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Od Redakcji

W 2007 roku Archiwum Państwowe w Katowicach obchodziło 75-lecie swojego
istnienia o czym szerzej piszemy w dziale „Sprawozdania”. W nawiązaniu do tej rocz-
nicy w tomie 4. „Szkiców Archiwalno–Historycznych” zamieszczono opracowania
przedstawiające dzieje archiwów na Górnym Śląsku do 1939 roku autorstwa Tomasz
Hajewskiego oraz portrety archiwistów aktywnych w tym regionie od przełomu XIX
i XX wieku do czasów najnowszych. W tej części na szczególną uwagę zasługują
opracowania: Sławomiry Krupy – poświęcone sylwetce wybitnego historyka i ar-
chiwisty Ludwika Musioła oraz Tomasza Hajewskiego i Mirosława Węckiego –
analizujące po raz pierwszy w literaturze przedmiotu działalność dr. Karla Bruch-
manna jako zwierzchnika niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku w la-
tach 1939–1943, w tym także jego poczynania jako dyrektora niemieckiego Archi-
wum Państwowego w Katowicach (Staatsarchiv Kattowitz). W kolejnych tomach
„Szkiców Archiwalno-Historycznych” planujemy kontynuowanie części poświę-
conej dziejom archiwów i biografiom archiwistów z obszaru Górnego Śląska.

Czytelnik odnajdzie też opracowania poświęcone historii regionu, archiwo-
znawstwu oraz metodyce archiwalnej, materiały źródłowe z zasobów Archiwum
Państwowego w Katowicach i jego oddziału w Oświęcimiu. Wśród sprawozdań
uważnej lekturze polecamy tekst autorstwa Tamary Domanik i Katarzyny Kwaś-
niewicz, prezentujący realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Pa-
pier” w katowickim Archiwum, gdzie zlokalizowano jedną z czterech pracowni ma-
sowego odkwaszania papieru w ramach państwowej służby archiwalnej.

Archiwum serdecznie dziękuje Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Śląskiego, Urzędowi Miasta Katowice oraz spółkom „ArcelorMittal Poland” i „Rol-
Mot” z Ciepielowa za ich współudział w wydaniu tegorocznego numeru „Szkiców
Archiwalno-Historycznych”.
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Tomasz Hajewski

ARCHIWA FUNKCJONUJĄCE NA OBECNYM TERENIE
DZIAŁANIA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

W KATOWICACH DO ROKU 1939

Zasób Archiwum Państwowego w Katowicach kształtował się od średniowiecza
na terenie Górnego Śląska oraz wschodnich rubieży Małopolski. Powstawał na po-
graniczu, czyli na styku różnych państw, języków i kultur. Co więcej, gromadzono
go w różnych archiwach: czasami były to zwykłe skrzynie schowane w piwnicy za-
wierające akta gruntowe i hipoteczne, a czasami była to instytucja wyodrębniona
z magistratu, gdzie w bezpiecznych warunkach przechowywano najcenniejsze do-
kumenty dotyczące historii miasta.

W niniejszym artykule zostanie opisana historia oraz zasób archiwów funkcjo-
nujących na obecnym terenie działania Archiwum Państwowego w Katowicach,
który obejmuje aktualne województwo śląskie bez powiatu częstochowskiego oraz
wschodnie powiaty województwa małopolskiego: chrzanowski, olkuski, oświęcim-
ski, suski i wadowicki. Do instytucji tych zaliczają się archiwa administracji ogólnej
oraz specjalnej, archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa, archiwa
instytucji wyznaniowych, archiwa cechowe, archiwa urzędów oraz instytucji gos-
podarczych, archiwa stowarzyszeń, a także archiwa rodzinno-majątkowe. Groma-
dziły one materiały archiwalne od wieku XIII. Kiedy w 1932 roku powstało Archi-
wum Akt Dawnych Województwa Śląskiego, przejęło ono zbiory z niektórych
archiwów. Końcową cezurę pracy wyznacza rok 1939, kiedy to wybuch II wojny
światowej zaburzył zarówno działalność Archiwum Akt Dawnych Województwa Ślą-
skiego, jak i w dużej części archiwów niehistorycznych.

Literatura poświęcona temu tematowi jest bardzo obszerna. Pierwsze opraco-
wania przedstawiające lokalne archiwa pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku.
Znany polski archeolog Józef Łepkowski przeprowadził w Królestwie Polskim,
Małopolsce i Wielkopolsce inwentaryzację zabytków, w wyniku której dotarł do
archiwów zachodniej Galicji1. Zbierając materiały do słownika pisarzy polskich
Franciszek Radziszewski spisał archiwa i biblioteki istniejące na dawnych terenach
I Rzeczpospolitej2. Z kolei Walerian Heck podczas pobytu w Wadowicach szczegó-
łowo opisał zasób siedmiu archiwów miejskich dawnych księstw oświęcimskiego
i zatorskiego: w Andrychowie, Białej, Kętach, Oświęcimiu, Wadowicach, Zatorze

1 J. Łepkowski: Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa 1863.
2 F. R adziszewski: Wiadomość historyczno-statytystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych

i prywatnych, tak niegdyś byłych jako i obecnie istniejących w krajach dawną Polskę składających, a mianowicie:
w Królestwie Polskiem, Galicyi, W[ielkim] Ks[ięstwie] Poznańskiem i Zachodnich guberniach Państwa Rossyjskiego.
Kraków 1875.
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i Żywcu3. Hieronim Wilder opublikował obszerne opracowanie dotyczące zbiorów
polskich archiwów, bibliotek i muzeów4. Ponadto, archiwista książąt pszczyńskich
Ezechiel Zivier wygłosił 4 sierpnia 1913 roku we Wrocławiu na Niemieckich Dniach
Archiwalnych referat pt. Górnośląskie archiwa i archiwalia, który potem ukazał się
w czasopiśmie „Oberschlesien”5.

W latach międzywojennych kilkakrotnie publikowano prace na temat zasobów
instytucji kulturalnych w Polsce i za granicą, niewątpliwie w celu podkreślenia
przebogatego dziedzictwa kulturowego odrodzonego Państwa Polskiego.
Należy tu wymienić przede wszystkim prace Karola Buczka, który przedstawił
sporządzony na podstawie ankiety rozesłanej przed 1927 rokiem wykaz 258.
archiwów działających w II Rzeczpospolitej oraz Edwarda Chwalewika6, który
w pracy o imponującym zasięgu opisał „zbiory pamiątek przeszłości” nie tyle
w kraju, co na świecie. Kolejnym ważnym opracowaniem jest opatrzony wy-
czerpującym wstępem historycznym wykaz miejscowości w Niemczech, gdzie
znajdują się polskie archiwalia, pióra Karola Piotrowicza7. Jednak największą
wartość dla dziejów archiwów górnośląskich stanowi dzieło śląskiego historyka
i archiwisty Ludwika Musioła pt. Archiwa i archiwalia w województwie śląskim, któ-
rego wydanie zostało poprzedzone krótkim artykułem w „Komunikatach Insty-
tutu Śląskiego”8.

W tym okresie pojawiły się również prace autorów niemieckich. Na przykład Wil-
helm Dersch, w kontekście badań nad historią Górnego Śląska wskazywał archiwa
godne uwagi przy przeprowadzaniu kwerend źródłowych, ponadto poruszył kwes-
tię opieki archiwalnej, w tym niemieckiego systemu nadzoru nad archiwami pry-
watnymi: miejskimi, kościelnymi i rodzinnymi9. Opiekę archiwalną na Górnym
Śląsku opisywał także dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (Staatsar-
chiv Breslau) Erich Randt10.

TOMASZ HAJEWSKI

3 W. Heck: Archiwa miejskie księstw oświęcimskiego i zatorskiego. Kraków 1891.
4 H. Wilder: Polskie archiwa, biblioteki, muzea, zbiory i zbieracze. Ułożone według miejscowości. „Rocznik Nau-

kowo-Literacko-Artystyczny” (Encyklopedyczny) na rok 1905. Warszawa 1905.
5 E. Zivier: Oberschlesische Archive und oberschlesische Archivalien. „Oberschlesien” 1913, H. 6, s. 293–303.
6 Archiwa Polskie. Oprac. K. Buczek. „Nauka Polska” 1927, s. 1–97; E. Chwalewik: Zbiory polskie. Archiwa,

biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycz-
nym według miejscowości ułożone. Warszawa 1926.

7 Polonica w Niemczech. Oprac. K. Piotrowicz. „Nauka Polska” 1934, s. 1–164.
8 L. Musioł: Archiwa i archiwalia w województwie śląskim. Katowice 1936; L. Musioł: Archiwalia górnoślą-

skie. „Komunikaty Instytutu Śląskiego” 1934, nr 13, s. 1–6.
9 W. Dersch: Quellen, Wege und Ziele der oberschlesischen Heimatforschung. „Der Oberschlesier” 1934,

H. 1, s. 22–33; W. Dersch: Schlesische Archivpflege nebst einer Übersicht der Archive in Schlesien. „Schlesische
Geschichtsblätter“ 1933, Nr 1, s. 1–26.

10 E. R andt: Die Organisation der Archivpflege in Schlesien und die bisher damit gemachten Erfahrungen.
München 1938; E. R andt: Schlesische Archivpflege 1935–1939. „Schlesische Geschichtsblätter” 1939, Nr 4,
s. 1–26.
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Z prac współczesnych nie sposób pominąć historii archiwów polskich napisanej
przez Andrzeja Tomczaka i zamieszczonej w podręczniku Archiwistyka11. Poza tym,
Antonina Staszków w artykule pt. Losy dokumentów pergaminowych na Górnym Śląsku
od końca XVIII wieku do 1945 roku szczegółowo opisała przemieszczanie i sposoby
przechowywania górnośląskich pergaminów12. Niezwykle cennym opracowaniem
tej autorki jest sumariusz tematyczny, w którym na podstawie zachowanych akt nie-
mieckich służb archiwalnych urzędujących w Katowicach pokazuje poszukiwania
zbiorów archiwalnych, bibliotecznych oraz muzealnych w czasie II wojny świato-
wej13. Sumariusz pozwala potwierdzić funkcjonowanie wielu archiwów przed ro-
kiem 1939. Do najnowszych prac dotyczących polskiego archiwoznawstwa zalicza
się bardzo wnikliwa monografia Ireny Mamczak-Gadkowskiej na temat archiwów
państwowych w Polsce w okresie międzywojennym14.

Wiele miejsca w literaturze naukowej poświęcono archiwom, bądź archiwaliom
w poszczególnych miastach Górnego Śląska oraz zachodniej Małopolski. Dotyczy
to następujących miejscowości: Bielska15, Bytomia16, Chorzowa17, Cieszyna18, Dąb-

ARCHIWA FUNKCJONUJĄCE NA OBECNYM TERENIE...

11 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka. Warszawa 1989.
12 A. Staszków: Losy dokumentów pergaminowych na Górnym Śląsku od końca XVIII w. do 1945 roku.

„Archeion” T. 99, 1998, s. 75–92.
13 A. S t a szkó w: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939–1945. Sumariusz

tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach – Staatsarchiv Kattowitz, Archivberatungsstelle
Oberschlesien Kattowitz. Katowice 2007.

14 I. Mamczak-Gadkowska: Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej. Poznań 2006.
15 G. Biermann: Bielitzer Urkunden. „Notizenblatt der historisch-statischen Section der k.k. Mähr. Schl.

Gesellschaft für die Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde“ 1860, s. 69–70; Z. Rączka:
Bielska linia Sułkowskich i jej archiwum. „Archeion” T. 77, 1984, s. 135–153.

16 Das Stadtarchiv. „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumvereins“ 1962, H. 24, s. 63;
G. Glowik: Das Stadtarchiv Beuthen O/S. „Schlesische Geschichtsblätter – Mitteilungen des Vereins für Ges-
chichte Schlesiens” 1939, Nr 4, s. 34–40; Z. Jedynak: Dokumenty pergaminowe archiwów państwowych w By-
tomiu i Gliwicach. „Archeion“ T. 99, 1998, s. 183–186; A. Kowalska: Najstarsze księgi miejskie Bytomia i Tar-
nowskich Gór. „Zaranie Śląskie“ 1962, z. 3, s. 552–560; B. Schierse: Das Archiv von St. Maria in Beuthen (seit
1841). „Mitteilungen des Beuthener Geschichts– und Museumverein“ 1912, H. 2, s. 32–36; A. Staszków:
Dzieje archiwum miejskiego w Bytomiu. „Szkice z dziejów Bytomia: Magazyn Bytomski” nr VI, 1984, s. 57–67;
Verzeichnis der in der katholische Pfarrei St. Maria zu Beuthen OS. befindlichen Akten, Urkunden und Kirchenbücher.
Beuthen 1937.

17 J. Knossala: Das Pfararchiv von Chorzow. „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumve-
rein“ 1913, H. 3, s. 29–35.

18 K. Ba łon: Archiwum Książęcej Komory Cieszyńskiej jako baza źródłowa do dziejów Śląska Cieszyńskiego. „Za-
ranie Śląskie” 1963, z. 3, s. 467–475; B. Breholz: Die Erzherzogliche Kammer in Teschen. „Archivalien zur neue-
ren Geschichte Österreichs“ T. 1, 1913, s. 557; A. Buzek: Z archiwum szkolnego Zboru Ewangelickiego w Cie-
szynie. „Zaranie Śląskie” 1931, z. 1, s. 25–28; A. Buzek: Z archiwum Zboru Ewangelickiego w Cieszynie
(Korespondencja pierwszych pastorów cieszyńskich z r. 1716). „Zaranie Śląskie” 1931, z. 3–4, s. 192–194; P. Gab-
riel: Einige Quellen zur Geschichte Schlesiens überhaupt und des Herzogsthums Teschen insbesondere. Programm des
Katholischen Gymnasiums in Teschen. Prag 1852, s. 15–24, 35–38; W. Gojniczek, A. Machej: Oddział w Cie-
szynie. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 1, 1998, s. 69–81; V. Karger: Das Kreisgerichtsarchiv in Teschen. „Ze-
itschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens“ 1920, s. 138–140; A. Landsfeld: Archiv muzea Ŝerŝnikova v
Tĕšině. „Věstnik matice opavské“ 1895, s. 56–60; A. Lands fe ld: Mětsky archiv Těšinsky. „Věstnik matice opav-
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rowy Górniczej19, Gliwic20, Katowic21, Koszęcina22, Olkusza23, Oświęcimia24,
Pszczyny25, Raciborza26, Skoczowa27, Suchej28, Tarnowskich Gór29, Wadowic30,
Zatora31, i Żywca32.

TOMASZ HAJEWSKI

ské” 1899, s. 17–22; Landesarchiv das mit besonderer Berücksichtigung des Archivwesens im Lande Schlesien „Schle-
siens Landesvertretung und Landeshaushalt“ T. 1, 1909, s. 572–573; F. Popiołek: Archiwalia cieszyńskie. „Ko-
munikaty Instytutu Śląskiego” 1935, seria 1, nr 46, s. 1–4; F. Popiołek: Archiwum Zamkowe w Cieszynie. „Za-
ranie Śląskie”, 1932, z. 3, s. 176–177; F. Popiołek: Zbiory cieszyńskie. „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk
na Śląsku” T. 2, 1930, s. 214–225; A. Staszków: Archiwalia cieszyńskie na tle dziejów miasta i regionu. „Archeion”
T. 92, 1993, s. 63–79; A. Staszków: Losy archiwaliów cieszyńskich w XX wieku. „Pamiętnik Cieszyński” T. 6,
1993, s. 114–122; R. Stelmach: Dokumenty i akta Księstwa Cieszyńskiego w zasobie dawnego Archiwum Prowin-
cjonalnego we Wrocławiu. „Pamiętnik Cieszyński” T. 9, 1994, s. 144–147.
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Pierwszą grupą archiwów funkcjonujących na obecnym terenie działania Archi-
wum Państwowego w Katowicach do 1939 roku są archiwa administracji ogólnej.
Zaliczają się do nich: Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego, archiwa sta-
rostw i wydziałów powiatowych, archiwa miejskie, a także archiwa gmin wiejskich.

Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego powstało 10 listopada 1932
roku, kiedy ówczesny wojewoda śląski Michał Grażyński podpisał jego Tymczasowy
Regulamin. Co istotne, nie zostało ono włączone do sieci archiwów państwowych
w II Rzeczpospolitej, a jedynie funkcjonowało w ramach Wydziału Prezydialnego
Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Jego kierownikiem mianowano Michała Anto-
nowa, historyka ze Lwowa. Na zasób tegoż Archiwum składały się:
– archiwalia władz pruskich funkcjonujących we wschodniej części górnośląskiego

obszaru plebiscytowego: akta rejencji opolskiej, władz powiatowych, inspekto-
ratów szkolnych;

– archiwalia władz austriackich funkcjonujących w polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego: akta Śląskiego Urzędu Krajowego, Wydziału Krajowego Śląskiego,
Śląskiej Rady Szkolnej;

– archiwalia polskie powstałe na Górnym Śląsku w okresie 1918–1922: m.in. akta
Naczelnej Rady Ludowej i Polskiego Komisariatu Plebiscytowego33.
Kolejną grupę archiwów stanowią archiwa starostw i wydziałów powiatowych

w Bielsku, Cieszynie, Katowicach, Lublińcu, Pszczynie, Rybniku, Świętochłowicach
oraz Tarnowskich Górach. Przechowywały one materiały wchodzące w zakres dzia-
łania tych urzędów, na przykład: akta meldunkowe, wodne, drogowe, przemysłowe,
kościelne, szkolne, policyjne, wojskowe, karne, sanitarne. Najstarsze dokumenty za-
chowały się w Pszczynie (1799 rok), Świętochłowicach (1800 rok), Cieszynie
(1802 rok) oraz Katowicach (1823 rok) i zostały one przekazane do Archiwum Akt
Dawnych Województwa Śląskiego34. Szczególnie wartościowe zbiory zarządzeń i ko-
respondencji urzędowej zachowały się w cieszyńskim starostwie, odzwierciedlały one
bowiem genezę polskiego ruchu narodowego na Śląsku Cieszyńskim35. Archiwami
starostw powiatowych interesowali się też Niemcy w czasie II wojny światowej.
Dotarli oni do informacji na temat losów akt w następujących placówkach:
– Biała (Krakowska): 100 skrzyń akt ewakuowano w 1939 roku do Krakowa;
– Będzin: zawierało akta gmin polskich i akta dotyczące mobilizacji w 1939 roku;
– Bytom: starsze materiały przekazano do Archiwum Państwowego we Wrocławiu;
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– Chrzanów: akta austriackie zostały przewiezione do Archiwum Państwowego
w Katowicach [Staatsarchiv Kattowitz], a polskie zostały oddane na makulaturę;

– Gliwice: akta przejęło Archiwum Państwowe w Katowicach w 1941 roku;
– Lubliniec: fragment zasobu został spalony w 1939 roku, reszta trafiła do Archi-

wum Państwowego w Katowicach;
– Olkusz: akta trafiły do Archiwum Państwowego w Kielcach w 1925 roku;
– Racibórz: sporą część zasobu przejęło Archiwum Państwowe we Wrocławiu

[Staatsarchiv Breslau];
– Wadowice: większość akt została zniszczona, jedynie cząstka trafiła do niemiec-

kiej placówki archiwalnej w Katowicach;
– Zawiercie: zgromadziło akta Starostwa Powiatowego w Będzinie dotyczące po-

wiatu zawierciańskiego;
– Żywiec: znajdowały się tam akta austriackie i polskie, które trafiły do Katowic36.

Bardzo obszerną grupę archiwów tworzą archiwa miejskie. Według L. Musioła
przechowywały one głównie „materiały dotyczące pracy rady miejskiej i urzędu ław-
niczego, dokumenty i przywileje miejskie, księgi uchwał rady miejskiej i księgi
urzędu wójtowskiego, księgi rachunkowe oraz akta dotyczące różnych sfer działa-
nia władz miejskich”37. Istniały one w następujących miastach pruskiego Górnego
Śląska: Bieruń, Chorzów, Katowice, Lubliniec, Miasteczko, Mikołów, Mysłowice,
Pszczyna, Rybnik, Tarnowskie Góry, Wodzisław, Woźniki, Żory38.

