

In the Third Reich, homosexuals were put beyond the margin of social life. 
The Nazis enforced the anti–homosexual laws (so called § �75) that existed in 
Germany since the nineteenth century. Those regulations defined homosexual 
behavior as a criminal act, so many homosexuals were imprisoned or sent to the 
concentration camps. Even important party members could not avoid accusa-
tions of homoeroticism, as the case of Rudolf Meister well illustrated. The case 
also portrays the attitude toward homosexuals in brown uniforms during the 
war (�9��), when racial and social policy of the Third Reich reached completely 
criminal character.

MIROSŁAW WęCKI, THE SOURCES TO THE HISTORy OF THE UPPER 
SILESIAN NSDAP IN THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE

The State Archives in Katowice possess in their holdings a voluminous col-
lection of the records of the Upper Silesian NSDAP and its affiliations. Because 
of its size, the collection is recognized nationally as a unique. The records rep-
resent all levels of the Party administration: regional offices for the Province 
Upper Silesia created in �9�� (Gauleitung Oberschlesien); district offices (Kre-
isleitungen); and municipal groups (Ortsgruppen). Those materials constitute 
a very rich source of information on activities of the Nazi Party in the Upper 
Silesia in �9�9–�9�5.

KRZySZTOF STOPA, POPULACE ON THE POLISH–CZECH BORDER IN 
THE RACIBORZ DISTRICT IN �9�5–�950 IN THE LIGHT OF THE DOCU-
MENTS FROM THE RACIBóRZ BRANCH OF THE STATE ARCHIVES IN 
KATOWICE

The following article is a modest contribution to the topic of the political and 
social situation of the native population in Silesia after �9�5: an engaging topic, yet 
still not exhaustively researched. The region of Racibórz, its social and cultural fab-
ric inalterably influenced by Czech, German and Polish societies, painfully experi-
enced the World War II. Even after the War, when the Polish authorities attempted 
to repolonize the area, the daily life offered many a sorrow. Archival materials of 
the Racibórz Branch help to characterize realities and dispositions, which prevailed 
among the natives in those times.



313

SUMMARIES

MaterialS

ROLAND BANDUCH, CARTOGRAPHIC MATERIALS DEALING WITH 
THE MINING OF METAL ORE IN THE BIALSKIE MOUNTAINS AND 
AROUND ŚNIEŻNIK IN THE HOLDINGS OF THE STATE ARCHIVES IN 
KATOWICE �77�–�9��

The article depicts mining maps that deal with mines of non–ferrous metal ore 
located in the southeastern part of the Kłodzko Valley. Collected by the Higher 
Mining Office in Wrocław (Oberbergamt zu Breslau), the maps are presently stored 
in the State Archives in Katowice. Beside a short survey of the Oberbergamt and its 
holdings, the article characterizes �5 maps, their types, and content. The publica-
tion aims at assisting potential researchers in selecting and accessing mining maps 
in the State Archives in Katowice.

MARIAN GAŁUSZKA, LESZEK GROCHLA, ARCHIVAL MATERIALS PER-
TAINING TO THE HISTORy OF THE KATOWICE WATERWORKS IN THE 
STATE ARCHIVES IN KATOWICE

The following article is divided into three parts. The first presents the develop-
ment of the Katowice waterworks in the �9th and �0th centuries. The second part 
includes a list of fonds researched for information on the water company, while the 
third section displays materials, which deal with the Katowice waterworks.

MARIAN GAŁUSZKA, LESZEK GROCHLA, ARCHIVAL MATERIALS DE-
SCRIBING THE RAWA RIVER REGULATION IN THE STATE ARCHIVES  
IN KATOWICE

The following article is separated into three pieces. The first details the his-
tory of the Rawa Association. The second section offers a list of fonds researched 
for information on the Rawa river and Rawa Association. In the third part, the 
reader may find materials that pertain to the history of the Rawa river and Rawa 
Association.

EDWARD DŁUGAJCZyK, THE LIST OF PERSONS WHO WERE ARREST-
ED AND SENTENCED FOR THE COOPERATION WITH THE GERMAN IN-
TELLIGENCE IN �9��–�9�9

Based on sources from the State Archives in Katowice as well as the Central 
Military Archives in Warsaw, the article presents a list of persons arrested and 
sentenced for the cooperation with the German intelligence in �9��–�9�9 in the Si-
lesian voivodship. While the data is only an estimate, �00 espionage suspects were 
arrested, and �90 of them were found guilty.
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coMMuniQueS

MICHAŁ MąCZKA, A VALUABLE CARTOGRAPHIC ACQUISITION OF THE 
STATE ARCHIVES IN KATOWICE – A HANDWRITTEN MINING MAP OF �769

In December �006 the State Archives in Katowice acquired a valuable mining 
map of �769 entitled “Grund– und Seiger–Riss von dem Arsenicalischen Bergbau 
bey der Königl. Berg Stadt Reichenstein, der Reichetrost benahmet“. It comes from 
the collection of the Planning Department of the Higher Mining Office in Wrocław 
and it received a number ���0 in a maps–and–plans catalogue published in �908 in 
Wrocław. The map, prepared by the surveyor Schiefer, presents a horizontal and ver-
tical view of the arsenic ore mine Reichetrost in Złoty Stok. As the oldest mining map 
of Złoty Stok, it stands as a valuable source of information for scholars researching 
the history of mining in Sudety mountains and the development of mining technol-
ogy. Enthusiasts of old cartography may also find the map engaging.