Różnie przedstawiał się stan zachowania materiałów archiwalnych w tych ar-
chiwach: w niektórych znajdowały się akta z końcowych dekad XVIII wieku, a w in-
nych przechowywano pergaminy z późnego średniowiecza. W Bieruniu najstarsze
akta zostały zniszczone w pożarze miasta w 1845 roku; przetrwał tylko „akt sprze-
daży wójtostwa Kopiecznego z 1740 roku” oraz kronika miejska napisana przez bur-
mistrza Mijalskiego kilka lat przed pożarem. Najstarsze akta Chorzowa, który prawa
miejskie otrzymał w 1869 roku, pochodzą właśnie z tego roku. Starsze materiały
znajdowały się w aktach zakładów przemysłowych, bądź w chorzowskim archiwum
parafialnym (patrz dalej). Podobna sytuacja miała miejsce w Katowicach, które stały
się miastem w 1865 roku. Tamtejsza registratura miejska datuje się od 1850 roku,
starsze materiały przechowywało Archiwum Książąt Pszczyńskich. W archiwum
w Miasteczku i Mikołowie nie zachowały się archiwalia starsze niż koniec XVIII
wieku. Miasteczko posiadało jedynie kopiał przywilejów miejskich od 1539 roku,
przekazany na przechowanie Archiwum Akt Dawnych w Katowicach, a Mikołów
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36 A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska..., s. 39–43.
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mógł poszczycić się kroniką miejską autorstwa burmistrza Tyrtoły39. Akta miejskie
Żor, sprzedane w 1922 roku, unicestwił sam kupujący. Na szczęście zachowały się
w tym mieście dokumenty, które były w depozycie w Archiwum Państwowym
we Wrocławiu, a które sprowadzono do Polski w latach 1922–193540.

Z kolei bogato przedstawiał się zasób archiwum miejskiego mieszczącego się
w lublinieckim ratuszu. Oprócz 15. dokumentów pergaminowych z lat 1444–1704,
zachowały się także akta cechu garncarskiego oraz kuźniczego, przy czym najstar-
szy pochodził z 1559 roku, poza tym prowadzona od 1751 roku registratura oraz akta
spraw kościelnych, szkolnych, granicznych z XVIII wieku41. Archiwum mysłowic-
kie przechowywało bezcenne księgi miejskie, wśród których znajdowała się tzw.
„Czerwona księga” z lat 1590–1770, napisana w całości w języku polskim. Co wię-
cej, zgromadzone tam materiały aktowe to korespondencja miasta z władzami, in-
stytucjami bądź osobami prywatnymi. Część materiałów dotyczyła Będzina42. Znaj-
dował się tam także księgozbiór fundacji Jacoba Lustiga, autora publikacji Geschichte
der Stadt Myslowitz. Te niezwykle interesujące z historycznego punktu widzenia
zbiory udostępniano osobom poleconym przez zakład naukowy43. Archiwum miej-
skie w Pszczynie, chociaż przekazało dokumenty pergaminowe do Archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu jako depozyty, posiadało pokaźny zbiór akt i ksiąg miej-
skich, m.in. protokolarz radziecki z lat 1466–153844. W Rybniku na poddaszu ratusza
przechowywano 12 pergaminów z lat 1575–1638, a także nowożytne księgi miej-
skie45. Cenna i ciekawa była zachowana tam korespondencja dotycząca sporu hr. Ka-
rola Gabriela Węgierskiego z miastem Rybnikiem na przełomie XVII i XVIII wieku46.
Archiwum w Tarnowskich Górach mogło poszczycić się kolekcją ksiąg miejskich
prowadzonych w języku polskim od połowy XVI wieku oraz rzetelnie opracowanymi
aktami miejskimi. Archiwum to zabiegało ponadto o zwrot dokumentów pergami-
nowych znajdujących się w depozycie we Wrocławiu47. W archiwum wodzisławskim
zachowało się 5 sztuk pergaminów, wśród nich zatwierdzenie przywilejów miejskich
przez cesarza Leopolda z 1688 roku, a także bogaty zbiór akt miejskich48. Podobnie
było w Woźnikach: oprócz 10. pergaminów, z których najstarszy pochodził z 1454
roku, znajdowały się tam dwa drogocenne protokolarze radzieckie z lat 1482–1598
i 1598–1684 i akta miejskie z końca XVIII wieku49.
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40 L. Musioł: Archiwa i archiwalia… s. 27; E. Zivier: Oberschlesische Archive..., s. 302.
41 L. Musioł: Archiwa i archiwalia…, s. 24.
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Dotychczas opisano jedynie miasta znajdujące się na terenie województwa ślą-
skiego. Osobno zostaną omówione archiwa w miastach, które po 1922 roku pozos-
tały niemieckie: Bytom, Gliwice, Racibórz. Pierwsza wzmianka o archiwum miej-
skim w Bytomiu pochodzi z 21 października 1688 roku, kiedy to w korespondencji
magistratu zamieszczono informację, że zasób zbiornicy akt bytomskiego ratusza nie
został dotąd uporządkowany50. W 1937 roku archiwum stało się samodzielnym
urzędem, a funkcję jego kierownika przyjął Georg Glowik. Mieściło się przy ulicy
Ogrodowej51. Zasób obejmował: 46 pergaminów od 1323 roku, księgi miejskie, 8000
akt z okresu od XVI do XVIII wieku, a także materiały do historii miasta: materiały
ulotne i ikonograficzne52. Archiwum miejskie w Gliwicach było bezładnym stosem
akt w piwnicy ratusza aż do 1934 roku. Wtedy, w myśl zarządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych Rzeszy, dr. Wilhelma Fricka, dotyczącego gromadzenia przez władze
miejskie akt ważnych dla historii miejscowości, akta przeniesiono do budynku po
dawnej szkole jeździeckiej ułanów przy ulicy Zygmunta Starego 8, by utworzyć tam
odrębną placówkę archiwalną. Jej kierownikiem został Oskar Völkel53. Bardzo
szczegółowo opisał on wnętrze budynku przystosowanego na potrzeby archiwalne:
na ścianach pracowni, mieszczącej 8 osób, miał znajdować się obraz Gliwic z końca
XVI wieku, mapy Górnego Śląska, a nawet „wypowiedź wielkiego Moltkego: Ges-
chichte und Ortskunde ergänzen sich wie die Begriffe von Zeit und Raum”54. W za-
sobie gliwickiej instytucji znajdowało się 60 dokumentów pergaminowych od 1403
roku, księgi miejskie oraz ławnicze od XVI do XVIII wieku, akta, mapy i plakaty55.
Ponadto biblioteka dysponowała 4000 woluminów dotyczących przede wszystkim
Górnego Śląska56.

Spośród wyżej wymienionych archiwów niemieckich, archiwum miejskie
w Raciborzu zgromadziło najbogatszy zasób, pomimo że nie stanowiło ono ani sa-
modzielnej instytucji, ani nawet osobnej komórki organizacyjnej w magistracie.
Na początku XX wieku akta miejskie zostały scalone przez Karla Leiba, urzędnika
miejskiego, co pozwoliło E. Zivierowi spisać je na potrzeby swojego artykułu57.
Z kolekcji archiwalnej ten archiwista książąt pszczyńskich wymieniał 74 perga-
miny z lat 1360–1733, kopiarz przywilejów miejskich, urbarz miasta i zamku raci-
borskiego z roku 1532, urbarz wsi Studziennej z roku 1603 jak również 300 jedno-
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stek akt obejmujących okres od XVII do XIX wieku58. W okresie międzywojennym
archiwalia miejskie zinwentaryzował ponownie Kurt Kudla, segregując je w trzy
zbiory: pergaminy; akta (1633 j.a.); książki (177 woluminów), mapy, zdjęcia oraz
obiekty o wartości historycznej. Tak przygotowane źródła wykorzystywał on
w publikacjach naukowych. Władze miejskie zamierzały następnie utworzyć „wzo-
rową placówkę archiwalną”, połączoną z biblioteką, jednak wybuch wojny przekreślił
te ambitne plany59.

Oprócz archiwów miejskich w Bytomiu, Gliwicach i Raciborzu, W. Dersch
wymieniał jeszcze archiwum miejskie w Zabrzu, chociaż nie opisywał jego
zasobu60. W latach 1940–1944 stwierdzono, że nie było tam akt magistratu, lecz je-
dynie „akta byłego starostwa i wydziału powiatowego oraz gmin włączonych
do miasta”61.

Archiwa miejskie na pruskim Górnym Śląsku zostały objęte opieką archiwalną
– ich działalność jako archiwów prywatnych nadzorowało Archiwum Państwowe we
Wrocławiu. Inwentaryzacja zasobu archiwów miejskich rozpoczęła się w 1825 w od-
powiedzi na zarządzenie rejencji opolskiej, które zobowiązywało burmistrzów do
przygotowania spisów przechowywanych materiałów archiwalnych i przesłania ich
do Królewskiego Śląskiego Archiwum we Wrocławiu62. W 1900 roku archiwiści
wrocławscy posiadali spisy akt ze 140. miast Śląska. Jednocześnie zalecali oni po-
wołanie jednego opiekuna archiwalnego na każdy powiat. Ponieważ postanowiono
archiwalia miejskie pozostawić na miejscu, by mogły lepiej służyć społeczeństwu,
zadaniem opiekunów była kontrola porządku w archiwach miejskich, zachowania
właściwych warunków przechowywania, a także zapobieganie samowolnemu bra-
kowaniu cennych akt przez samorządy. Jednak dopiero w 1935 roku opiekunowie
objęli powiaty63. Dla historyków niemieckich archiwa miejskie stanowiły bezcenne
źródło materiałów do badań nad historią regionalną (tzw. Heimatforschung)64.

Z terenów przynależnych do Austrii należy wymienić archiwa miejskie w An-
drychowie, Białej, Bielsku, Chrzanowie, Cieszynie, Kętach, Oświęcimiu, Skoczo-
wie, Strumieniu, Wadowicach, Zatorze, Żywcu. W Andrychowie przechowywano
jedynie dwa dokumenty pergaminowe z lat 1767–1768 oraz dwie księgi urzędu wój-
towskiego z okresu 1663–1789, które „nie przedstawiały nic godnego uwagi”65.
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Pergamin z 24 października 1767 roku zawierał zezwolenie króla Stanisława Augusta
na przekształcenie wsi Andrychów w miasto oparte na prawie magdeburskim66.
W archiwum w Białej znajdowało się 12 dokumentów z lat 1533–1766, a także
XVIII-wieczne luźne akta miejskie, na przykład dekret sądu asesorskiego, dekrety
króla Augusta III, protest katolickich mieszczan przeciwko urządzeniu „grepnicy”
przez protestantów w środku miasta. W najstarszym pergaminie król Zygmunt I po-
zwalał mieszkańcom Skawiny na odbywanie trzech jarmarków w roku i jednego
targu w tygodniu67. Opracowana przez K. Buczka w 1927 roku ankieta potwierdzała
istnienie w Białej „archiwum różnych aktów urzędowych”68. Archiwalia miejskie
Bielska przechowywano w muzeum miejskim na Starym Rynku oraz w piwnicach
i na poddaszu magistratu. Zaliczały się do nich pergaminy w liczbie dwudziestu
sztuk, pięć kopiałów przywilejów miejskich, dziewięć dokumentów papierowych
z XVII i XVIII wieku, a także dokumenty cechowe. W latach trzydziestych XX wie-
ku część zasobu wciąż nie została uporządkowana69. Archiwum miejskie w Chrza-
nowie nie mogło poszczycić się pokaźnym zasobem. Zawierało bowiem jedynie
23 księgi miejskie z Chrzanowa z okresu 1421–1824, które złożono jako depozyt
w hipotece przy tamtejszym sądzie70.

Przechowywane w ratuszu cieszyńskim archiwalia miejskie sporo ucierpiały na
skutek pożaru miasta 6 czerwca 1789 roku71. Zamknięte w dwóch szafach materiały
obejmowały: „114 dokumentów takich, jak przywileje i nadania książąt cieszyńskich
dla miasta (najstarszy z 1388 roku), nowsze akta miejskie, 318 egzemplarzy XIX-
-wiecznych książek prawniczych, urbarz miasta z 1728 roku, czy odpis przywilejów
miejskich z 1640 roku”72. Z zasobu archiwum L. Musioł wymieniał też: „czteroto-
mową kronikę miasta pt. Gedenkbuch für die Stadt Teschen, napisaną przez burmistrza
Alojzego Kaufmanna, (...) księgi rachunkowe z XVI wieku, 5 ksiąg z nadaniami prawa
miejskiego od 1624–1765, księgę testamentów 1556–1629, księgę gruntową ży-
dowską 1637–1784 i 6 tomów protokołów cieszyńskich”73. Wspominał on jeszcze,
że archiwum miejskie przeniesiono do muzeum miejskiego, mającego swą sie-
dzibę w „kamienicy Demlowskiej” w centrum Cieszyna74. Przenosiny rozpoczęto
w 1929 roku, a dwa lata później, 21 czerwca 1931, muzeum zainaugurowało swoją
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działalność75. W muzeum zgromadzono poza tym zbiory muzeum ks. Leopolda
Szersznika, Towarzystwa Ludoznawczego oraz Archiwum Zamkowego76.

Według Waleriana Hecka, w archiwum miejskim w Kętach zgromadzono 38 do-
kumentów pergaminowych z lat 1400–1697 (w tym potwierdzenia przywilejów
i statuty cechowe) oraz 18 ksiąg urzędu radzieckiego z lat 1559–1803. Te ostatnie za-
wierały sprawy lokalnej społeczności: sprawy wyborów, policyjne, sporne, spadkowe.
Najstarszy pergamin datowany był na 25 października 1400 roku i poświadczał sprze-
daż gruntu w Kętach przez księcia oświęcimskiego Jana II77. Niegdyś zasobne ar-
chiwum miejskie w Oświęcimiu poszło, jak wyraził się J. Łepkowski, „pod placki”78.
Akta sądowe i oblaty sporów z końca XVI wieku trafiły bowiem do zbioru Apoli-
narego Tomkowicza oraz do Biblioteki Ossolińskich we Lwowie, wywiezione przez
Konstantego Słotwińskiego. W depozycie Archiwum Ziemskiego w Krakowie zna-
lazły się dyplomy z 1518 roku oraz 9. ksiąg radzieckich z okresu 1509–1866. W sza-
fie w magistracie znajdowały się tylko akta urzędu radzieckiego i ławniczego
z XVIII wieku79.

Archiwum w Skoczowie spłonęło w pożarze. Z pożogi uratowano dokumenty
przechowywane w żelaznej skrzyni: 20 pergaminów z lat 1470–1820, kopiał przy-
wilejów miejskich z 1676 roku, a także akta od XVI wieku. Registratura miejska
datuje się od połowy XIX wieku, natomiast wiele źródeł do historii Skoczowa prze-
chowywało archiwum zamkowe w Cieszynie80. Skoczowskie pergaminy uporząd-
kował w 1810 roku Johann Gargosch. Znajdowały się wśród nich nadania przywi-
lejów bądź darowizn ze stawów. Regesty tych dokumentów, obejmujących lata
1453–1806, opublikował Anton Peter z Opawy81.

Jak relacjonuje L. Musioł, bodaj najlepiej zachowanym archiwum miejskim
było archiwum w Strumieniu. Znaleźć tam można było liczący 15 sztuk zbiór
przywilejów miejskich z lat 1482–1762, kopiały przywilejów miejskich z XVII i XVIII
wieku, księgi ławnicze oraz akta miejskie82. W archiwum miejskim w Wadowicach
znajdowało się 21 dokumentów pergaminowych z lat 1496–1765, przy czym naj-
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starszy pergamin to potwierdzenie przywilejów nadane mieszkańcom miasta przez
Jana IV, księcia oświęcimskiego i zatorskiego. Poza tym znaleźć tam można było 43
księgi z lat 1550–1780 dotyczące spraw urzędu radzieckiego, na przykład finanso-
wych, rewizji granic, czy pożarów83. Archiwum miejskie w Zatorze posiadało za-
ledwie 11 dokumentów pergaminowych z lat 1559–1772. W najstarszym zachowa-
nym nadaniu król Zygmunt August dodał do istniejących trzech jarmarków
rocznych w Zatorze jeszcze czwarty na dzień św. Marcina [11 listopada – przyp.
aut.]84. Natomiast większość akt miejskich została zniszczona przez Rosjan w 1767
roku, którzy „zużyli je na ładunki”85. Akta w archiwum w Żywcu także zostały znisz-
czone, choć tym razem przez pożar miasta w 1857 roku. Ocalała jedynie kronika
Andrzeja Komonieckiego w dwóch egzemplarzach86.

Paweł Hudzik utrzymywał, że na terenie Galicji „nie istniały odrębne archiwa
miejskie”, a akta staropolskie przechowywano w magistracie wraz z registraturą miej-
ską. Odpowiedni okólnik odnośnie opieki nad najstarszymi archiwaliami pojawił się
22 lipca 1887 roku. Wtedy to Wydział Krajowy we Lwowie zarządził zabezpiecza-
nie archiwów miejskich, polegające na ułożeniu akt w bezpiecznych warunkach, spo-
rządzeniu spisów i przekazaniu ich do Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich
i Ziemskich we Lwowie albo Krakowie. Casus akt miasta Zatora pokazuje, że do Kra-
kowa i Lwowa trafiały nie tylko inwentarze. W 1887 roku burmistrz Zatora polecił
przesłać spisy akt miejskich do Lwowa, lecz według informacji z 1898 roku do Bib-
lioteki Ossolińskich we Lwowie trafiły nie spisy, a materiały archiwalne. Jak wynika
z późniejszych zapisków, w 1922 roku Archiwum Akt Dawnych Miasta Krakowa
przejęło akta miasta Zatora. P. Hudzik wyraził pogląd, że również inne miasta za-
chodniej Galicji mogły wysłać do Krakowa swoje akta87.

Na ziemiach zaboru rosyjskiego archiwa miejskie zorganizowano w Będzinie,
Czeladzi, Olkuszu, Sosnowcu, Wolbromiu i Zawierciu, jednak jedynie w Olkuszu
zachowały się starsze akta. Wzmianki o archiwach w Będzinie, Czeladzi i Zawier-
ciu pojawiły się w aktach Archiwum Państwowego w Katowicach (Staatsarchiv
Kattowitz), opracowanych przez A. Staszków. Zasób archiwum będzińskiego nie zos-
tał wymieniony; archiwum czeladzkie „przechowywało kronikę miasta, księgi
i akta w języku rosyjskim”. Natomiast w Zawierciu najstarsze akta miejskie pocho-
dziły z 1917 roku; przechowywany tam wykaz ludności żydowskiej sięgał 1826
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roku88. Archiwum w Wolbromiu zostało zniszczone przez żołnierzy austriackich
w czasie I wojny światowej, dzieląc los akt urzędów rosyjskich w Zagłębiu Dąb-
rowskim89. Jak zakładał projekt ustawy archiwalnej z 1917 roku, archiwum miejskie
w Sosnowcu miało być objęte nadzorem konserwatora90. Niemieccy archiwiści od-
naleźli tam „akta miejskie datowane od 1903 roku [...] sporządzone w językach ro-
syjskim, polskim i niemieckim”, a także akta gmin przyłączonych do Sosnowca91.
Archiwum magistratu miasta Olkusza zostało wpierw przebadane przez historyka
polskiego górnictwa Hieronima Łabęckiego, a następnie przeniesione do Dąbrowy.
Na miejscu pozostało „w małej żelaznej skrzynce, wśród siana i kawałków zetlałego
płótna, dokumentów 43, z których dotąd jeden był drukowany”92. Dokumenty te po-
chodziły z lat 1342–1765 i dotyczyły kopalń olkuskich oraz miasta93. Ankiety wy-
mieniały też akta zawierające sprawy gospodarki miejskiej oraz mieszkańców94.

Z archiwów komunalnych warto jeszcze wymienić archiwa gmin wiejskich. Na
obszarze Prus nie przechowywały one akt staropolskich, ponieważ registraturę za-
częto prowadzić z końcem lat pięćdziesiątych XIX wieku po reformie samorządów
gmin wiejskich. Do najstarszych akt zaliczały się zatem księgi protokołów zebrań
rady gminnej oraz różne depozyty, na przykład kontrakty kupna95. Archiwalia gmin
w zaborze rosyjskim zostały spalone bądź rozgrabione na początku I wojny świato-
wej. Tylko w Urzędzie Gminy w Kromołowie zachowały się księgi uchwał miesz-
kańców, księgi meldunkowe oraz księgi członków miejscowych towarzystw96.

Następną grupę tworzą archiwa administracji specjalnej: instytucji oświatowych,
urzędu ziemskiego i katastralnego z terenu województwa śląskiego. Inspektoraty
szkolne w Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach oraz Rybniku nie posiadały daw-
nych akt. Natomiast inspektoraty w Lublińcu, Mikołowie, Pszczynie i Tarnowskich
Górach przechowywały akta lokalnych szkół od 1801 roku, a poza tym akta perso-
nalne. Jeśli chodzi o szkoły średnie, to starsze archiwalia zachowały się w Cieszy-
nie i Pszczynie. W innych szkołach najstarsze akta są datowane na połowę XIX wieku.
Szkoły powszechne przechowywały akta z pierwszej połowy XIX wieku, a nawet
z końca XVIII. Najstarszymi aktami dysponowały szkoły w miejscowościach:
– Bełk – protokoły rewizji szkolnych od 1839 roku;
– Bielszowice – życiorysy uczniów od 1864 roku;
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– Boguszowice – katalogi od 1830 roku;
– Brenna – księga rozporządzeń od 1853 roku;
– Cieszyn – księga ocen od 1814 roku;
– Goleszów – kurendy szkolne od 1854 roku;
– Jankowice – katalog z 1825 roku i życiorysy uczniów z 1870 roku;
– Książenice – katalogi od 1834 roku;
– Lubomia – katalog z 1820 roku;
– Mszana – księga komunikantów od 1832 roku;
– Niedobczyce – księga komunikantów od 1833 roku;
– Raszczyce – protokolarz wyroków sądu rozjemczego Raszczyc z okresu 1840–

1846;
– Siemianowice – katalogi od 1830 roku;
– Skoczów – świadectwa szkolne od 1787, wpływy od 1804 roku, katalogi od 1812

roku97.
W archiwum byłego Urzędu Ziemskiego w Katowicach znajdowały się recesy

regulacyjne dotyczące uwłaszczeń chłopów w połowie XIX wieku. Pochodziły one
z zasobu „Archiv der Königlichen Generalkommission für Schlesien”. W archiwum
Głównego Katastru w Katowicach zgromadzono XIX-wieczne archiwalia „dotyczące
poszczególnych realności ziemskich na obszarze górnośląskiej części województwa
śląskiego”, a ponadto materiały kartograficzne – wśród nich plan Katowic z 1832
roku98.

Obszerny zasób posiadały także archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości
i ochrony prawa. Obfitowały one w akta spadkowe, gruntowe, hipoteczne, sięgające
aż do XVI, a nawet XV wieku. Z sądów orzekających na ziemiach pruskich należy
wymienić:
– Katowice: akta hipoteczne z 22 gmin od 1739 roku, księgi kopalń i hut;
– Lubliniec: księgi wieczyste od 1596 roku;
– Mysłowice: akta gruntowe dóbr rycerskich od 1770 roku, akta przemysłowe;
– Pszczyna: akta gruntowe od 1700, akta fideikomisu pszczyńskiego, testamenty;
– Ruda: akta gruntowe od 1810 roku;
– Rybnik: akta gruntowe od 1684 roku, akta dóbr rycerskich od 1691 roku;
– Tarnowskie Góry: akta hipoteczne od 1790 roku;
– Wodzisław: akta gruntowe od 1554 roku;
– Żory: akta gruntowe od 1800 roku99.

Akta gruntowe od XVII do XIX wieku znajdowały się też w sądach w Chorzo-
wie, Mikołowie i Zabrzu100. Poza tym w Sądzie Krajowym w Raciborzu zgroma-
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dzono „różne” akta polskie z lat 1905–1913 oraz akta plebiscytowe z początku lat
dwudziestych XX wieku101.

Natomiast na ziemiach austriackich sąd okręgowy w Bielsku przechowywał
księgi gruntowe od 1538 roku, a sąd okręgowy w Cieszynie: księgę realności miej-
skich od 1468 roku, księgi gruntowe, akta hipoteczne od 1786 roku, akta spadkowe
z okresu 1577–1695 i 1700–1792, akta procesowe i testamenty102. Bardzo szczegó-
łowo zbiory w cieszyńskim sądzie opisali: V. Karger, wymieniając w sumie 53 po-
zycje, wśród których znalazły się m.in. księgi dokumentów (Urkundenbuch) od XVI
do początków XIX wieku, testamenty, potwierdzenia, umowy, dyplomy doktorskie,
zwolnienia z wojska (Militärabschied), księgi hipoteczne103, oraz F. Popiołek, wy-
mieniając „20 oryginalnych dokumentów, 41 akt i 5 ksiąg rękopiśmiennych, doty-
czących posiadłości szlacheckich i mieszczańskich, [...] księgę wypowiedzi, czyli wy-
roków od 1670 do 1717, potwierdzenia kupów 1549–1606, protokół zarządzeń
magistratu cieszyńskiego od 1637 do 1719, akta spadkowe mieszczan 1607–1625 oraz
kupy i testamenty mieszczan od 1554–1676, [...] 130 ksiąg gruntowych szlacheckich
i 15 ksiąg gruntowych wolnych chłopów Ziemi Cieszyńskiej”104. W sądzie w Sko-
czowie znajdowały się „akta gruntowe od 1659 roku, najwięcej z XVIII wieku, akta
spadkowe od 1740 roku, testamenty, akta procesowe cywilne od 1808 roku i karne
od 1870 roku”, podczas gdy w Żywcu – „akta spadkowe i procesowe od XIX
wieku”105.

Sądy na ziemiach zaboru rosyjskiego straciły w dużej mierze akta rosyjskie na sku-
tek działań wojennych w czasie I wojny światowej. Na przykład, późną jesienią 1914
roku żołnierze austriaccy i niemieccy palili w piecu aktami spraw karnych i cywil-
nych sądu w Żarkach. Od niechybnej zguby w płomieniach uratowały się akta
spraw opiekuńczych oraz spadkowych Królewsko-Polskiego Sądu Pokoju w Ła-
zach106. W latach 1940–1943 Niemcy ustalili, że w sądzie w Będzinie znajdowały się
akta spraw cywilnych i karnych, księgi hipoteczne i metrykalne (duplikaty); w są-
dzie olkuskim – XIX–wieczne akta gruntowe, akta spraw cywilnych i karnych, a także
„duplikaty ksiąg kościelnych i rejestry Żydów”. W sądzie w Sosnowcu, oprócz akt
sądowych, zgromadzono też bogaty księgozbiór107.

Kolejną grupę archiwów stanowią archiwa instytucji wyznaniowych. Naczelne
miejsce wśród nich zajmuje Archiwum Kurii Biskupiej w Katowicach, czyli Archi-
wum Diecezjalne, utworzone w 1923 roku. Przechowywało ono akta dawnego Wi-
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kariatu Generalnego w Cieszynie oraz akta z terenów pruskich otrzymane od Ku-
rii Biskupiej we Wrocławiu108. W okresie międzywojennym wielokrotnie zmie-
niało siedzibę. W 1923 roku akta z Wrocławia umieszczono w Administracji Apos-
tolskiej przy ulicy Francuskiej 2, potem w 1928 roku na ulicy Powstańców 39, w willi
darowanej przez ks. Cieślę Kapitule Katedralnej. Okazała się ona za mała, gdyż za-
sób wzbogacił się o akta z Cieszyna, więc w 1933 roku przeniesiono je do willi na
rogu ulic Warszawskiej i Bankowej. W 1936 roku trafiły do Kurii Diecezjalnej na
ulicy Jordana 39, gdzie pozostały do roku 1941 roku109. Akta przekazane z Wrocła-
wia trafiły tu w dwóch turach. Pierwszy transport przybył do Katowic 19 września
1923 roku i zawierał „bieżące akta lokalne ze 128 parafii, bieżące akta dekanalne, akta
fundacji Polednika w Lyskach i bieżące akta zgromadzeń zakonnych”110. Drugi
transport o wadze ponad dwóch ton odebrano 22 czerwca 1927 roku. Znajdowały
się w nim „wszystkie starsze akta parafialne, starsze akta wizytacyjne 1814–1873, spis
fundacji, dekrety erekcyjne parafii w Koszęcinie, Szopienicach i Orzegowie”111.
Akta z Cieszyna, zawierające akta lokalne parafialne, czasopisma, akta metrykalne,
akta klasztorów, akta personalne oraz rachunki, dotarły wpierw w styczniu 1927 roku
do seminarium teologicznego w Widnawie, by potem, „nie wiadomo kiedy”, dotrzeć
do Katowic112.

W parafiach katolickich przechowywano głównie księgi metrykalne, czyli księgi
chrztów, małżeństw i zgonów, prowadzone od 1600 roku (najstarsza znajduje się
w Strumieniu). Zostały one spisane i wydane w 1902 roku w publikacji pt. Die Kir-
chenbücher Schlesiens. Ponadto w Archiwum Diecezjalnym w Katowicach był prze-
chowywany spis ksiąg metrykalnych ze Śląska Cieszyńskiego. W urzędzie parafial-
nym w Pszczynie zachował się jeszcze „protokolarz posiedzeń dekanalnych z czasów
reformacji na ziemi pszczyńskiej, zawierający protokoły obrad z lat 1589–1628”113.

Cenne zbiory posiadały ponadto archiwa parafialne w Bytomiu, Chorzowie i Gli-
wicach114. Archiwum parafii św. Marii w Bytomiu przebadał na początku XX wieku
Bruno Schierse. Stwierdził on, że akta znajdują się w dwóch szafach na parterze pa-
rafii obok kancelarii. Choć większość akt wciąż wymagała uporządkowania
i opracowania, to udało mu się znaleźć protokoły posiedzeń kościelnych, akta spraw
finansowych, a nawet spraw wojskowych115. Dopiero w 1937 roku wydano drukiem
inwentarz archiwum parafialnego. Wymieniał on akta dotyczące kościołów za-
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miejscowych m.in. w Chorzowie, Dębie, Dombrowie, Łagiewnikach, Orzegowie,
Szombierkach, Rozbarku, Świętochłowicach (63 j.a. z lat 1495–1925), 943 j.a. akt
z lat 1839–1933 dotyczących parafii św. Marii (sprawy nadzoru kościelnego, czyli
m.in. protokoły wizytacji i kronika kościelna, sprawy osobowe, sprawy budowlane
kościołów, kaplic, szkół, sprawy małżeństw, sprawy związków i fakultetów, sprawy
cmentarzy, opiekuńcze, gruntowe, sądowe, czyli procesy i konwersje, hipoteczne,
sprawy rachunkowe, statystyczne, podatkowe, sprawy dokumentów, testamentów
i zapomóg, sprawy ubezpieczeń, sprawy wyborów, sprawy różne: policyjne, sprawy
muzyki, sztuki, prasy itp.), a także 965 j.a. akt dotyczących kościoła św. Barbary
(sprawy budowlane z lat 1927–1932)116. Bezcenne materiały przechowywała para-
fia w Chorzowie, gdzie oprócz ksiąg metrykalnych, można było znaleźć księgi ra-
chunkowe z XVII i XVIII wieku, wykazujące wydatki klasztoru bożogrobców117. Do-
kumenty pergaminowe oraz księgi metrykalne z lat 1599–1625 przechowywane
w archiwum na parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach wykorzystał Kurt
Kukowka do napisania historii tej parafii118.

Warto w tym miejscu nadmienić, że w 1810 roku dokonano w prowincji śląskiej
sekularyzacji zgromadzeń zakonnych i klasztorów, w wyniku której dokumentację
tych instytucji przekazano do powstałego w 1811 roku przy uniwersytecie we Wroc-
ławiu archiwum (z czasem przekształciło się ono w Archiwum Państwowe we
Wrocławiu). Do Wrocławia trafiły akta z klasztorów w Raciborzu i Rudach119.

Opracowanie E. Chwalewika dostarczyło cennych informacji na temat zasobu pa-
rafii na obszarze Galicji. W archiwum kościelnym w Białej zachowała się kronika wy-
padków z 1794 roku w rękopisie Adama Konderki120. Kancelaria dominalna
w Grójcu w powiecie żywieckim podobno przechowywała akta dotyczące Oświę-
cimia i Zatora od XV do XVII wieku121. W Jeleśni w archiwum kościelnym znajdo-
wała się kronika rękopiśmienna wypadków od 1628 do 1798 roku napisana po łaci-
nie przez ks. Józefa Jana Pawluszkiewicza i „Księga wyroków Sądu Wołoskiego”
z lat 1684–1773 z Żywca122. Archiwa parafialne w Rajczy, Spytkowicach i Żywcu
przechowywały dokumenty od XVII wieku123. Bardzo niewielki zasób posiadało ar-
chiwum kościelne w Zatorze. W XVI wieku część rękopisów przywłaszczyli sobie
mieszkańcy Zatora, a nawet „innowiercy”. „Resztę ks. proboszcz Jan Skinderowicz
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oddał w 1724 roku na przechowanie niejakiemu Rusockiemu, w którego dworze nie-
bawem spłonęły; wreszcie nie wiadomo, gdzie zaginęły 22. księgi kościelne z do-
kumentami zebranymi przez ks. Michała Kamelskiego.”124

Parafie katolickie w powiecie dąbrowskim – w Choroniu, Łęce, Niegowonicach,
Niwce, Skarżycach, Zagórzu, Ząbkowicach oraz Żarkach – przechowywały akta
stanu cywilnego. Sięgały one w zasadzie początków XX wieku, jedynie urząd para-
fialny w Żarkach posiadał księgi metrykalne od 1803 roku. Archiwalia te prze-
trwały trudny okres I wojny światowej125. Ponadto w Pilicy przechowywano resz-
tki księgozbioru oo. reformatów126.

Do archiwów instytucji wyznaniowych zaliczają się zbiornice akt ewangelickich
urzędów parafialnych. Parafie ewangelickie w Golasowicach, Hołdunowie, Pszczy-
nie i Tarnowskich Górach przechowywały archiwalia od połowy XVIII wieku, a ta-
kie jak Chorzów – od początku XIX wieku127. Jednak najobszerniejszym zasobem
dysponowała biblioteka parafii ewangelickiej w Cieszynie, gdzie zgromadzono „od-
pisy edyktów i rozporządzeń cesarskich w sprawach religijnych z lat 1613–1740 oraz
przeszło 200 tomów wypracowań szkolnych uczniów dawnego gimnazjum ewan-
gelickiego w Cieszynie [...] z lat 1740–1850”128. Andrzej Buzek opisał te wypraco-
wania jako „duży stos zeszytów szkolnych”, który wykorzystał w celu opisania,
w jakich językach uczono dawniej na Górnym Śląsku129.

Archiwa gmin żydowskich z terenu Górnego Śląska trafiły do Gesamtarchiv der
deutschen Juden w Berlinie, które zostało powołane z inicjatywy wspomnianego
już E. Ziviera w 1905 roku. Jego zadaniem było przechowywanie materiałów ar-
chiwalnych dotyczących gmin żydowskich w Niemczech. Poszczególne gminy
przekazywały zatem swoje archiwalia do Berlina. Gminy w Bytomiu, Królewskiej
Hucie, Mikołowie, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Toszku, Wielowsi, Wodzisła-
wiu, Żorach uczyniły to w latach 1905–1911. Do 1926 roku do tego grona dołą-
czyły gminy w Katowicach, Mysłowicach oraz Tarnowskich Górach. Przekazane
akta dotyczyły głównie spraw ogólnoorganizacyjnych, finansowych, budowla-
nych, osobowych130.

TOMASZ HAJEWSKI

124 Tamże, T. II, s. 536.
125 T. Hajewski: Losy archiwaliów rosyjskich na terenie powiatu dąbrowskiego..., s. 110–111.
126 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 53.
127 Tamże, s. 31.
128 L. Musioł: Archiwa i archiwalia..., s. 31.
129 A. Buzek: Z archiwum szkolnego Zboru Ewangelickiego w Cieszynie..., s. 25–28.
130 B. Kal inowska-Wójcik: Akta górnośląskich gmin żydowskich w zasobie dawnego Gesamtarchiv der deuts-

chen Juden w Berlinie. W: Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze. Red. E. Długaj-
czyk, W. Gojniczek i B. Kal inowska-Wójcik. Katowice 2008, s. 141, 147, 150–153. W artykule auto-
rka zamieściła szczegółowy wykaz archiwaliów górnośląskich gmin żydowskich, które obecnie znajdują się
w zasobie archiwum fundacji Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum.

28



Wąską grupę archiwów formują archiwa cechów rzemieślniczych. Jak infor-
muje L. Musioł, w dużej mierze starsi mistrzowie cechowi danego rzemiosła prze-
chowywali materiały dotyczące cechu: przywileje, statuty, protokolarze posiedzeń,
księgi przyjęć do cechu, listy rodowe. Jedynie w Bielsku, Cieszynie i Tarnowskich
Górach materiały te przechowywano w muzeach miejskich. Materiały były datowane
od XIV wieku131. W czasie okupacji Niemcy dotarli do akt cechowych wytworzo-
nych od XVI do XIX wieku w Bieruniu, Chorzowie, Kętach, Lublińcu, Mias-
teczku, Mysłowicach, Pszczynie, Rybniku, Skoczowie, Wodzisławiu i Woźnikach132.

Następne archiwa to archiwa urzędów i instytucji gospodarczych. Wśród nich wy-
różnia się Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej, któremu w 1924 roku po-
święcono dwa artykuły w „Przeglądzie Górniczo-Hutniczym”. Po zakończeniu
I wojny światowej archiwum ulegało powolnemu rozkładowi w szopie na podwó-
rzu przy ulicy Królowej Jadwigi nr 4 w Dąbrowie Górniczej. Akta służyły nawet do
pakowania mięsa. Na szczęście inżynier Feliks Rogalewicz przeniósł je do Urzędu
Górniczego i tam powoli opracowywał133. Wkrótce potem opublikował wyniki
swoich prac: w archiwum znajdowały się m.in. akta Zarządu Górniczego z lat
1816–1917 dotyczące spraw kopalń i hut, protokoły oraz raporty134.

Akta o podobnej treści przechowywało archiwum Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach. W tym „najbogatszym źródle do dziejów górnictwa na Górnym
Śląsku” znajdowały się materiały górnicze, mapy, plany sytuacyjne, przy czym naj-
starsze jednostki sięgały połowy XVIII wieku135.

W Państwowej Hucie Ołowiu i Srebra w Strzybnicy przechowywano akta spraw
osobowych, finansowych, technicznych, sprawozdania i plany sięgające 1796 roku.
W Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Katowicach znajdowały się materiały
archiwalne dotyczące budowy budynków dworcowych oraz tras kolejowych. Dy-
rekcja Poczt i Telegrafów w Katowicach przechowywała akta od połowy XIX wieku,
które dotyczyły funkcjonowania placówek pocztowych136. Po podziale Górnego
Śląska w 1922 roku wiele archiwów przemysłowych zostało przeniesionych do
Niemiec, choć w Polsce pozostały archiwa takich dużych zakładów jak i „Huta Ba-
tory” w Hajdukach Wielkich, Zakłady „Hohenlohe” w Wełnowcu137.

Na archiwa stowarzyszeń, związków i instytucji składały się przede wszystkim
archiwalia Bractw Kurkowych, które na przykład w Pszczynie sięgały XVII wieku.
Akta Polskiej Partii Socjalistycznej zostały zgromadzone przez posła Tadeusza
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Regera. Do tej grupy zaliczało się także archiwum byłego „Berg- und Hütten-
männischer Verein” mającego siedzibę w Katowicach przy ulicy Ligonia, przecho-
wujące akta z lat 1862–1915 dotyczące spraw ogólnoorganizacyjnych, sprawoz-
dawczych bądź współpracy międzynarodowej. „ Jeżeli urzędowe Archiwum
Wyższego Urzędu Górniczego pozwala stwierdzić przebieg rozwoju górnictwa
i daje pogląd na wyniki, to prywatne archiwum Berg- und Hüttenmännischer
Verein odsłania mózgownicę aparatu rozbudowującego przemysł tutejszy, pozwala
poznać metody, daje realny obraz międzynarodowego zasięgu wpływów gospo-
darczych przemysłu śląskiego”138.

Ostatnią grupą archiwów były archiwa rodzinno-majątkowe. Wielkie rody w swo-
ich posiadłościach na Górnym Śląsku, w Zagłębiu czy Małopolsce gromadziły nie
tylko dzieła sztuki bądź zabytkowe księgozbiory, lecz także materiały archiwalne, jak
dokumenty pergaminowe lub korespondencję rodzinną. Niektórzy zatrudniali na-
wet wykwalifikowanych archiwistów, którzy opracowywali te historyczne zbiory.

Na zamku książąt Hohenlohe-Ingelfingen w Koszęcinie przechowywano „15 do-
kumentów pergaminowych z lat 1454–1740, 556 dokumentów na papierze z lat
1609–1900, 258 listów i korespondencji od 1817–1866, 35 fascykułów z lat 1799–
1850 oraz 22 tomy akt z lat 1806–1910”139. Najstarszy dokument pochodził z 1454
roku. Za niezwykle interesujące L. Musioł uważał akta nawiązujące do powstania lis-
topadowego140. Pierwszej inwentaryzacji archiwum dokonał inspektor Tamme
w 1835 roku, tworząc inwentarz w porządku alfabetycznym. Rok później ukazał się
inwentarz rzeczowo-chronologiczny, zawierający oprócz materiałów archiwalnych
spis wartościowych przedmiotów. Dopiero w 1879 roku powstał pełny inwentarz
zbioru dokumentów141.

Do czasów współczesnych zachowało się archiwum rodziny Martinów z Kozłowa
(powiat gliwicki). Jan Karol Martin, syn kotlarza, był właścicielem huty. Archiwum
tworzyły dyplomy cechowe i korespondencja z lat 1777–1868142.