GABRIELA HAŁGAS, KAROL KIEBEL KOBARSKI AND HIS PERSON-
AL PAPERS IN THE CIESZyN BRANCH OF THE STATE ARCHIVES IN 
KATOWICE

Karol Kiebel Kobarski was born on December �0th, �885 in Kończyce Wielkie in 
the Cieszyn Silesia. From early youth he belonged to several Polish organizations, 
like Macierz Szkolna Ksiestwa Cieszynskiego, Czytelnia Ludowa, Polskie Towarzystwo 
Spiewacze “Harmonia”, Czytelnia Katolicka and Towarzystwo Gimnastyczne „Sokol”. 
He also served as a manager of the last association. Moreover, he taught dance in his 
dance school. During German occupation, he was arrested and imprisoned in the 
concentration camps. He died in the age of 79 on July ��th, �96�.

reportS

A �006 REPORT OF THE DIRECTOR OF THE STATE ARCHIVES IN KATO-
WICE (PIOTR GREINER)

In the year �006, the State Archives in Katowice acquired the greatest number of 
new fonds during the last decade. The Archives’ collection increased by �69 fonds, 
that is, by 75,��� file units (��7,89 linear meters). The number of file units increased 
by 67,89�; the number of parchment and paper documents increased by �,058; the 
amount of technical documentation – by �,�9�; the number of photographs – by 
�,6��; the number of films – by �7�, and the number of recordings – by 679. Con-
sequently, by the end of �006 the collection consisted of �5�� fonds and groups, 
amounting to �,770,60� units (�8 786,�9 linear meters). That makes the State Ar-
chives in Katowice the third largest state archives in Poland.
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ANDRZEJ KOŁODZIEJ, THE ACQUISITION OF ARCHIVAL MATERIALS 
CONCERNING THE HISTORy OF COAL MINING IN THE STATE ARCHIVES 
IN KATOWICE BETWEEN �997 AND �007

The State Archives in Katowice stores a considerable amount of archival materi-
als, which provide an excellent source of information for the history of coal min-
ing. Especially in the past ten years, the Archives have acquired valuable records 
of the Ministry of Mining and Energy in Katowice, the Coal Commonwealth in 
Katowice, the Union of Coal Industry in Katowice, the Union of Coal Industry in 
Bytom, the District Mining Office in Katowice, and several coal mines. The records 
that deal with the work of German prisoners of war in the coal mines are also very 
interesting. While the process of acquisition has not ended yet and the coal mines’ 
repositories are processing the next group of records for transfer, the State Archives 
in Katowice collection of mining records has been enriched extensively.

SABINA KLIMKIEWICZ, REPORT ON THE PROJECT “PROTECTION AND 
CONSERVATION OF WRITTEN HERITAGE OF CIESZyN”

On April �st, �007 the State Archives in Katowice started a project partially financed 
through the grant of the EEA Financial Mechanism and The Norwegian Financial 
Mechanism. The purpose of the project is to secure all archive and library collections of 
Cieszyn and make them available for academic and cultural use. Project is organized by 
the Cieszyn City Council and institutions that store archival and library holdings. The 
Head Office of State Archives approved the project in its preparation stage. 

PIOTR LIS, RECORDS OF TEMPORARy RETENTION HELD IN THE 
STATE ARCHIVES IN KATOWICE

The State Archives in Katowice have been storing non–historical records for four 
years. During that time, the Archives acquired over �,000 linear meters of records 
(�70,000 units). Since �00�, the staff answered over 5,000 inquiries concerning 
pension and retirement matters. The services are very popular in the community.

IZABELA LENTOWICZ, BIBLIOGRAPHy OF PUBLICATIONS WRITTEN 
By THE STAFF OF THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE IN �000–�006 
(WITH A SUPPLEMENT FOR THE yEAR �999)

Bibliography registers publications on the topic of archival science, written by 
the staff of the State Archives in Katowice and its Branch Offices. It embraces the 
period �000–�006 (with a supplement for the year �999). Bibliography includes 
both books and periodicals. The text was divided into chronological groups, while 
the articles within groups are ordered alphabetically.

Translated by Tomasz Hajewski
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Banduch Roland – kierownik Oddziału VII w Archiwum Państwowym 
w Katowicach

Długajczyk Edward – prof. dr hab., kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gałuszka Marian – starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Grochla Leszek – archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Hajewski Tomasz – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Hałgas Gabriela – archiwista w Oddziale w Cieszynie Archiwum Państwowego 

w Katowicach
Husar Bożena – kierownik Oddziału w Żywcu Archiwum Państwowego 

w Katowicach
Jedynak Zdzisław – dr, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Kiereś Zbigniew – dr, kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Klimkiewicz Sabina – zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach
Kołodziej Andrzej – starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Krupa Sławomira – kierownik Oddziału I w Archiwum Państwowym 

w Katowicach
Lentowicz Izabela – młodszy archiwista – bibliotekarz w Archiwum Państwowym 

w Katowicach
Lis Piotr – kierownik Oddziału V w Archiwum Państwowym w Katowicach
Mączka Michał – kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Sikorski Robert – archiwista w Archiwum Państwowym w Częstochowie
Stopa Krzysztof – młodszy archiwista w Oddziale w Raciborzu Archiwum Pań-

stwowego w Katowicach
Węcki Mirosław – archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
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