O istnieniu archiwum hrabiów von Welczek można dowiedzieć się z cytowanego
już artykułu W. Derscha. Według niego hrabiowie von Welczek przechowywali
swoje archiwum w Łabędach w powiecie toszecko-gliwickim143. Zostało ono znisz-
czone podczas powstań śląskich, a najstarsze archiwalia trafiły do Wiednia144.
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Archiwum rodziny Tiele-Wincklerów z Miechowic przechowywało m.in. akta
rodzinne oraz akta majątków i zakładów przemysłowych będących własnością tego
rodu. Część tych materiałów dotrwała do współczesności145.

Archiwum Książąt Pszczyńskich to z pewnością największe i najlepiej zachowane
archiwum rodzinno-majątkowe na Górnym Śląsku. Było to typowe archiwum po-
dworsko-przemysłowe, charakteryzujące się posiadaniem i akt gospodarczych doty-
czących zakładów posiadanych przez książąt, i akt rodzinnych dotyczących dziejów da-
nego rodu146. Z zachowanych akt wynika, że istniało już w okresie wojny trzy-
dziestoletniej, gdyż wtedy uległo stratowaniu przez wierzchowce bandy Mansfelda.
W czasie przynależności państwa pszczyńskiego do rodu Promnitzów (1548–1765) akta
wysyłano do ich siedziby rodowej w Żarach na Dolnych Łużycach, po czym po po-
działach tych ziem na przełomie XIX i XX wieku zostały przeniesione do Tajnego Pru-
skiego Archiwum w Berlinie oraz do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
Natomiast te materiały, które pozostały na miejscu, były spisywane i opracowywane
przez Wilhelma Schaeffera, Paula Kargego, Szymona Koszyka, a także przez Józefę
Okoniewską147. Najbardziej znanym archiwistą książąt pszczyńskich był jednak
Ezechiel Zivier148. W 1939 roku archiwum to zostało ewakuowane do Lwowa, czego
osobiście dopilnował dr M. Antonow149. W archiwum zgromadzono akta książąt (do-
kumenty pergaminowe, księgi wpisów, urbarze, korespondencję rodzinną), akta gos-
podarcze (sprawy zakładów przemysłowych), a także mapy i plany150. Najstarszy do-
kument – nadanie dla kościoła parafialnego w Mikołowie – to jednocześnie najstarszy
dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach.

Książęta Henckel von Donnersmarck ze Świerklańca zgromadzili w swoim
archiwum m.in. „dokumenty i akta dawnego wolnego państwa stanowego w Byto-
miu”, lecz najbardziej wartościowe materiały wywieźli potajemnie w 1929 roku do
Archiwum Państwowego we Wrocławiu. L. Musiołowi nie zezwolili nawet na
przejrzenie swoich zbiorów151. Jednak już wcześniej, na początku XX wieku,
E. Zivier dziwił się, jak mało materiałów zachowało się w siedzibie tego rodu152.
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145 APK, 12/730, Archiwum rodziny Tiele-Wincklerów z Miechowic koło Bytomia, Wstęp do zespołu,
s. 1.

146 S. Wracławek: Kancelaria i archiwum książąt Hohenlohe–Ingelfingen..., s. 138.
147 T. Włodarska i B. Spyra: Historia Archiwum Książąt Pszczyńskich..., s. 195–204.
148 Biografię E. Ziviera przygotowała B. Kal inowska-Wójcik – por. B. Kal inowska-Wójcik: Eze-

chiel Zivier (1868–1925). Archiwista i historyk. Katowice 2005 – praca doktorska obroniona w lipcu 2005 roku
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

149 M. Tomczykiewicz: Oddział w Pszczynie..., s. 104.
150 Archiwa Polskie..., s. 68; E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 132; L. Musioł: Archiwa i archiwalia…,

s. 33; B. Spyra: Archiwum Książąt Pszczyńskich..., s. 28–29; E. Zivier: Oberschlesische Archive..., s. 297–298.
151 A. Staszków: Archiwa prywatne w prowincji Górnego Śląska. „Archeion” 1980, T. 71, s. 86. W. Dersch

zaznaczył, że archiwum rodu Henckel von Donnersmarck zostało przeniesione do Archiwum Państwowego
we Wrocławiu – por. W. Dersch: Schlesische Archivpflege..., s. 23.

152 E. Zivier: Oberschlesische Archive..., s. 295; L. Musioł: Archiwa i archiwalia…, s. 34.
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W Bielsku, siedzibie rodu Sułkowskich, zachowało się archiwum Sonnegków, co
należy tłumaczyć sposobem dziedziczenia archiwów w cesarstwie austriackim.
Po sprzedaży posiadłości dawni właściciele nie zabierali akt ze sobą, lecz zostawiali
je na miejscu. Jednak Sułkowscy nie dbali o swoje archiwum. Nawet gdy w 1824
roku Apelacyjny Sąd Kryminalny w Brnie nakazał im uporządkowanie archiwaliów,
to zabrali się do tego po 12. latach153. L. Musioł relacjonował, że najstarsze bielskie
akta zaginęły lub trafiły do archiwów w Wiedniu154.

Na zamku w Cieszynie przechowywano archiwum Piastów cieszyńskich oraz
Dyrekcji Komory Arcyksiążęcej. Po powrocie Cieszyna w ręce polskie archiwum za-
mkowe uporządkował dyrektor Archiwum Państwowego we Lwowie Eugeniusz
Barwiński, który przybył tu jako jako Komisarz Generalny Rzeczpospolitej Polskiej
do podziału akt śląskich. Po zakończeniu prac akta wzbogaciły zasób nowo utwo-
rzonego Muzeum Miejskiego. Zasób tego archiwum tworzyły materiały o ogrom-
nej wartości historycznej, jak: kopie dyplomów królewskich i książęcych, kores-
pondencja książąt cieszyńskich, księgi gruntowe od XVI wieku, urbarze, akta spraw
gospodarczych, kościelnych i szkolnych, zarządzenia władz155.

W pałacu Krystyny Potockiej w Krzeszowicach, według E. Chwalewika, zgro-
madzono „bogate archiwum rodzinne, w znacznej części z daru hr. Ksawerowej Bra-
nickiej z Wilanowa; jedno z najbogatszych w Polsce archiwów masońskich, zawie-
rające obok współczesnych z okresu 1784–1830 druków i rękopisów (zbiór akt
wielkiego mistrza Stanisława Potockiego, całe archiwa lóż „Przesąd zwyciężony”,
„Tarcza północna” itp.), klejnoty, medale, fartuszki masońskie”156.

W bibliotece hrabiów Tarnowskich w Suchej znajdowało się archiwum rodu Bra-
nickich, utworzone ze zbiorów Branickich oraz nabyte w latach 1879–1881 od
Adama Mieleszki-Maliszkiewicza i Hipolita Skimborowicza. Liczące ponad 10 000
j.a. archiwum (uporządkowano tylko 7000 j.a.), zawierało pergaminy sięgające XIV
wieku, korespondencję rodową Lubomirskich, Łaszczów, Modrzewskich Potockich,
Radziwiłłów, Sapiehów i Tarnowskich, „akta i autografy królewskie”, akta gospo-
darcze i kościelne, mapy, atlasy157. E. Chwalewik wymieniał jeszcze: „oryginalny pro-
tokół sprawy toruńskiej z 1724 roku, liczne silva rerum z XVII i XVIII wieku, dia-
riusz konferencji targowickiej, materiały do konferencji barskiej, pisma różne
Stanisława Orzechowskiego, testament Marka Matczyńskiego, materiały do dziejów
Kozaczyzny, rokoszu Zebrzydowskiego, zbiór listów własnoręcznych Stanisława
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153 Z. R ączka: Bielska linia Sułkowskich..., s. 135–153.
154 L. Musioł: Archiwa i archiwalia..., s. 34.
155 K. Bałon: Archiwum Książęcej Komory Cieszyńskiej..., s. 469–470; F. Popiołek: Archiwum Zamkowe

w Cieszynie..., s. 176–177.
156 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. I, s. 272. K. Buczek nie dostał odpowiedzi na wysłaną tam ankietę

– por. Archiwa Polskie..., s. 34.
157 Archiwa Polskie..., s. 74–75.
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Augusta do ks. biskupa A. Naruszewicza i do Ryxa, 296 erotyków własnoręcznych
F.D. Kniaźnina, zbiór dokumentów do Białej Cerkwi 1555–1801, dotyczących
miasta Piotrkowa 1622–1833, 85 dokumentów dotyczących województwa wołyń-
skiego 1652–1782”158. W zbiorach suskich zachowały się materiały dotyczące Jana
Sobieskiego, opisane przez Józefa Serugę. Wymieniał on 99 dokumentów z lat
1601–1737159.

Archiwum Potockich w Zatorze uległo zniszczeniu „wskutek niedbalstwa”, przy
czym E. Chwalewik nie podał żadnych dalszych informacji160.

Dobra żywieckie należały wpierw do rodu Komorowskich, a potem do Wielo-
polskich, by w 1838 roku przejść w posiadanie Habsburgów. Archiwum rodowe Ko-
morowskich i Wielopolskich ulegało ciągłym podziałom i przeniesieniom. Na przy-
kład, archiwalia z lat 1600–1625 (m.in. korespondencja, wykazy wierzycieli) trafiły
za sprawą Jana Kazimierza do Paryża, kolejną część przejęło Archiwum Skarbu Ko-
ronnego. Gdy 24 listopada 1838 roku majątek przejmował Karol Ludwik Habsburg,
w archiwum mandatariusza i justycjariusza znaleziono akta spraw karnych, podat-
kowych, politycznych, spadkowych i spornych. Dziewięć lat później powstała
arcyksiążęca Dyrekcja Dóbr Żywieckich, która przechowywała akta na zamku, a póź-
niej we własnym budynku161. Jej akta dotyczyły spraw gospodarczych, przemysło-
wych, szkolnych. Zawierały także korespondencje Karola Stefana Habsburga z po-
czątku XX wieku162.

Rokitno Szlacheckie w powiecie będzińskim należało do rodziny Poleskich163.
Tamtejsze archiwum zostało częściowo strawione przez ogień w 1925 roku164.
W innym majątku Poleskich, we Włodowicach w powiecie olkuskim, zachowały się
rodzinne akta Bonarów, Męcińskich, Szembeków, Taszyckich oraz Warszyckich165.
Akta uporządkował anonimowy archiwista zatrudniony przez Poleskich166.

Niemieckie służby archiwalne bardzo dokładnie zbadały archiwa rodowe
istniejące w utworzonej w 1941 roku prowincji górnośląskiej. Niemcy dotarli do
zabytków rękopiśmiennych w następujących majątkach:
– Baranowice i Osiny, pow. Rybnik (własność rodziny von Durant-Wolfshayn): akta

Baranowic i Wielowsi od XVII do XIX wieku;

ARCHIWA FUNKCJONUJĄCE NA OBECNYM TERENIE...

158 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 216–217.
159 J. Seruga: Sobiescana archiwalne..., s. 138–150.
160 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 537.
161 Tamże, T. II, s. 548; Z. R ączka: Żywieckie Archiwum Komorowskich, Wielopolskich i Habsburgów...,

s. 107–130.
162 B. Husar: Oddział w Żywcu..., s. 121.
163 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 155.
164 A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska..., s. 82.
165 E. Chwalewik: Zbiory polskie..., T. II, s. 518.
166 APK, 12/385, Archiwum Poleskich z Rokitna Szlacheckiego, sygn. 1.
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– Bobrek, pow. Chrzanów (własność hrabiów Sapiehów): księżna Ogińska prze-
niosła archiwum do Potulic koło Bydgoszczy w 1917 roku;

– Buczkowice, Bystra, Łodygowice, Szczyrk, Wilkowice (własność barona von
Klobus): akta od XVII wieku dotyczące spraw szkolnych, kościelnych, prawnych,
a także mapy;

– Ciągowice, pow. Zawiercie: „dokument z XVII wieku, były też dwa dokumenty
z 1779 i 1789 roku dotyczące rodziny Sass i von Fransecky”;

– Czechowice, pow. Bielsko (własność A. Zipsera): 2 urbarze z Czechowic i Ko-
morowic oraz akta sięgające 1737 roku;

– Czerwięcice, pow. Racibórz (własność rodziny von Szymonsky): bliżej nieokre-
ślone dawne akta;

– Dwory, pow. Bielsko: „dyplom dotyczący nadania szlachectwa Emanuel[owi] Saf-
fran[owi] z 1893 roku”;

– Gliwice: archiwum Zakładów Hrabiów Schaffgotsch zawierające XVIII-wieczne
akta majątków ziemskich;

– Gliwice i Katowice: zinwentaryzowane archiwum hrabiów von Ballestrem,
a w nim akta przemysłowe i rodzine;

– Grodziec, pow. Bielsko (własność Habichta): archiwum zniszczone w 1939 roku
i biblioteka;

– Grojec, pow. Bielsko (własność książąt Radziwiłłów): nie zachowały się
XVI-wieczne akta;

– Halemba, pow. Katowice (własność książąt Henckel von Donnersmarck):
archiwum przeniesione do Karłuszowca w powiecie bytomskim;

– Hoszyce Wielkie, pow. Racibórz (własność hrabiego von Spritzenstein): nie-
opracowane akta od 1425 roku;

– Jastrzębie, pow. Rybnik (własność rodziny Habicht): akta gospodarcze;
– Karłuszowiec, pow. Bytom (własność książąt Henckel von Donnersmarck):

przeniesione przed II wojną światową do Bytomia;
– Kończyce Małe, pow. Cieszyn (własność Johanna Folwartschnego i Hildegardy

Wurzian): akta trafiły w 1880 roku do Wiednia, lecz nie ustalono miejsca prze-
chowywania;

– Krzykawka, pow. Olkusz (własność Antoniego Boguckiego): „dokumenty
dotyczące rodzin Łęskich i Chodorowiczów, odpis dokumentu z 1612
roku”;

– Kuchelna, pow. Racibórz (własność książąt von Lichnowski): „akta od XVI
wieku, około 200 dokumentów – najstarszy od 1383 roku”;

– Ligota, pow. Bielsko (własność Elsy Gach): akta sądowe, gospodarcze (meliora-
cja gruntów), testamenty;

– Ornontowice, pow. Pszczyna (własność Klausa Hegenscheidta): brak wzmianki
o zasobie archiwum;
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– Osiek, pow. Bielsko (pod zarządem komisarycznym): archiwalia od XVI do XIX
wieku;

– Pawłowice, pow. Pszczyna (własność rodziny von Reitzenstein): dokumenty, re-
gesty, kronika miejscowości;

– Pławniowice, pow. Toszek (własność hrabiów von Ballestrem): „około 20 do-
kumentów pergaminowych z XVII–XVIII wieku, akta gospodarcze, akta zakła-
dów w Łabędach”;

– Pogórze, pow. Cieszyn (własność dr. Piotra Stonawskiego): akta z końca XVIII
wieku dotyczące spraw chłopskich;

– Ponięcice, pow. Racibórz (własność Siegfrida von Stechow): nieopracowane
akta od 1740 do 1804 roku, mapa katastralna;

– Poręba Żegoty, pow. Chrzanów (własność hrabiów Szembeków): „dokumenty
pergaminowe z XVI–XIX wieku, listy i dokumenty królów polskich, rękopisy od
XV wieku, teksty [B]iblii z XV wieku”;

– Pyskowice i Toszek (własność baronowej Armgardy von Guradze): wśród nie-
zinwentaryzowanych akt spraw chłopskich dawny urbarz;

– Racibórz: w archiwum książąt raciborskich XVI-wieczne akta, a także urbarze;
– Rudziniec, pow. Toszek (własność Carla von Ruffer-Rothera): kronika, materiały

kartograficzne;
– Sambrowice, pow. Racibórz: „akta kupna z lat 1804–1811 i mapy majątku

z końca XIX wieku”;
– Sieroty, pow. Toszek (dawna własność barona von Durrant): akta od 1692 roku;
– Sielce–Modrzejów, pow. Będzin (własność Gwarectwa hrabiego Renard): „akta

od XVII wieku, dokumenty dotyczące Modrzejowa-Niwki od 1712 roku, nada-
nia górnicze, odpisy dokumentów z XVI wieku”;

– Tworków, pow. Racibórz (własność hrabiego von Saurma-Jeltsch): spora ilość
archiwaliów, jednak nieskontrolowana;

– Wędzina, pow. Lubliniec: akta od 1650 roku ukryte w kaplicy ogrodowej167.
Po omówieniu archiwów działających na terenie obecnego funkcjonowania Ar-

chiwum Państwowego w Katowicach nasuwa się kilka refleksji. Tereny te podlegały
różnym państwom i różnym systemom administracyjnym co powodowało, że pod-
legały też różnym archiwom państwowym. Dla części pruskiej było to Archiwum
Państwowe we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau), ważna placówka archiwalna w pru-
skiej sieci archiwów państwowych. Dla części galicyjskiej było to Archiwum Aktów
Grodzkich i Ziemskich w Krakowie, od 1936 roku Archiwum Państwowe. Sytua-
cja ta utrzymała się w latach 1922–1939, przy czym właściwym terytorialnie archi-
wum dla Zagłębia Dąbrowskiego było Archiwum Państwowe w Kielcach utworzone
w 1920 roku. W województwie śląskim działało Archiwum Akt Dawnych, kierowane
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167 A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska..., s. 74–84.
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przez M. Antonowa. To on wskrzesił katowicką placówkę archiwalną po zakończe-
niu II wojny światowej, kiedy zmiany granic Polski pozwoliły Archiwum, od 1945
roku należącego do polskiej sieci archiwalnej, objąć swoim zakresem działania po-
dzielone dotąd ziemie. Wiele archiwaliów nie ostało się pod naporem „wichrów
wojny”. Jednak te, które przetrwały – archiwa administracji ogólnej oraz specjalnej,
archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa, archiwa instytucji wy-
znaniowych, archiwa cechowe, archiwa urzędów oraz instytucji gospodarczych,
archiwa stowarzyszeń, a także archiwa rodzinno-majątkowe – tworzą obecnie część
zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach168.
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168 Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym. Red. P. Matuszek. Warszawa
2007.
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Barbara Kalinowska-Wójcik

EZECHIEL ZIVIER – ŻYCIE I DZIAŁALNOŚCI
ARCHIWISTY I HISTORYKA NA GÓRNYM ŚLĄSKU

NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU1

Przez wiele lat postać Ezechiela Ziviera pozostawała poza zainteresowaniami his-
toryków. Powodów takiego stanu należałoby upatrywać w sytuacji politycznej pa-
nującej w Polsce przez 1989 rokiem. Również utrudniony dostęp do źródeł nie po-
zostawał bez wpływu na niechęć do podejmowania tej tematyki. Dopiero założenie
w 1990 roku Archiwum Neue Synagoge Centrum Judaicum w Berlinie znacznie po-
prawiło sytuację – otworzyło nowe możliwości prowadzenia badań i pozwoliło
podjąć tematy dotąd omijane lub po prostu zapomniane.

Ezechiel Zivier urodził się 22 września 1868 roku w rodzinie żydowskiego nau-
czyciela szkoły elementarnej w Wieluniu2. Profesja ojca oraz jego światopogląd bez
wątpienia nie pozostały bez wpływu na wybór drogi przez młodego Ezechiela.
O tym, że rodzina pozostawała w kręgu kultury niemieckiej, świadczą imiona na-
dane Ezechielowi oraz jego rodzeństwu. Ich drogi życiowe wskazują, że nie była to
chwilowa fascynacja, ale głębokie przekonanie, że w państwie pruskim przedstawi-
ciel narodu żydowskiego może kształcić się, rozwijać i osiągać sukcesy w wybranych
przez siebie dziedzinach ludzkiej działalności. Zresztą nie był to pogląd odosobniony,
kraj Goethego jawił się wschodnioeuropejskim Żydom jako miejsce spełnienia ma-
rzeń, awansu społecznego i nieograniczonych możliwości.

Po ukończeniu żydowskiej szkoły podstawowej prowadzonej przez ojca Ezechiel
został wysłany do Piotrkowa, gdzie w latach 1880–1888 pobierał naukę w tamtejszym
gimnazjum rządowym. W celu kontynuowania wykształcenia młody abiturient wy-
jechał do Wrocławia i w grudniu 1888 roku immatrykulował się na Wydziale Filo-
zoficznym tamtejszego Uniwersytetu3. Po początkowym zainteresowaniu orienta-
listyką Zivier ostatecznie zdecydował się na studia slawistyczne pod kierunkiem prof.
Władysława Nehringa. Kontakty z promotorem przyniosły dobre naukowe efekty.
Praca doktorska Ziviera została wysoko oceniona i wygrała w konkursie ogłaszanym
rokrocznie przez fakultety Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa była poświęcona
wyjaśnieniu pewnych aspektów językowych Kodeksu z Supraśla – jednego z najstar-

1 W związku z przygotowywaniem do druku książki na temat Ezechiela Ziviera niniejszy artykuł zawiera
jedynie najważniejsze informacje dotyczące życia i działalności archiwisty książąt pszczyńskich.

2 Archiwum Państwowe w Łodzi, 39/1721, Akta stanu cywilnego gminy żydowskiej w Wieluniu, 78, 1868,
k. 14, wpis nr 27 (MF 368681).

3 Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego (dalej AUW), Akta Uniwersytetu Wrocławskiego 1811–1945
(dalej AUW 1811–1945), F 435, Album der mit dem Zeugnis der Reife bei der philosophischen Fakultät inscribirten
Studenten incl. Ausländer ohne Reifezeugniß, k. 44.
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szych zachowanych zabytków języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. W tym celu
Zivier odbył co najmniej jedną podróż naukową do Warszawy, aby na miejscu w Bib-
liotece Ordynacji Zamojskiej skorzystać z przechowywanej tam części oryginału. Na-
grodą w konkursie była suma 150 marek oraz prawo do bezpłatnej promocji dok-
torskiej i publikacji pracy4.

Równocześnie ze studiami na uniwersytecie Zivier zaczął uczęszczać na zajęcia
do Żydowskiego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu5. Była to pierwsza tego
typu placówka w Niemczech, gdzie od 1854 roku kształcili się rabini i nauczyciele
religii żydowskiej. Postulatem i głównym celem założyciela seminarium oraz wy-
kładających w nim naukowców i nauczycieli była realizacja założeń ruchu zwanego
„Wissenschaft des Judentums”. Głównym dążeniem jego twórców, należących do
drugiej generacji haskali berlińskiej było unaukowienie judaizmu i dzięki temu pro-
cesowi przekształcenie narodu żydowskiego w bardziej świadomy organizm poli-
tyczno-religijno-kulturowy6. Absolwenci wrocławskiego seminarium na równi
z absolwentami założonej w 1872 roku Hochschule für Wissenschaft Judentums
w Berlinie mieli wypełniać tę misję, obejmując funkcje rabinów w gminach ży-
dowskich w całych Niemczech. Nie zachowały się źródła poświadczające zdobycie
przez Ziviera pełnego wykształcenia rabinackiego, co wiązało się z trwającą około sie-
dem lat nauką i zdaniem końcowych egzaminów. Według Markusa Branna Ezechiel
Zivier zakończył swoją edukację po czterech latach w 1892 roku7.

Oficjalna obrona pracy doktorskiej Ezechiela Ziviera odbyła się 4 czerwca 1892
roku w Auli Leopoldynie. Wkrótce potem opuścił Wrocław i wyjechał na wakacje
do Częstochowy, gdzie najprawdopodobniej w tym czasie mieszkała jego rodzina8.
Właśnie tam zastał go list prof. Nehringa informujący o możliwości zatrudnienia
u księcia pszczyńskiego9. Rolę pośrednika odegrał ówczesny dyrektor Archiwum
Państwowego we Wrocławiu prof. Colmar Grünhagen, który przedstawił kandyda-
turę Ziviera Generalnemu Dyrektorowi Dóbr Księcia Pszczyńskiego – dr. Gustavowi
Weidlichowi. W połowie sierpnia 1892 roku została podpisana umowa, zgodnie
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4 Pierwsza cześć pracy doktorskiej ukazała się w 1892 roku – E. Zivier: Studien über den Codex Supra-
sliensis. Breslau 1892. Druga część rozprawy bez zapowiedzianych uzupełnień i zmian ukazała się dopiero
po siedmiu latach. Zivier tłumaczył tę zwłokę zbyt dużymi obciążeniami w pracy zawodowej – E. Zivier:
Studien über den Codex Suprasliensis. Bd. 2. Kattowitz 1899.

5 M. Brann: Geschichte des Jüdisch-Theologischen Seminars (Fraenckel´sche Stiftung) in Breslau. Festschrift zum
fünfzigjährigen Jubiläum der Anstat. Breslau 1904, s. 203; A. Kober: The Breslau Seminary and „Wissenschaft des
Judentums”. W: Das Breslauer Seminar. Jüdisch-Theologisches Seminar (Fraenkelscher Stiftung) in Breslau 1854–1938.
Gedächtnisschrift. Hrsg. von G. Kisch. Tübingen 1963, s. 261–262.

6 J. Ochman: Filozofia oświecenia żydowskiego. Kraków 2000, s. 416–417; Ch. Schulte: Über den Begriff
einer Wissenschaft des Judentums. „Aschkenas“ Bd. 7, 1997, H. 2, s. 293.

7 M. Brann: Geschichte des Jüdisch-Theologischen..., s. 203.
8 AUW, AUW 1811–1945, F 485, b.p.
9 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej AP Pszczyna), 17/53, Archiwum Ksią-

żąt Pszczyńskich (dalej AKP), sygn. I 58, k. 76.
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z którą Ezechiel Zivier zobowiązywał się do opracowania i przetłumaczenia doku-
mentów przechowywanych w pszczyńskim archiwum. Początkowo Zivier przeby-
wał w Pszczynie i na miejscu wykonywał swoją pracę, jednak po pewnym czasie usta-
lił się rytuał, zgodnie z którym co cztery tygodnie Zivier przyjeżdżał do Pszczyny,
oddawał starą i zabierał nową partię materiału, otrzymywał również swoje wyna-
grodzenie10. Jak wynika z korespondencji, miało to swoje uzasadnienie w dostępie
do zbiorów bibliotecznych Wrocławia. Istniały również inne powody, dla których Zi-
vier przedkładał w tym czasie stolicę prowincji nad małe, górnośląskie miasteczko.
Otóż 30 kwietnia 1896 roku wstąpił w związek małżeński z wdową Johanną Freund
z domu Goldschmidt, z którego przyszło na świat czworo dzieci: Georg (ur. 13 lu-
tego 1897), bliźniaczki: Irene (która wkrótce zmarła) i Hertha (ur. 19 stycznia 1901)
oraz Edith–Felicitas (ur. 12 września 1906)11.

Nie bez znaczenia był również aktywny udział Ziviera w życiu wrocławskiej spo-
łeczności żydowskiej, w szczególności zaś wstąpienie w poczet członków „IX Loży
Lessinga” B’nai B’rithu. To założone w 1843 roku w Nowym Jorku stowarzyszenie
aż do końca XIX wieku posiadało cechy organizacji masońskiej, która z czasem prze-
kształciła się w związek parawolnomularski. Na początku XX wieku wobec nowych
wyzwań i coraz silniejszych elementów nacjonalistycznych oraz zdobywającego
popularność syjonizmu B’nai B’rith stał się narodowym stowarzyszeniem żydow-
skim o charakterze charytatywno-filantropijnym12. Przyjęcie w szeregi braci nie było
łatwe i wymagało przedstawienia nowego kandydata przez przynajmniej jednego
z członków loży13. Badania wykazały, że pod koniec XIX i na początku XX osoby na-
leżące do B’nai B’rith tworzyły silne i bardzo spójne elity wśród społeczności ży-
dowskiej14. Tak było również w przypadku Wrocławia.

Kiedy kilka lat później, na początku 1903 roku, Ezechiel Zivier przedstawił ini-
cjatywę utworzenia centralnego archiwum gmin żydowskich w Niemczech, jego
współbracia szybko podchwycili ten pomysł i udzielili mu silnego wsparcia organi-
zacyjnego oraz zapewnili zaplecze finansowe15. W swoich wystąpieniach na ten te-
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10 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 58, k. 84.
11 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 58, k. 1406, 5, 34.
12 L. Hass: Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku. Wrocław–Warszawa–

Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, s. 417; C. Wilhelm: Community in Modernity – finding Jewish Solidarity within
the Independent Order of B´nai B´rith. „Jahrbuch des Simon–Dubnow–Instituts/Simon Dubnow Institute Year-
book” Vol. I, 2002, s. 297–319; Independent Order of B’nai B’rith. W: Neues Lexikon des Judentums. Hrsg. von J.H.
Schoeps. Gütersloh 2000. s. 365; B’nai B’rith. W: Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon. Red. J. Toma-
szewski, A. Żbikowski. Warszawa 2001, s. 42.

13 Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (zasób byłego Archiwum Specjalnego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych ZSRR – Osobnyj archiw) w Moskwie (dalej RPAWM), sygn. 1219/1/118, k. 15.

14 K. Čapková: Jewish Elites in the Nineteenth and Twentieth Centuries. The B´nai B´rith Order in Central Eu-
rope. „ Judaica Bohemiae” 36 (2000), s. 119.

15 RPAWM, sygn. 769/1/106, k. 101. E. Zivier: Ein allgemeines Archiv der Juden in Deutschland. „Bericht
der Großloge für Deutschland U.O.B.B.“ März 1903, s. 36.
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mat Zivier wielokrotnie podkreślał, że bez dbałości o materiały archiwalne napisa-
nie historii narodu żydowskiego będzie niemożliwe16. Nowe kreowanie historii, do
czego niezbędnym elementem były zachowane źródła, stało w bliskim związku z ideą
historii jako jednoczącego i konsolidującego wszystkich Żydów niemieckich czyn-
nika, który miał pomóc w odbudowaniu i utrwaleniu ich samoświadomości. Wielki
ruch zwany renesansem żydowskim objawił swoje organizacyjne oblicze już w la-
tach osiemdziesiątych XIX wieku. Pozostawił po sobie wiele cennych inicjatyw. Jako
jedną z najważniejszych wymienia się Gesamtarchiv der deutschen Juden, którego
pomysłodawcą był Zivier17. Jesienią 1904 roku w Berlinie zebrała się komisja ar-
chiwalna w celu omówienia spraw organizacyjnych. Jedną z jej pierwszych decyzji
było podpisanie z Zivierem umowy dotyczącej zorganizowania objazdów archi-
walnych po gminach żydowskich w Niemczech. Ich celem miało być przeprowa-
dzenie wizji lokalnej w archiwach poszczególnych gmin żydowskich i zebranie
wiedzy na temat ilości i wartości przechowywanych w nich akt18.

Gesamtarchiv der deutschen Juden rozpoczęło swoją działalności na początku
października 1906 roku w Berlinie i już po roku mogło poszczycić się sporymi suk-
cesami – aż 178 gmin przekazało mu swoje akta. Na terenie Górnego Śląska akcję
propagującą ideę Gesamtarchiv prowadził – jak należało się spodziewać – sam Eze-
chiel Zivier. Rozpoczął ją w październiku 1907 roku podczas walnego zebrania Sy-
nagogen-Gemeinde-Verband des Regierungsbezirks Oppeln – związku górnoślą-
skich gmin żydowskich działającego od 1888 roku i mającego na celu współpracę
polityczno-charytatywno-finansową gmin znajdujących się w granicach rejencji
opolskiej19. Podczas swojego wykładu Zivier zachęcał do przekazywania niepo-
trzebnych do bieżącej działalności akt do Berlina. W efekcie dokumentację przesłało
10 największych górnośląskich gmin żydowskich. W późniejszym okresie Zivier na-
dal współpracował z archiwum, kontynuował akcję propagandową, a także wcho-
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16 Bliżej na temat założenia Gesamtarchiv der deutschen Juden patrz B. Kalinowska-Wójcik: Akta górno-
śląskich gmin żydowskich w zasobie dawnego Gesamtarchiv der deutschen Juden w Berlinie. W: Archiwa i archiwalia gór-
nośląskie. Red. E. Długajczyk, W. Gojniczk i B. Kalinowska-Wójcik. T. I. Katowice 2008, s. 140–155.

17 Literatura dotycząca tego tematu jest bardzo obszerna, wśród najważniejszych pozycji należałoby wy-
mienić: J. Reinharz: Fatherland or Promised Land. The Dilemma of the German Jew. 1893–1914. Ann Arbor 1975;
S.Volkov: Die Erfindung einer Tradition. Zur Entstehung des modernen Judentums in Deutschland. „Historische Ze-
itschrift” Bd. 253, 1991, H. 3, s. 603–628; P. Pulzer: Jews and the German State. Oxford–Cambridge 1992;
M. Brenner: The Renaissance of Jewish Culture in Weimar Germany. Michigan–London 1996; A. Reinke: Ge-
meinde und Verein. Formen jüdischer Vergemeinschaftung im Breslau des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. W: In
Breslau zu Hause? Juden in einer mitteleuropäischen Metropole der Neuzeit. Hrsg. von M. Hett l ing, A. Reinke,
N. Conrads. Hamburg 2003, s. 131–148.

18 Na temat wyników tej podróży patrz E. Zivier: Eine archivalische Informationsreise. „Monatsschrift für
Geschichte und Wissenschaft des Judentums” 1905, nr 49, s. 209–254; Auszug aus dem Bericht des Dr. E. Zi-
vier. „Bericht der Großloge für Deutschland U.O.B.B.” Februar 1903, nr 2, s. 24.

19 Stiftung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum” Archiv (dalej CJA), sygn. 1, 75 C Ge 1,
Nr 406, # 10281, k. 251–254.
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dził wraz z innymi znanymi postaciami środowisk żydowskich w skład organu do-
radczego archiwum, tzw. kuratorium20.

Zatrudnienie odpowiednio wykształconego pracownika w pszczyńskim archi-
wum miało dwa bardzo istotne powody. Pierwszym z nich były toczące się od kilku
lat procesy z księciem Guido Hencklem von Donnersmarckiem o uznanie przywi-
lejów górniczych, w których istotną rolę miały odegrać dokumenty potwierdzające
prawo książąt pszczyńskich do regaliów górniczych odnalezione, przetłumaczone
i przedstawione sądowi przez nowo zatrudnionego Ezechiela Ziviera. Drugim, nie-
mniej ważnym powodem było dążenie Hochbergów do pokazania świetności swo-
jego rodu objawiające się w prowadzeniu konkretnej polityki historyczno-genealo-
gicznej, która miała polegać między innymi na poszukiwaniu materiałów
archiwalnych oraz zleceniu napisania prac historycznych dotyczących poprzedników
Jana Henryka XI i Jana Henryka XV oraz ich majątków21.

Praca u księcia pszczyńskiego wiązała się z licznymi podróżami, przede wszyst-
kim o charakterze archiwalnym. Już na początku swoich pobytów w Pszczynie Zi-
vier odwiedził archiwa w okolicznych parafiach, poszukując w nich ważnych dla his-
torii ziemi pszczyńskiej dokumentów i akt22. Kolejnym krokiem było przeglądnięcie
materiałów archiwalnych przechowywanych w urzędach miejskich w Cieszynie, By-
tomiu oraz w samej Pszczynie. W późniejszym okresie Zivierowi udało się rozciągnąć
poszukiwania również na inne miasta górnośląskie. Oprócz penetracji najbliższej
okolicy archiwista był wysyłany w zagraniczne podróże, przede wszystkim do Wied-
nia i Pragi, gdzie spodziewano się odnaleźć szczególnie dużo interesującego mate-
riału. W kręgu zainteresowań Ziviera pozostawało Tajne Archiwum Państwowe
w Berlinie oraz najważniejsze dla prowincji śląskiej Archiwum Państwowe we
Wrocławiu. W wszystkich tych archiwach pszczyński archiwista przeprowadzał
kwerendę albo samodzielnie, albo zlecał jej wykonanie miejscowym pracownikom.

Poważna zmiana w statusie Ezechiela Ziviera nastąpiła w kwietniu 1903 roku,
kiedy został zatrudniony jak etatowy pracownik księcia pszczyńskiego z możliwo-
ścią nadpłaty składek do kasy emerytalnej i pogrzebowej od 1892 roku. Dopiero
wtedy cała rodzina przeniosła się do Pszczyny i zajęła przydzielone im przez urzęd-
ników książęcych mieszkanie służbowe23. Trzy lata później decyzją Prezydenta Re-
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20 E. Tübler: Zur Einführung. „Mitteilungen des Gesamtarchiv der deutschen Juden” Jg. 1, 1908,
s. 1–2; E. Tübler: Der Beginn der Arbeit des „Gesamtarchivs der Deutschen Juden” und seine Probleme. W: E. Täub-
ler: Aufsätze zur Problematik jüdischer Geschichtsschreibung 1908–1950. Hrsg. von S. Stern-Täubler. Tübin-
gen 1977, s. 1–2.

21 E. Zivier: Geschichte des Fürstentums Pless. Teil I: Entstehung der Standherrschaft Pless (bis 1517). Katto-
witz 1906; E. Zivier: Fürstenstein 1509–1909. Festschrift zum 400-jährigen Bestehen der Standesherrschaft Fürstenstein.
Kattowitz 1909.

22 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 103, k. 30–32.
23 AP Pszczyna, AKP, sygn. X 3305, k. 71.
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jencji Opolskiej Ezechiel Zivier wraz z rodziną otrzymał obywatelstwo pruskie24.
Przeprowadzka Zivierów była związana z oddaniem do użytku w 1902 roku nowego
budynku Generalnej Dyrekcji w Pszczynie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami
znalazło się w nim również miejsce na archiwum. Jego dyrektor otrzymał odpo-
wiedni gabinet, kilka pomieszczeń przeznaczono na magazyny archiwalne i biblio-
tekę podręczną. Na życzenie Ziviera zamówiono specjalne meble archiwalne, speł-
niające najwyższe ówczesne normy w zakresie przechowywania dokumentacji
archiwalnej25.

Wiadomości o zasługach Ziviera dla książęcego archiwum, a także jego sława jako
rzetelnego i sumiennego historyka docierała do różnych ośrodków regionalnych na
Górnym Śląsku i powodowała, że ich władze zaczęły interesować się kwestiami prze-
szłości. Jednym z objawów tego zainteresowania były zlecenia dotyczące opracowania
dokumentacji przechowywanej w magistratach, archiwach parafialnych lub w do-
mach prywatnych. Jednym z ważniejszych zleceń przyjętych przez Ziviera było upo-
rządkowanie archiwum miejskiego w Bytomiu. Pierwsze rozmowy na ten temat zos-
tały podjęte w 1908 roku, ale do ich finalizacji i podpisania umowy doszło dopiero
w 1912 roku26. Oprócz przeprowadzenia prac archiwalnych, władzom miejskim za-
leżało również na przygotowaniu do druku kodeksu dyplomatycznego zawierającego
źródła do dziejów Bytomia oraz napisaniu nowej historii miasta. Niestety, z powodu
licznych przeszkód Zivierowi udało się jedynie zestawić zamówiony „Urkunden-
buch”27, natomiast nigdy nie zrealizował drugiego z tych zleceń28.

Pszczyńskie archiwum, zgodnie z zamierzeniami Ziviera, miało być prowa-
dzone na najwyższym europejskim poziomie i to zarówno pod względem metodyki
opracownia zasobu, udostępniania materiałów korzystającym, jak i zastosowania naj-
nowszych rozwiązań technicznych dotyczących przechowalnictwa oraz zabezpie-
czenia dokumentacji archiwalnej. Fundusze, jakimi dysponował z ramienia Hoch-
bergów, pozwoliły mu na stworzenie archiwum o wyjątkowej, ponadprowincjonalnej
jakości. Otwartość na wszelkie nowinki techniczne wykazał Zivier, zlecając już
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24 AP Pszczyna, AKP, sygn. 1406, k. 35; D. Gosewinkel: „Unerwünschte Elemente” – Einwanderung und
Einbürgerung der Juden in Deutschland 1848–1933. „Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte” Bd. XXVII,
1998, s. 71–106.

25 AP Pszczyna, AKP, sygn. XI 38, k. 300–302. Do zamówień mebli dołączono również ich rysunki. Meble
zamówione wówczas przez E. Ziviera stanowią do dzisiaj wyposażenie pszczyńskiego oddziału Archiwum
Państwowego w Katowicach.

26 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), 12/645, Akta miasta Bytomia (dalej M Byt), sygn.
5476, k. 1–2.

27 Niestety przygotowany przez Ziviera „Urkundenbuch” nie został opublikowany i zaginął podczas
II wojny światowej. Nowy, znacznie poszerzony został opublikowany wiele lat później. Bytom średnio-
wieczny. Przekazy źródłowe (1123–1492). Wybór i oprac. J. Drabina, J. Horwat, Z. Jedynak. Opole 1985.

28 Po śmierci E. Ziviera jego córka Hertha zwróciła do Bytomia część wypożyczonych przez ojca doku-
mentów. Niestety niektóre z nich zaginęły i nigdy nie wróciły do prawowitego właściciela. AP Kat, M Byt,
sygn. 5476, k. 8; M Byt, sygn. 5462, k. 84–95.
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w 1897 roku wykonanie zdjęć najważniejszych pszczyńskich dokumentów perga-
minowych w Kartographisches Abteilung Königliches Landes-Aufnahme w Berli-
nie29. Świadomość historyczna Ziviera kazała mu z wielką pieczołowitością groma-
dzić materiały będące świadectwem ludzkiej działalności nie tylko o charakterze
archiwalnym. Zbierał też informacje o odkrytych na terenie powiatu pszczyńskiego
znaleziskach archeologicznych i gromadził je w archiwum. Jako autorytet histo-
ryczny brał udział w pracach komisji organizujących wielkie wystawy historyczne
we Wrocławiu. W czasie I wojny światowej, zdając sobie sprawę z doniosłości
ówczesnych wydarzeń, prosił Generalną Dyrekcję, aby przesyłała do archiwum
wszelkie dokumenty dotyczące wydarzeń wojennych oraz spisane wspomnienia i ko-
respondencję, jeżeli takowa jest w posiadaniu urzędników lub robotników księcia,
aby zachować te materiały dla przyszłych badaczy. Wszystkie te inicjatywy wraz ze
wzrostem znaczenia archiwum pod kierownictwem Ziviera zaowocowało powsta-
niem w Pszczynie poważnego ośrodka historyczno-kulturalnego. Przyczynił się do
tego nie tylko autorytetu Ziviera, ale bardzo ważny był również brak tego typu in-
stytucji na Górnym Śląsku. Oddalenie od Wrocławia powodowało, że przepływ in-
formacji był niewystarczający, a powstające w regionie inicjatywy lokalne miały
charakter efemeryczny i nie posiadały wystarczającego oparcia instytucjonalnego.
W takich warunkach pozycja archiwum pszczyńskiego poparta prestiżem i finansami
książąt pszczyńskich znacznie wzrosła i zaczęło ono pełnić funkcje publiczne.

Pracując jako archiwista w Pszczynie, Zivier starał się brać aktywny udział w ży-
ciu niemieckiego środowiska archiwalnego. Uzasadniając, że jest to wyjątkowa
okazja do nawiązania kontaktów z archiwistami reprezentującymi różne instytucje
państwowe i prywatne, uzyskiwał na ten cel wsparcie finansowe od Generalnej Dy-
rekcji, a w 1913 roku, kiedy organizatorem dni archiwalnych był Wrocław, otrzymał
dla gości zgodę na zwiedzanie Książa i Szczawna Zdroju30.

Doceniając zasługi Ezechiela Ziviera, książę pszczyński w 1920 roku mianował
go Książęcym Dyrektorem Archiwalnym i poddał pod jego kierownictwo również
dolnośląskie archiwa Hochbergów, czyli archiwum rodzinne (Hausarchiv) w Książu
i archiwum Generalnej Dyrekcji w Wałbrzychu31.

W powiązaniu z działalnością archiwalną pozostawała również aktywności nau-
kowa Ziviera. Praca na źródłach trudno dostępnych dla innych badaczy, podróże po
archiwach europejskich pozwalały mu na realizację interesujących go tematów za-
równo z historii lokalnej, jak i powszechnej. Jego pola badawcze były w części po-
wiązane z pracą dla Hochbergów, ponieważ Zivier oprócz tłumaczeń i opracowy-
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29 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 58, k. 274, 276.
30 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (AP Wroc), 82/146, Akta majątku Hochbergów w Książu

(dalej Maj Książ), sygn. II 389, k. 196.
31 AP Wroc, Maj Książ, sygn. II 391, k. 7.
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wania dokumentów przygotowywał również wydawnictwa źródłowe32 oraz prace
monograficzne na temat historii regaliów górniczych na Śląsku33. Przedstawiane
przez niego nowe teorie i źródła do badań nad stosunkami prawnymi w tym regio-
nie pełniły utylitarne zadanie – ugruntowanie wśród czytających przekonania o peł-
nym i nienaruszalnym prawie książąt pszczyńskich do decydowania o wydobyciu
węgla kamiennego na ich terenach. Z czasem dobra znajomość źródeł dotyczących
Górnego Śląska zaowocowała rozszerzeniem jego zainteresowań również na tema-
tykę społeczną i kulturalną.

W 1902 roku Ezechiel Zivier rozpoczął redagowanie nowego czasopisma pod ty-
tułem „Oberschlesien. Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der In-
teressen Oberschlesiens”. Głównym celem i zadaniem, jakie postawił przed swoim
miesięcznikiem redaktor, miała być próba ocalenia od zapomnienia historii, litera-
tury oraz panujących na Górnym Śląsku stosunków społecznych i gospodarczych
z zastosowaniem naukowych metod w podejściu do tematu. Równocześnie już na
początku zaznaczył, że wie, jak ważną rolę w rozwoju społeczno-polityczno-
kulturalnym odegrało narożnikowe położenie tego regionu. Ta teoria została roz-
winięta i szerzej rozpropagowana dwadzieścia dwa lata później przez księdza Emila
Szramka34. Zivier pełnił funkcję redaktora do końca 1906 roku. W tym czasie na ła-
mach „Oberschlesien” swoje artykuły publikowali znani historycy regionalni, tacy
jak Jan Chrząszcz, Paul Drechsler czy Paul Knötel, który przejął następnie redakcję.
Sam Zivier również opublikował w czasopiśmie kilkadziesiąt artykułów o bardzo
różnorodnej, ale głównie śląskoznawczej tematyce.

Ezechiel Zivier był członkiem wielu związków i towarzystw historycznych,
między innymi Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens35 – jednego z naj-
ważniejszych i najbardziej aktywnych towarzystw historycznych na Śląsku, Schle-
sische Gesellschaft für vaterländische Kultur36, Oberschlesische Geschichtsverein,
Oberschlesischer Museumsverein in Gleiwitz. Starał się również brać aktywny
udział w próbach powołania w 1913 roku „Wirtschaftsarchiv der oberschlesischen
Industrie”, niestety z powodu obiektywnych przyczyn, takich jak wybuch I wojny
światowej, pomysł nigdy nie został zrealizowany.

Niezależnie od zainteresowania historią regionalną i zaangażowania w badania
dotyczące regaliów górniczych Ezechiel Zivier prowadził szerokie badania nad his-
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32 Między innymi E. Zivier: Akten und Urkunden zur Geschichte des schlesischen Bergwesens. Kattowitz 1900.
33 Między innymi E. Zivier: Zur Theorie des Bergregals in Schlesien. Breslau 1897; E. Zivier: Geschichte des

Bergregals in Schlesien bis zur Besitzergreifung des Landes durch Preussen. Kattowitz O./S. 1898.
34 E. Szramek: Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy. Katowice 1934, s. 7–8.
35 Bericht über die Vereinstätigkeit in den Jahren 1905 und 1906. „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schle-

siens” Bd. 41, 1907, s. 455.
36 „Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur” Jb. 81 für 1903 (Enthält den

Generalbericht über die Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1903). Breslau 1904, s. 71.
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torią Polski w okresie panowania ostatnich Jagiellonów. Podjęcie tej tematyki było
bezpośrednio związane z zamówieniem, jakie Zivier otrzymał w 1911 roku od zna-
nego wydawnictwa Perthesa z Gothy. Ostatecznie praca ukazała się w 1915 roku jako
szósty tom poświecony historii Polski w słynnej serii „Geschichte der europäischen
Staaten” redagowanej przez Friedricha Augusta Ukerta, Friedricha Wilhelm Gie-
sebrechta i Karla Lamprechta37. Autorami poprzednich części byli znani historycy
wrocławscy – profesorowie tamtejszego uniwersytetu: Richard Roepell i Jacob
Caro. Liczące ponad osiemset stron dzieło wymagało przeprowadzenia olbrzymich
badań naukowych oraz podjęcia szerokiej kwerendy archiwalnej i bibliotecznej.
Dzięki wsparciu Hochbergów, wyrażającym się między innymi zgodą na liczne po-
dróże oraz sprowadzanie akt i literatury do Pszczyny, Zivier miał ułatwione zadanie.
Pozycja książąt pszczyńskich oraz uznanie, jakim cieszyło się kierowane przez niego
archiwum, otwierało przed Zivierem wiele drzwi i pomagało przezwyciężyć wiele
trudności. W efekcie powstała praca oparta na szerokiej bazie źródłowej, gromadząca
wyniki badań polskich i niemieckich naukowców. Wobec odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku praca nie znalazła należnego uznania w środowisku pol-
skich historyków koncentrujących się na zupełnie nowych zadaniach. Natomiast bez
wątpienie dzieło Ziviera spełniło bardzo ważną rolę zapoznania środowiska histo-
ryków niemieckich ze „złotym okresem” w dziejach Rzeczpospolitej.

Od wiosny 1916 roku datowała się współpraca Ezechiela Ziviera z wrocławskim
wydawcą Feliksem Priebatschem38, który – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nie-
mieckich odbiorów – postanowił wypełnić istniejącą lukę i przygotować do druku
pracę, przekazującą w prosty i zwarty sposób wiedzę o państwie, które w wyniku roz-
biorów zniknęło z mapy Europy, a w tamtym czasie znowu wkraczało na arenę po-
lityczną. Zgodnie z założeniami wydawcy książka miała stanowić swojego rodzaju
krótki podręcznik i przewodnik dla żołnierzy wyruszających na front wschodni39.
Fakt, że praca miała swoje drugie wydanie, świadczy jednoznacznie o spełnieniu tej
roli.

Kolejną sferą działalności Ziviera pozostawało życie gminy żydowskiej w Pszczy-
nie, w które włączył się aktywnie w 1905 roku – najpierw jako jeden z pięciu re-
prezentantów, a następnie od 1912 roku jako członek zarządu, władzy wykonawczej
gminy. Zivier pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci, borykając się z coraz większymi
problemami związanymi z odpływem pszczyńskich Żydów za granicę i co było tego
efektem – trudnościami finansowymi gminy, która powoli traciła możliwości za-
pewnienia swoim członkom podstawowych praktyk religijnych oraz odpowiedniego
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37 E. Zivier: Neuere Geschichte Polens. Bd. 1: Die zwei letzten Jagiellonen (1506–1572). Gotha 1915 (Allge-
meine Staatengeschichte, Abt. 1, Geschichte der europäischen Staaten, Werk 39).

38 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 104, k. 2.
39 Polen. Zweite umgearbeitete und ergänzte Auflage. Gotha–Stuttgart 1923, ss. 204.
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wykształcenia dzieci40. Równocześnie Zivier angażował się w działalność różnych
związków i stowarzyszeń żydowskich działających na terenie Górnego Śląska, takich
jak Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens41 czy wspomniany już
Synagogen-Gemeinde-Verband des Regierungsbezirks Oppeln42.

Rodzina Zivierów pozostała w Pszczynie również po podziale Górnego Śląska
i utworzeniu z część przyznanej Polsce województwa śląskiego. Zivier ze względu
na swoje kontakty w polskich kołach oraz dobrą znajomość języka polskiego stano-
wił niewątpliwie istotny element w polityce urzędników księcia pszczyńskiego wo-
bec władz polskich. Świadczy o tym chociażby udział Ziviera jako reprezentanta
Hochbergów w pertraktacjach drezdeńskich w 1923 roku, a dotyczących między
innymi sprawy podwójnego opodatkowania osób posiadających majątki w Polsce
i w Niemczech43. Efektem zmiany państwowości było również znalezienie się w no-
wym, polskim systemie prawnym. Aby przybliżyć te kwestie szerokiemu gronu nie-
mieckich obywateli, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którym przyszło dzia-
łać w nowych okolicznościach, Zivier podjął inicjatywę wydawania czasopisma
o tematyce prawnej. Pierwszy numer „Zeitschrift für polnisches Recht” ukazał się
w Pszczynie w 1923 roku. Redaktorowi udało się zachęcić do współpracy zarówno
polskich, jak i niemieckich naukowców. Niestety, w związku z chorobą Ziviera uka-
zały się tylko dwa roczniki tego czasopisma. O dużym zainteresowaniu tą tematyką
i potrzebie kontynuowania tej inicjatywy świadczą liczne listy, jakie napłynęły do
Pszczyny w 1925 roku z pytaniami o kolejne numery czasopisma44.

Podział Górnego Śląska zakłócił również prace Synagogen-Gemeinde-Verband
des Regierungsbezirks Oppeln, w którym działał Zivier. Część należących do
związku gmin żydowskich znalazła się w granicach nowo powstałego państwa pol-
skiego, musiała się dostosować do nowych warunków i rozpocząć współpracę z wła-
dzami administracyjnymi. Aby wzmocnić ich pozycję i przemawiać jednym, bardziej
słyszalnym głosem, Zivier zaproponował utworzenie w 1922 roku Związku Syna-
gogalnych Gmin Wyznaniowych Województwa Śląskiego45. Jednak z powodu sła-
bej motywacji członków, a także choroby założyciela związek przestał istnieć w sierp-
niu 1924 roku.
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40 AP Pszczyna, 17/26, Akta miasta Pszczyny (dalej M Pszczyna), sygn. 1391, k. 347, 410, 437;
M Pszczyna, sygn. 1393, k. 270.

41 Vereinsnachrichten. „Im Deutschen Reich” April 1913, H. 4, s. 176–177. Zentralverein deutscher Sta-
atsbürger jüdischen Glaubens było stowarzyszeniem obywateli niemieckich żydowskiego pochodzenia,
które za główny swój cel uznało walkę o równouprawnienie Żydów w polityce i kulturze oraz przeciwsta-
wienie się wzrastającemu antysemityzmowi.

42 AP Kat, 12/27, Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Administracyjny (dalej UWŚl Adm), sygn. 1986,
k. 1.

43 AP Pszczyna, AKP, sygn. IV 923, k. 111–114, 220, 224.
44 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 57, k. 393.
45 AP Kat, UWŚl Adm, sygn. 1986, k. 1, 31.
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Ezechiel Zivier zmarł po ciężkiej chorobie we wrocławskim szpitalu 22 sierpnia
1925 roku i został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ulicy Lotniczej46. Jego
żona aż do 1929 roku mieszkała w Pszczynie, a następnie przeniosła się do Wrocła-
wia, gdzie przebywały jej dzieci. Pod koniec sierpnia 1942 roku została deportowana
do Theresienstadt, gdzie zmarła 11 stycznia 1943 roku47.
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46 CJA, sygn. 1, 75 A Br 7, nr 117, # 1268, s. 302. Todesanzeige Gemeinde Breslau für Jahr 1925; [Nekro-
log]; „Anzeiger für den Kreis Pless” nr 100 z 26 August 1925.

47 AP Pszczyna, AKP, sygn. 1406, k. 93.
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Sławomira Krupa

LUDWIK MUSIOŁ (1892–1970) – SZKIC DO PORTRETU

Ludwik Musioł, znany śląski historyk i archiwista, nie doczekał się dotąd pełnej
biografii. Pomimo imponującego dorobku naukowego (kilkaset opracowań i mo-
nografii), nie powstała na temat jego osoby, ale też i wkładu w rozwój wiedzy o Gór-
nym Śląsku żadna praca naukowa. Informacje o życiu i działalności Musioła czer-
pie się prawie wyłącznie z biografii Henryka Stasińskiego, który oparł ją w dużej
mierze na materiałach udostępnionych przez rodzinę. Opracowanie to, jakkolwiek
pozbawione aparatu naukowego, jest bardzo rzetelne i, co istotne, zawiera wykaz prac
śląskiego historyka zarówno publikowanych, jak i tych pozostających nadal w rę-
kopisie. Biografia nie zawiera analizy prac badawczych Musioła i opisu jego dzia-
łalności archiwalnej. Pozostaje jednak, pomimo wszelkich niedostatków, jedynym
opracowaniem i źródłem wiedzy o życiu tego badacza śląskich dziejów1. Uzupeł-
nieniem tej pracy jest artykuł, również pióra Stasińskiego, opisujący wojenne losy
śląskiego historyka2. Biblioteka Śląska przechowuje w swoim zasobie pracę magis-
terską Renaty Bierówki opisującą spuściznę rękopiśmienną badacza3. Biogramy
Ludwika Musioła są zamieszczone w słownikach biograficznych: polskim, pszczyń-
skim, a także w mikołowskim4 oraz w Górnośląskim leksykonie biograficznym5.
Niewielki artykuł na jego temat został wydrukowany w „Biuletynie Informacyjnym
Biblioteki Śląskiej”6. Krótkie życiorysy znajdują się w pracach Haliny Nocoń i Le-
cha Szarańca7. Artykuły na temat pracy i życia Ludwika Musioła pojawiły się rów-
nież w wydawnictwach niemieckojęzycznych, ich autorem jest Ludwig von Igálffy.
Zawierają one jednak uproszczenia i błędy, jakkolwiek sporo w nich sympatii do ślą-
skiego historyka i prób usprawiedliwienia jego wszelkich działań8.

1 H. Stas iński: Ludwik Musioł – śląski historyk i archiwista (w setną rocznicę urodzin). Pszczyna 1992.
2 H. Stas iński: Losy wojenne Ludwika Musioła. „Głos Pszczyński” 1993, nr 20/69, s. 6.
3 Biblioteka Śląska w Katowicach (dalej BŚ), sygn. R 3814; R. Bierówka: Spuścizna po ślaskim historyku

Ludwiku Stefanie Musiole. Katowice 1995 [maszynopis].
4 Słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej. Red. A. Lysko. Pszczyna 1995, s. 190–192; Polski słownik biogra-

ficzny. T. XXII. Warszawa 1977, s. 288–290. A. Dudek, M. Sworzeń: Mikołowski słownik biograficzny. Mi-
kołów 1998, s. 123–124.

5 B. Snoch: Górnośląski leksykon biograficzny. Katowice 2004, s. 231.
6 A. Targ: Ludwik Musioł (1892–1970). „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” [Katowice] 1970,

nr 1/4, s. 205–210.
7 H. Nocoń: Inteligencja polska w powiecie pszczyńskim w latach 1922–1939. Pszczyna 2005; Zasłużeni dla

Śląska. Red. L. Szaraniec. Katowice 1994, s. 13–14.
8 L. von Igalffy: Ludwig Musioł, ein unbestechlicher Historiker – ein Beitrag zur Ortsnamenskunde Oberschle-

siens und insbesondere des Plesser Landes. „Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museumsvereins” Bd.
49, 1989, s. 163–172; L. von Igálffy: Der oberschlesische Historiker und Topograph Ludwik Musioł. W: Beiträge zur
Geschichte Schlesiens in 19. und 20. Jahrhundert. Dülmen 1988, s. 113–117.
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W opublikowanych pracach nie uwzględniono wielu materiałów archiwalnych.
Wykorzystano dokumenty, będące w posiadaniu rodziny oraz spuściznę przecho-
wywaną w Bibliotece Śląskiej. Nocoń dotarła do zasobu Muzeum Prasy Śląskiej
w Pszczynie, a Igálffy skupił się na korespondencji i materiałach przekazanych mu
przez Musioła oraz na uzyskanych od niego informacjach.

W artykule została podjęta próba przedstawienia życiorysu Ludwika Musioła
w świetle przechowywanych w archiwach dokumentów i wskazania tych mate-
riałów archiwalnych, które wymagają dalszego przebadania. Maszynopisy wielu
jego prac, a także jego korespondencja są pieczołowicie przechowywane w Bib-
liotece Śląskiej. Nieliczne, rozproszone w spuściznach innych osób materiały
znajdują się w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach. Praca i działalność ar-
chiwisty i historyka, ale przecież także urzędnika państwowego II Rzeczypospo-
litej znalazła odzwierciedlenie w aktach administracji państwowej i samorządowej
z lat 1922–1939, czyli z czasów największej aktywności publicznej Ludwika Mu-
sioła. Stąd też bogatym, niewykorzystanym zupełnie źródłem wiedzy o Musiole
jest zasób Archiwum Państwowego w Katowicach i jego Oddziału w Pszczynie.
Materiały dotyczące Musioła znajdują się m.in. w zespołach takich, jak: Polski Ko-
misariat Plebiscytowy w Bytomiu, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach z lat
1922–1939, w aktach miast: Pszczyna i Tarnowskie Góry oraz w dokumentach
z okresu okupacji: Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach (Pro-
vinzialverwaltung Oberschlesien Kattowitz). Niezwykle ciekawe zbiory przeka-
zane przez córkę Musioła zgromadziło Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie.
Oprócz dokumentów z archiwum rodzinnego placówka przechowuje również
akwarele jego autorstwa i przedmioty codziennego użytku. Ważny element zbioru
stanowią fragmenty korespondencji z tak znanymi postaciami, jak Konstanty Prus9

i ksiądz Emil Szramek10. Bolesny i trudny dla śląskiego historyka okres powojenny
znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach sprawy prowadzonej przeciwko Lud-
wikowi Musiołowi przez Sąd Okręgowy w Katowicach, a przechowywanej
w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Teczka założona mu przez organa
bezpieczeństwa została zniszczona przed 1990 rokiem11. Archiwum Polskiej Aka-
demii Nauk w Wodzisławiu Śląskim ma bogaty zbiór rękopisów i maszynopisów
wraz z towarzyszącą im korespondencją. Także poza granicami kraju, w Austriac-
kiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu (Oesterreichische Nationalbibliothek
in Wien) znajduje się spuścizna Musioła przekazana przez jego przyjaciela Lud-
wiga von Igálffy. Otrzymał on ją od żony i oddał do biblioteki – są to przede
wszystkim odpisy dokumentów z akt miast Pszczyny i Woźniki sporządzone przez
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9 Biogram patrz A. Dudek, M. Sworzeń. W: Mikołowski słownik biograficzny. Mikołów 1998, s. 146–147.
10 Biogram patrz Tamże, s. 176–177.
11 Wypis z kartoteki byłego biura „C” BU i AD IPN w Warszawie, wypis z 29 maja 2008 r.
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Musioła12. Tekst artykułu napisanego przez Igálffy’ego wskazuje, że w jego posia-
daniu mogło znajdować się wiele innych dokumentów dotyczących tego, jak sam go
nazywa, „uniwersalnego uczonego”. O przekazaniu tych materiałów Igállfy’emu
wspomina także Stasiński13.

Ludwik Musioł urodził się 19 grudnia 1892 roku w Mikołowie, z ojca Ludwika
i matki Albiny z domu Słupik14. Rodzina pochodziła z Zazdrości koło Woszczyc
i była właścicielami gospodarstwa rolnego, po którego sprzedaży w marcu 1892 roku
osiedliła się w Mikołowie, gdzie ojciec pracował jako formierz w odlewni. Ludwik
miał sześcioro rodzeństwa (trzech braci i trzy siostry) – pomimo wczesnej śmierci
ojca, wszystkie dzieci otrzymały staranne wykształcenie15. W latach 1899–1907
uczęszczał do miejskiej, katolickiej siedmioklasowej szkoły powszechnej w Miko-
łowie16. W 1907 roku rodzina przeniosła się do Katowic i Musioł rozpoczął naukę
w gimnazjum klasycznym w Katowicach, które opuścił po ukończeniu sześciu klas
w 1911 roku17. Prawdopodobnie trudna sytuacja finansowa zmusiła go do podjęcia
pracy, którą rozpoczął w sierpniu 1911 roku w Urzędzie Skarbowym w Katowicach,
gdzie pracował do kwietnia 1912 roku18. Następnie wstąpił do Pruskiego Semina-
rium Nauczycielskiego w Mysłowicach, w którym w 1914 roku zdał maturę
i otrzymał dyplom nauczyciela szkół podstawowych pierwszego stopnia19. W wy-
uczonym zawodzie nie udało się mu jednak podjąć pracy. Wprawdzie od 16 listo-
pada do 16 grudnia 1914 roku formalnie był zatrudniony w Ortowicach (powiat ko-
zielski) w dwuklasowej szkole powszechnej, skierowany na to stanowisko przez
władze oświatowe Rejencji Opolskiej, jednak zanim tam dotarł został odtranspor-
towany w głąb Niemiec jako podlegający poborowi wojskowemu. Szybko wrócił na
Śląsk i został skierowany na posadę w Stebłowie w powiecie kozielskim, ale wkrótce
powołano go do wojska20.

SŁAWOMIRA KRUPA

12 L. von Igalf fy: Neue Silesiaca in der Österreichschen Nationalbibliothek in Wien. „Der Herold, Vierteljah-
resschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften” 1988, H. 5.

13 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 13.
14 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), 12/118, Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska

w Katowicach (dalej Prov Verw OS), sygn. 1207/B50, s. 57: odpis aktu urodzenia sporządzony 13 stycznia
1942.

15 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 10–11.
16 Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie (dalej MPŚ w Pszczynie), Spuścizna Ludwika Musioła, „Schul–

Entlassungs–Zeugniss” z 24 marca 1907 r.
17 AP Kat, 12/2650, III L.O. im A. Mickiewicza w Katowicach (dalej III LO), sygn. 1: Księga ewidencyjna

uczniów szkoły, lata 1898–1919 – Ludwik Musioł wpisany jest pod pozycją 3169 jako uczeń przyjęty do klasy
IV b.; AP Kat, 12/27, Urząd Wojewódzki Śląski (dalej UWŚl), sygn. M987, s. 35–36 „Abgangszeugnis” z 23
września 1911 r. – odpis uwierzytelniony 27 marca 1925 r.

18 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 24: świadectwo pracy z 10 kwietnia 1912 r.
19 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 37: Entlassungs–Zeugnis z 14 marca 1914 r., Mysłowice – odpis uwie-

rzytelniony z 13 lutego 1924 r., Pszczyna.
20 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 360–361: wykaz zajmowanych przez L. Musioła posad szkolnych, spo-

rządzony 4 listopada 1929 r.
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I wojna światowa na cztery lata przerwała wszelkie plany i zamierzenia młodego
Ludwika, który został wysłany na front zachodni, do Francji. W szeregach armii nie-
mieckiej spędził ponad cztery lata. W 1915 roku walczył w Szampanii, następnie
w 1916 roku brał udział w bitwie pod Verdun, a w latach 1917–1918 bił się w pół-
nocnej Pikardii21. W czasie wojny również nie zaniedbywał nauki. W 1916 roku od-
był 3-miesięczny kurs dla nauczycieli rysunków w Düsseldorfie przy tamtejszej aka-
demii malarskiej22. Zachowane akwarele jego autorstwa oraz urocze rysunki
malowane dla córki świadczą, że i w tym kierunku posiadał pewne uzdolnienia. Sta-
siński w swojej pracy wspomina, że to właśnie w okresie I wojny światowej Musioł
przyswoił sobie znajomość języka francuskiego. Wspomina także o zaginionym pa-
miętniku z tamtego okresu spisanym w językach polskim i niemieckim, w którym
młody żołnierz dokumentował przebieg swojej służby23. Za okazane męstwo zos-
tał odznaczony Krzyżem Żelaznym II Klasy. Po zakończeniu wojny, zdemobilizo-
wany w stopniu kaprala, 9 grudnia 1918 roku wrócił do Katowic. W późniejszych
latach państwo polskie zaliczyło mu czas tej służby do wysługi emerytalnej24. Mia-
nowano go podporucznikiem rezerwy i przydzielono do 64. Pułku Piechoty
w Grudziądzu25.

Po powrocie zastał Górny Śląsk w stanie wrzenia. Zgodnie z ustaleniami traktatu
wersalskiego granica pomiędzy Polską a Niemcami miała być ostatecznie ustalona
na podstawie wyników zarządzonego na rok 1921 plebiscytu26. Napięcia polsko–
niemieckie doprowadziły jednak w sierpniu 1919 roku do wybuchu I powstania ślą-
skiego, które objęło kilka powiatów rejencji opolskiej27. W styczniu 1919 roku pru-
skie władze oświatowe skierowały Ludwika Musioła do pracy w dwuklasowej szkole
powszechnej w Kotach koło Tworoga28. Sam ucząc, nie zaniedbywał własnej nauki
i w styczniu 1920 roku złożył egzamin nauczycielski drugiego stopnia w Opolu29.
W rejonie Tworoga, jakkolwiek nie objętym bezpośrednio akcją wojsk powstańczych,
działała prężnie komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, a ludność
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21 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 357: Militäir-Dienstzeitbescheinigung, Berlin, 13 luty 1930 – odpis.
22 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła, „Krótki życiorys spisany przez Musioła w kwietniu

1952 roku”.
23 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 14.
24 Na podstawie okólników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26

stycznia 1928 r. w sprawie zaliczania służby wojskowej do wysługi emerytalnej.
25 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 8: wykaz stanu służby z 1 marca 1928 r.
26 Encyklopedia powstań śląskich. Red. F. Hawranek, A. Kwiatek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Reiner. Opole

1982, s. 566–567.
27 Tamże, s. 384–388.
28 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 34: odpis dokumentu nadania stałej posady nauczycielskiej – odpis

z 9 stycznia 1926 r.
29 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 40: Zeugnis der Befähigung zur endgültigen Austellung als Lehrer an

Volksschulen, z 13 lutego 1920 r. – odpis uwierzytelniony z 1924 r. (daty dzienna i miesięczna nieczytelne).
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prawie w połowie przyznawała się do narodowości polskiej30. Co prawda, brak akt,
na podstawie których można potwierdzić, że Musioł porozumiewał się z POW GŚl
w Tworogu, jednak jego wyraźnie propolska działalność na tym terenie pozwala wy-
sunąć przypuszczenie, że tego typu kontakty mogły zaistnieć.

W trakcie pracy w Kotach młody nauczyciel został wciągnięty przez Jana Żemełkę
do Związku Nauczycieli Górnoślązaków. Żemełka raportował: „Dojechałem jesz-
cze [tj. 28 czerwca 1920 roku] do Tworoga i do Kotów (Kottenlust), gdzie pozys-
kałem nauczyciela Ludwika Musioła dla Związku naucz. na Górn. Śl. Pan Musioł,
chociaż dopiero 27 lat liczący, włada bardzo dobrze językiem polskim i kieruje kur-
sem języka polskiego dla nauczycieli w Twarogu.”31 Wstąpienie do Związku było jed-
noznacznym opowiedzeniem się po polskiej stronie32.

W sierpniu 1920 roku doszło do II powstania śląskiego. W tym czasie władze pru-
skie przeniosły Musioła do Rudy Śląskiej, gdzie pracował do 1922 roku jako nau-
czyciel w siedmioklasowej szkole powszechnej33. Stasiński podaje, że Musioł współ-
pracował także z Polskim Komisariatem Plebiscytowym w Bytomiu jako członek
komisji podręczników szkolnych i że to wówczas poznał Tadeusza Przysieckiego34,
z którym organizował kursy języka polskiego dla dorosłych35. Brak na to potwier-
dzenia w zachowanych materiałach archiwalnych. Należy jednak uwzględnić, że akta
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w okresie II wojny światowej uległy w więk-
szości zniszczeniu i w Archiwum Państwowym w Katowicach zachował się tylko
drobny fragment zespołu36. W maju 1921 roku, w pierwszym dniu III powstania ślą-
skiego, Ruda Śląska została zajęta przez wojska powstańcze. Musioł w sierpniu
tego roku zainteresowanemu planami polskich nauczycieli Komisariatowi Plebis-
cytowemu donosił: „Dodawam, że dalsze urzędowanie w służbie rządu pruskiego
jest dla mnie zupełnie niemożliwem wskutek mego otwartego występowania po stro-
nie polskiej.”37

Kiedy w czerwcu 1922 roku Polska objęła przyznaną jej część Górnego Śląska,
decyzją nowo wybranego Sejmu Śląskiego utworzono w Pszczynie Państwowe Se-
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30 Encyklopedia powstań śląskich..., s. 576–577.
31 AP Kat, Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu (dalej PKomPleb), sygn. 152, s. 121: sprawozda-

nie Żemełki Jana z 2 lipca 1920 r.
32 Obowiązkiem nauczyciela, członka założonego w 1919 r. Związku, było dokształcanie się oraz po-

głębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka i kultury polskiej. Związek Nauczycieli Górnoślązaków
prowadził także kursy języka polskiego. Szerzej patrz: Encyklopedia powstań śląskich..., s. 661–662.

33 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 9 „Wykaz stanu służby z 1 marca 1928 roku”.
34 Biogram patrz: Słownik biograficzny ziemi pszczyńskie..., s. 234.
35 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 16.
36 AP Kat, PKomPleb, M. Rożkowicz, wstęp, 1956 rok, s. 2 [maszynopis].
37 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 55: list do Wydziału Szkolnego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego

z 20 sierpnia 1921 r. (błąd autora listu, w tym czasie – od 1 sierpnia 1921 r. – działała już Naczelna Rada
Ludowa).
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minarium Nauczycielskie Męskie. Ludwik Musioł był jego współzałożycielem i wy-
kładowcą38. Praca w seminarium była wówczas spełnieniem jego marzeń39. Wobec
braku miejscowej kadry nauczycielskiej znającej język polski na tyle, żeby w nim wy-
kładać, ten młody nauczyciel był na wagę złota. Pracował w Seminarium do 1931
roku40, formalnie pozostając na etacie do 28 lutego 1937 roku41. Uczył rysunków, nie-
mieckiego i przedmiotów pedagogicznych. W tym okresie, kiedy swoją przyszłość
wiązał z pracą pedagogiczną, stale starał się podnosić kwalifikacje zawodowe w tym
zakresie. W 1923 roku w Krakowie uzyskał patent na nauczyciela szkół wydziałowych
z językiem wykładowym polskim oraz prawo wykładania języka francuskiego i nie-
mieckiego42, a 8 czerwca 1927 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim dyplom
nauczyciela szkół średnich i seminariów nauczycielskich z języka niemieckiego43.
W 1930 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wy-
dziale Filozoficznym, jednak po ukończeniu trzech semestrów w 1931 roku prze-
rwał naukę, zapewne nie mogąc pogodzić wszystkich obowiązków44.

Jako nauczyciel seminarium państwowego był pracownikiem Urzędu Woje-
wódzkiego Śląskiego Wydziału Oświecenia Publicznego, który z kolei podlegał
wojewodzie pełniącemu funkcję kuratora okręgu szkolnego. Wojewoda mógł go od-
delegować do innych prac, pozostawiając formalnie na dotychczasowym stano-
wisku nauczyciela45. W latach 1929–1930 został skierowany na stanowisko zastępcy
inspektora szkolnego w Pszczynie i Mikołowie46. Pracą tą jednak nie był zachwycony,
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38 Pszczyna. Monografia historyczna. Katowice 1936, s. 404. AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 65: pismo po-
wierzające L. Musiołowi stanowisko nauczyciela tymczasowego w Państwowym Seminarium Męskim
w Pszczynie od 1 września 1922 r. Podpisał wojewoda J. Rymer – odpis z 13 października 1922 r.

39 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 54–55: list L. Musioła do Wydziału Szkolnego Polskiego Komisariatu
Plebiscytowego z 20 sierpnia 1921 r.

40 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 259: Wniosek L. Musioła z 30 grudnia 1933 r. do Wydziału Oświece-
nia Publicznego o przyznanie należnych delegacyj – powołuje się w nim na reskrypt Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego z 11 września 1931 r. zwalniający go z dniem 14 września 1931 r. z obowiązków nauczyciela
w Państwowym Seminarium w Pszczynie.

41 AP Kat, III L.O, sygn. 51, s. 82: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach za
rok szkolny 1936/1937 – „Musioł Ludwik przeniesiony z państwowego seminarium nauczycielskiego
w Pszczynie z dniem 1 marca 1937 r. na stanowisko nauczyciela do państwowego gimnazjum w Katowicach
reskryptem wojewody Śląskiego Nr OP II M 492/15 z dnia 16 lutego 1937 r.”

42 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła, „Patent na nauczyciela szkół wydziałowych” – ory-
ginał. Egzamin zdawał Musioł przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla Nauczycieli Szkół Wydziało-
wych w grudniu 1923 r.

43 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 7: wykaz stanu służby.
44 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła, dowód osobisty wystawiony przez władze Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego we wrześniu 1930 roku dla studenta Wydziału Filozoficznego Ludwika Musioła.
H. Stas iński: Ludwik Musioł..., s. 25–26.

45 A. Gl imos-Nadgórska: Szkolnictwo i oświata pozaszkolna. W: Województwo śląskie (1922–1939).
Zarys monograficzny. Red. F. Seraf in. Katowice 1996, s. 470.

46 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 25: pismo wojewody do L. Musioła z dnia 31 października 1929 r.
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a właściwie od chwili jej podjęcia starał się o powrót na posadę nauczyciela
w Pszczynie. Sprawa ciągnęła się do 1931 roku47, kiedy to od 15 września objął funk-
cję p.o. okręgowego wizytatora szkół w Wydziale Oświecenia Publicznego w Kato-
wicach48. Podlegały mu obwody wizytacyjne: rybnicki, tarnogórski, lubliniecki49. Co-
dzienne dojazdy z Pszczyny do Katowic były jednak dużym utrudnieniem, pomimo
sprawnie działającej kolei, dlatego w 1934 roku Musioł przeprowadził się do Kato-
wic-Ligoty, na ul. Franciszkańską, w bezpośrednie sąsiedztwo dworca kolejowego,
skąd do centrum miasta miał już tylko kilkanaście minut50. Już wcześniej w 1932
roku zakupił w Ligocie działkę budowlaną, a w 1936 roku rozpoczął budowę domu,
w którym wkrótce zamieszkał51.

Powierzona Musiołowi funkcja wizytatora okręgowego na pewno nie była sy-
nekurą. W samym miesiącu styczniu 1933 roku miał 10 wyjazdów służbowych,
w czasie których przeprowadzał egzaminy kwalifikacyjne, wizytował szkoły oraz zaj-
mował się ich sprawami bieżącymi52. Od 1934 roku został oddelegowany, w ramach
płatnego urlopu, do pracy w nowo powstałym Instytucie Śląskim – instytucji nau-
kowo-badawczej o statusie stowarzyszenia naukowego53. W latach 1937–1938 był for-
malnie zatrudniony na stanowisku nauczyciela w Państwowym Gimnazjum nr 866
w Katowicach (obecnym III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewi-
cza)54. W 1938 roku, po latach tułania się po stanowiskach urzędniczych, został na
własne życzenie pracownikiem Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego,
na którym to stanowisku pozostawał do września 1939 roku55. Jego praca w szere-
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47 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 161: prośba L. Musioła o powrót na posadę nauczyciela w Pszczynie
z 15 marca 1929 r. Tamże, s. 168: konspekt odpowiedzi Wydziału OP skierowanej do Powiatowego Urzędu
Szkolnego Pszczyna II w Mikołowie z 10 kwietnia 1929 r. Tamże, s.185: prośba L. Musioła o zwolnienie go
z obowiązków inspektora szkolnego z 24 kwietnia 1930 r.

48 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 207: pismo Naczelnika Wydziału do L. Musioła w sprawie reskryptu
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 września 1931 r. dotyczącego powierzenia
obowiązków wizytatora okręgowego L. Musiołowi.

49 AP Kat, UWŚl, Wydział Oświecenia Publicznego, sygn. 751, s. 31–36: sprawozdanie wizytacyjne za
rok szkolny 1933/1934.

50 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 222: karta służbowa z informacją o nieobecności z powodu przepro-
wadzki z 28 maja 1934 r.

51 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 284: Prośba L. Musioła do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego o przyznanie mu zaliczki na pobory z dnia 1 lutego 1936 r.

52 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 228: plan podróży służbowych na miesiąc styczeń 1933 r.
53 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej AP Pszczyna), 17/26, Akta miasta

Pszczyny (dalej MPszczyna), sygn. 2208: Sprawozdania Dyrekcji Instytutu Śląskiego; AP Kat, UWŚl, sygn.
M987, s. 253–254, 256, 351–352, 375.

54 AP Kat, III LO, sygn. 53, s. 47: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach za
rok szkolny 1938/1939 – „Musioł Ludwik przeniesiony do pełnienia czynności administracyjnych w Urzę-
dzie Wojewódzkim Śląskim (Archiwum Akt Dawnych) w Katowicach na czas od 1 września 1938 r. do od-
wołania reskryptem wojewody śląskiego z dnia 22 sierpnia 1938 r. Nr OP II M 492/19”.

55 AP Kat, III LO, sygn. 53, s. 47: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Katowicach za
rok szkolny 1938/1939 – „Musioł Ludwik przeniesiony do pełnienia czynności administracyjnych w Urzę-

54



gach urzędników II Rzeczypospolitej została zauważona i doceniona. W 1933 roku
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi56, a w 1938 roku brązowy Medal za Długoletnią
Służbę57.

Równolegle rosło jego znaczenie jako najznaczniejszego badacza regionalnego.
Trudno określić, w którym momencie przeważyła działalność naukowa, powoli
wypierając pracę pedagogiczną. Według Stasińskiego, już jako nastolatek Musioł wy-
kazywał zacięcie naukowe, badając pamiątki przeszłości w najbliższej okolicy, a bę-
dąc młodym nauczycielem, prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki
w czasopismach „Orzeł Biały” i „Most”58.

W chwili, gdy ustabilizowała się jego sytuacja zawodowa, a tym samym finansowa,
w listopadzie 1924 roku zwrócił się do Wydziału Oświecenia Publicznego z prośbą
o zgodę na udostępnienie akt inspektoratów szkolnych. Kwerenda tej dokumenta-
cji miała mu umożliwić opracowanie dziejów szkolnictwa elementarnego na tere-
nie Górnego Śląska59. Odzew był prawie natychmiastowy, naczelnik Wydziału OP
Wysocki już 4 grudnia nakazał powiatowym urzędom szkolnym udostępnić akta
Musiołowi60. W 1928 roku wystąpił o paszport ulgowy na wyjazd do Wrocławia, gdzie
zamierzał w tamtejszym archiwum przeprowadzić kwerendę naukową dotyczącą
szkolnictwa powszechnego61. Praca w Wydziale OP i dojazdy codzienne z Pszczyny
utrudniały jednak sprawne kończenie pracy, stąd w 1929 roku uzyskał, przy pełnym
poparciu przełożonych, płatny urlop62. W październiku tego samego roku zwrócił
się do Wydziału OP z prośbą o pokrycie kosztów druku ukończonej już książki, co
znów spotkało się z przychylnym przyjęciem ze strony urzędników63. W 1930 roku
wyjechał do Pragi, Wiednia i do Niemiec, jak pisał w podaniu „w celu badań w ar-
chiwach”64. Praca ostatecznie ukazała się w roku 193365. Od 1927 roku stale współ-
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dzie Wojewódzkim Śląskim (Archiwum Akt Dawnych) w Katowicach na czas od 1 września 1938 r. do od-
wołania reskryptem wojewody śląskiego z dnia 22 sierpnia 1938 r. Nr OP II M 492/19”; AP Kat, UWŚl, sygn.
M987, s. 402: Deklaracja z 9 lipca 1938 r.; Tamże, s. 406: Musioł Ludwik – zwolnienie od obowiązków wi-
zytatora szkolnego i przydzielenie do pracy administracyjnej.

56 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 287: nadanie krzyża – odpis” z 11 listopada 1933 r.
57 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 411: informacja z 16 maja 1938 r. o wysłaniu L. Musiołowi dyplomu.
58 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 12–13, 21–22.
59 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 71–72: pismo L. Musioła do Wydziału Oświecenia Publicznego z dnia

23 listopada 1924 r., Pszczyna.
60 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 73: Okólnik nr 253 z 4 grudnia 1924 r. Naczelnika Wydziału OP.
61 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 131: podanie z dnia 1 czerwca 1928 r.
62 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 153–155: pismo L. Musioła do Wydziału Oświecenia Publicznego z 20 stycz-

nia 1929 r., koncept odpowiedzi Naczelnika Wydziału OP Wysockiego w tej sprawie z 30 stycznia 1929 r.
63 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 176–178: zapytanie skierowane przez L. Musioła do Wydziału Oświe-

cenia Publicznego z dnia 7 października 1929 r., konspekt odpowiedzi naczelnika Wysockiego z 15 paź-
dziernika 1929 r.

64 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 195: podanie o paszport ulgowy z 23 czerwca 1930 r.
65 L. Musioł: Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim. Katowice 1933.
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pracował z periodykami historycznymi: „Minerwa Polska”, „Szkoła Śląska”, „Zara-
nie Śląskie”, „Roczniki Towarzystwa Nauk na Śląsku”66.

W roku 1933 zaangażował się na prośbę starosty pszczyńskiego w prace nad her-
bem Pszczyny. Zachowały się zarówno dostarczone magistratowi Pszczyny materiały
do rekonstrukcji herbu miasta, jak i rysunki obrazujące jego ewolucję w ciągu wie-
ków, wykonane w kolorze, sporządzone na podstawie zachowanych pieczęci67. Nie
był to koniec współpracy z tym miastem, jeszcze w 1936 roku Musioł korespondo-
wał z burmistrzem Pszczyny w sprawie utworzenia muzeum miejskiego. Popierał
inicjatywę i przekazywał wskazówki praktyczne na temat gromadzenia zbiorów.
Obiecywał nawet osobistą pomoc przy organizacji muzeum, do czego jednak z po-
wodu braku czasu nie doszło68. Proponował burmistrzowi Żmijowi, aby w muzeum
znalazły się również archiwalia miejskie i był przeciwny przekazywaniu ich do Ar-
chiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego69. W roku 1935 Musioł rozpoczął na
zlecenie władz Pszczyny pisanie monografii miasta70. W odezwie skierowanej przez
magistrat do mieszkańców czytamy: „Napisanie dzieła powierzył Magistrat znanemu
na tutejszem terenie i na Śląsku znawcy historycznego rozwoju miast i gmin śląskich
wizytatorowi szkół średnich p. Ludwikowi Musiołowi w Katowicach-Ligocie.”71

Trzeba przyznać, że miasto zrobiło, co mogło, aby ułatwić pracę badaczowi: wypo-
życzyło archiwalia, przewożąc je systematycznie do Ligoty, oraz rozesłało do insty-
tucji miejskich, towarzystw i organizacji ankietę dotyczącą ich historii72. W efekcie
praca powstała dość szybko i była bardzo rzetelna, do dziś nie straciła chyba wiele
na swej aktualności. Uważana jest przez wielu za najlepsze opracowanie śląskiego
historyka73.

Kiedy w 1934 roku Musioł uzyskał płatny urlop i został oddelegowany do prac
w Instytucie Śląskim, zajął się inwentaryzacją archiwaliów na terenie województwa
śląskiego, zagadnieniami polsko-niemieckiej toponimii i onomastyki, zbieraniem
źródeł do dziejów języka polskiego i kultury polskiej na Śląsku. Wyniki prac publi-
kował w komunikatach Instytutu Śląskiego i w „Zaraniu Śląskim”74. W tym okre-
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66 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2208, s. 31: Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Śląskiego za rok
1935–1936; AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2208, s. 59: Sprawozdanie Dyrekcji Instytutu Śląskiego za rok
1937–1938.

67 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2205, s. 87–142.
68 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2206, s. 28–31.
69 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2206, s. 28: list L. Musioła do burmistrza Pszczyny Żmija

z 15 czerwca 1936 r.
70 L. Musioł: Pszczyna..., s.14.
71 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2207, s. 1: odezwa do społeczeństwa Miasta Pszczyny.
72 AP Pszczyna, MPszczyna, sygn. 2207, s. 8–10, 22–24, 27.
73 L. Musioł: Pszczyna...
74 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 254: opinia dyrektora Instytutu Lutmana z 8 czerwca 1935 r.; Tamże,

s. 375: Zakres pracy w Instytucie Śląskim Ludwika Musioła – pismo Instytutu Śląskiego do Urzędu Woje-
wódzkiego Wydziału Wyznań i Oświecenia Publicznego w Katowicach.
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sie ukazały się również samodzielne opracowania jego autorstwa: Zniemczone nazwy
miejscowe na Śląsku, Archiwa i archiwalia w województwie śląskim75. W 1936 roku z ini-
cjatywy prezydenta Katowic Adama Kocura powstała praca Materiały do dziejów Wiel-
kich Katowic, głównie na podstawie akt z zasobu Archiwum Książąt Pszczyńskich
w Pszczynie76. W 1938 roku zamierzał ukończyć zarys dziejów administracji ko-
ścielnej na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego, polemikę z niemieckimi
twierdzeniami o polskim dialekcie ludowym na Śląsku oraz przygotować materiały
do dziejów miasta Chorzowa i pracę o repolonizacji miast górnośląskich w XV i XVI
wieku77. Oprócz już wymienionych publikacji w okresie międzywojennym ukazały
się m.in. opracowania Musioła dotyczące protokolarza Woźnik, monografia Tychów
oraz praca o języku archiwaliów na Górnym Śląsku78. Wyzwolony z okowów pracy
administracyjnej, mógł w ramach Instytutu Śląskiego, który zapewniał mu także druk
jego prac, rozwijać się naukowo. Trzeba przyznać, że II Rzeczpospolita zapewniła
Ludwikowi Musiołowi możliwości rozwoju, o jakich wielu zdolnych naukowców
dzisiaj może tylko pomarzyć. Oceniano efekty jego pracy i korzyści, jakie mogło
osiągnąć województwo, potrzebujące badaczy, naukowców, odkrywców jego histo-
rii. Co więcej, praca naukowa zapewniała mu godziwe życie (zagraniczne podróże,
budowa domu, wspomaganie rodziny), a zarazem pozwalała realizować ambicje.

Szczególnie bliski Ludwik Musioł powinien stać się śląskim archiwistom jako je-
den z organizatorów i pracownik Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego
oraz człowiek, któremu zawdzięczamy wiedzę o stanie górnośląskich archiwaliów
przed rokiem 1939. Aspekt „archiwalny” działalności Musioła jest prawie nieobecny
w opracowanych dotąd jego biogramach Zaznacza się, co prawda, że był również ar-
chiwistą, ale właściwie nie przytacza się żadnych faktów na ten temat poza tym, że
w latach międzywojennych spenetrował Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczy-
nie79. Tak naprawdę jego praca archiwalna obejmuje o wiele szerszą działalność. Je-
żeli za wyznacznik zadań archiwisty przyjmiemy przejmowanie, zabezpieczanie,
opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, to Musioł spełniał wszyst-
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75 L. Musioł: Archiwa i archiwalia w województwie śląskim. Katowice 1936; Tenże: Zniemczone nazwy miejs-
cowe na Śląsku. Katowice–Warszawa 1936.

76 L. Musioł: Materiały do dziejów Wielkich Katowic (1299–1799). Katowice 1936, s. 11.
77 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 389: prośba L. Musioła o przedłużenie płatnego urlopu z 25 maja 1937

r. H. Stasiński: Ludwik Musioł ..., s. 60: wymienia niektóre z prac jako zaginione w czasie II wojny świato-
wej.

78 L. Musioł: Die Amtssprache der Archivalien in Oberschlesien. Kattowitz 1937; Tenże: Tychy. Monografia
historyczna. Tychy 1939; Tenże: Staropolskie teksty z protokolarza miasta Woźniki w województwie śląskim 1521–
1570. Katowice 1936.

79 O przebadaniu Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie sam Musioł pisze tak: „Nawet książęce
archiwum w Pszczynie znane dokładnie piszącemu z kilkunastoletniej w niem pracy [...]” – L. Musioł:
Archiwalia górnośląskie. „Komunikat Instytutu Śląskiego”. Nr 13. Katowice 1934, s. 5. Podobnie w pracach
L. Musioł: Pszczyna..., s. 18–19; Tenże: Materiały do dziejów Wielkich Katowic..., s. 11.

57



kie te warunki. Przeszedł ciekawą drogę od historyka pracującego na materiale
źródłowym do archiwisty, którego zadaniem jest zabezpieczenie materiałów archi-
walnych dla przyszłych pokoleń badaczy. Właściwie nie dziwi to u naukowca, który
miał okazję spenetrować archiwa górnośląskie. Widział ich fatalny stan i potrzebę za-
bezpieczenia tak, aby nie ulegały degradacji. Wydaje się, że czasami musiał tłuma-
czyć miejscowym urzędnikom, z jak cennymi dobrami mają do czynienia – tak jak
w przypadku protokolarza miasta Pszczyny z lat 1466–1544. Jak pisze sam Musioł:
„Odkrycie cennego zabytku, o którego egzystencji dotąd nikt nie wiedział, było dość
osobliwe. Kiedy bowiem w roku 1928 niżej podpisany przeglądał zawartość archi-
wum miasta Pszczyny w poszukiwaniu materiałów do dziejów miejskiej szkoły, za-
uważył, że jeden z urzędników miał pod siedzeniem dla większej wygody podłożony
stary foliant”, dopiero „powiadomiony o tym odkryciu burmistrz miasta kazał spe-
cjalnie dla cennej księgi sporządzić stalową kasetkę, w rodzaju skrytki, zapuszczo-
nej do ściany swego biura i odtąd księga znalazła godniejsze i pewniejsze miejsce
przechowywania”80.

W 1934 roku dyrektor Instytutu Śląskiego Roman Lutman81 wystąpił do
wojewody w sprawie zorganizowania akcji inwentaryzacji archiwaliów na terenie
województwa śląskiego i mając zapewne na myśli Musioła, pisał: „Praca ta byłaby
skuteczniejsza, gdyby Śląski Urząd Wojewódzki mógł delegować specjalną osobę,
obeznaną z archiwaliami śląskimi do przeprowadzenia badań w terenie.”82

W następstwie tych ustaleń Musioł w latach 1934–1935 rejestrował, w ramach
akcji prowadzonej z ramienia Instytutu Śląskiego, archiwalia znajdujące się na te-
renie województwa śląskiego. Akcja obejmowała instytucje państwowe i samo-
rządowe oraz archiwa parafialne, prywatne i wszelkie inne83. Wyniki zebrał w opra-
cowaniu Archiwa i archiwalia w województwie śląskim, choć zaznaczył, że badania
nadal trwają i wydana pozycja zawiera tylko ogólny pogląd na archiwalia84. Praca
ta zresztą do dziś stanowi fundament wiedzy o zasobie archiwów w województwie
śląskim w latach 1922–1939 oraz umożliwia określenie strat wojennych. Niestety,
przetłumaczona w okresie okupacji przez władze hitlerowskie i rozesłana do
urzędów, służyła również do penetracji przez wroga archiwów na zajętych
terenach85.
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80 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła, „Protokolarz miasta Pszczyny – fragmenty tekstu,
komentarze” [b.d.], teczka niepaginowana.

81 Biogram patrz w: B. Snoch: Górnośląski leksykon biograficzny..., s. 204.
82 AP Kat, UWŚl, sygn. 398, s. 1: pismo Instytutu Śląskiego do wojewody śląskiego z 7 września 1934 r.
83 AP Kat, UWŚl, sygn. 396, s. 27–61: sprawozdania L. Musioła z podróży archiwalnych – 1935 r.
84 L. Musioł: Archiwa i archiwalia w województwie śląskim... Wcześniej opublikował sprawozdanie, które uka-

zało się jako komunikat Instytutu Śląskiego – L. Musioł: Archiwalia górnośląskie..., s. 1–6.
85 AP Kat, Spuścizny osób fizycznych, Akta Ludwika Musioła, sygn. 1; L. Musioł: Die Archive und

Archivalien in der Wojewodschaft Schlesien. Berlin–Dahlem 1940.
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W 1937 roku Musioł zwrócił się do magistratu miasta Tarnowskie Góry z propo-
zycją odpłatnego opracowania archiwaliów miejskich w ciągu roku86. Powoływał się przy
tym na takie same prace, jakie wykonał dla Katowic i Chorzowa. Miasto
w uchwale z dnia 20 września 1937 roku powierzyło mu wykonanie tego zadania.87

W związku z tym, że prace wykonywał w swoim domu w Katowicach-Ligocie, od lu-
tego 1938 roku rozpoczęto przewożenie mu akt88. Każda partia dokumentów po około
dwóch tygodniach była odbierana i przywożono następną89. Musioł zwrócił uwagę na
fakt, że część archiwaliów miejskich znajdowała się w archiwum kościoła parafialnego
w Tarnowskich Górach Zaproponował ich opracowanie. Parafia wypożyczyła akta, po
czym po ich zinwentaryzowaniu zwrócono je90. Opracowywanie inwentarza zakończył
16 grudnia 1938 roku. Składał się on z trzech tomów: I – opis materiałów archiwalnych
w formie regestów wraz z indeksem osobowym z działu ogólne, II – opis materiałów
archiwalnych w formie regestów z działu rachunki wraz z indeksem, III – przepisana
praca Ephraima Abta: Der Bley-aus Silber Bergbau um Tarnowitz und Beuthen z 1791 roku
– maszynopis. Całość obejmowała 2000 stron maszynopisu91. Szkoda wielka, że opra-
cowanie, które tak wiele mogłoby wnieść do wiedzy o archiwaliach, nie zachowało się92.
Przed rozpoczęciem prac miasto zwróciło się do Musioła z prośbą o pomoc w uzys-
kaniu zwrotu akt z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z którym bezskutecznie
korespondowało w tej sprawie. Na skutek jednak coraz trudniejszej sytuacji politycz-
nej rozwiązania zaproponowane przez Musioła również nie przyniosły rezultatu93. Opi-
sana powyżej praca archiwalna na rzecz Tarnowskich Gór prawdopodobnie nie była je-
dynym tego rodzaju przedsięwzięciem, wskazują na to wzmianki w zachowanej
korespondencji94. Jednak ta sfera działalności śląskiego naukowca wymaga dalszych po-
szukiwań źródłowych. Za swoje zasługi został on w 1934 roku odznaczony Srebrnym
Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury95.
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86 AP Kat, 12/1441, Akta miasta Tarnowskich Gór (dalej AmTG), sygn. 121/dopływ, s. 1–3 „Archiwum
Miejskie” – list L. Musioła do magistratu miasta Tarnowskie Góry z 7 maja 1937 r.

87 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 4 – odpis uchwały nr 770/37.
88 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 6–12 – notatka służbowa z 9 lutego 1938 r. pokwitowania; Tamże,

s. 34.
89 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 13–14 – list L. Musioła do burmistrza miasta Tarnowskie Góry

z 3 marca 1938 r.
90 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 24 – list L. Musioła do magistratu miasta Tarnowskie Góry z dnia

28 czerwca 1938 r., s. 25 – notatka Wincentego Zubera, s. 32 – podziękowanie parafii za wypożyczenie akt
z 18 listopada 1938 r.

91 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 35–36 – list do W. Zubera z 15 grudnia 1938 r.
92 Szerzej na temat archiwum miejskiego w Tarnowskich Górach patrz A. Staszków: Archiwalia miej-

skie. W: Historia Tarnowskich Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, s. 670–677.
93 AP Kat, AmTG, sygn. 122/dopływ.
94 AP Kat, AmTG, sygn. 121/dopływ, s. 1–3: „Archiwum Miejskie” – list L. Musioła do Magistratu miasta

Tarnowskie Góry z 7 maja 1937 r.
95 Odznaczenie przechowywane jest w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie.
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Po wybuchu II światowej, w przeciwieństwie do urzędników z grupy napływo-
wej inteligencji, nie opuścił Górnego Śląska, co stało się udziałem jego kolegów Ro-
mana Lutmana i Michała Antonowa. Wkrótce zaczęły się problemy – gestapo skon-
fiskowało część materiałów naukowych będących w posiadaniu Musioła oraz
kilkakrotnie wzywało na przesłuchania w sprawie jego pracy w Archiwum Akt
Dawnych Województwa Śląskiego oraz na stanowisku wizytatora96. Nie mając sta-
łej pracy, podejmował się dorywczych zleceń. W 1940 roku landrat pszczyński Ber-
nhard Derschau powierzył mu opracowanie materiałów archiwalnych do dziejów
miejscowości w powiecie pszczyńskim97, co spowodowało reakcję Narodowo-So-
cjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) w postaci pisma informują-
cego landrata o propolskim nastawieniu Musioła98. Jak relacjonował sam zaintereso-
wany, zmieniono mu w tym okresie opinię polityczną na „Pole-deutschfeindlich”99.
Nie miało jednak wpływu na zlecenie, które wykonywał do początku 1942 roku100,
w międzyczasie publikując w niemieckim czasopiśmie „Deutsche Monatshefte” ar-
tykuł Z dziejów osadnictwa ziemi pszczyńskiej101. W trakcie wytoczonego mu przez wła-
dze polskie z tego powodu procesu Musioł tłumaczył, że do publikacji w niemiec-
kim czasopiśmie namówili go: wieloletni kolega, inspektor szkolny i historyk,
Georg Büchs, który od początku okupacji chronił i wspierał Musioła, oraz redak-
tor wydawnictwa Viktor Kauder, który właściwie opublikował tekst bez zgody au-
tora, a ten nie protestował, wierząc, że tym artykułem kupił sobie względne bez-
pieczeństwo. Dodatkowo zamierzał uratować nie wydaną pracę Ziemia pszczyńska.
Przyczynek do dziejów osadnictwa na Śląsku, którą władze niemieckie zamierzały skon-
fiskować102.

Ludwig von Igalffy broni śląskiego historyka, kładąc nacisk na fakt, że w opub-
likowanym artykule nie było niczego, o czym wcześniej inni badacze by nie wiedzieli
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96 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 1–2: fragment życiorysu L.Musioła z jego podpisem, bez daty. Insty-
tut Pamięci Narodowej w Warszawie Biuro Udostępniania (dalej IPN BU), sygn. 251/SOKT/507, s. 242: Pro-
tokół rozprawy głównej z dnia 25 kwietnia 1949 r. H. Stasiński (Losy wojenne..., s. 6), opierając się na wspom-
nieniach rodziny, pisze, że przesłuchania zaczęły się już 20 września i dotyczyły tylko pracy na stanowisku
wizytatora oraz surowego obchodzenia się z nauczycielami niemieckimi.

97 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 4: pismo L. Musioła do dyrektora Biblioteki Krajowej Geo-
rga Kate z 11 listopada 1941 r. – „es handelt sich um eine umfassende Sammlung von Archivalien und
anderen Quellen über einzelnen Ortschaften des Kreises Pless”.

98 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 2: pismo NSDAP. Amt für Erzieher Gauleitung Schlesien (podpis nie-
czytelny) do landrata pszczyńskiego 15 stycznia 1941 r – odpis uwierzytelniony z 9 czerwca 1945 r.

99 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 1: życiorys napisany przez L. Musioła”, b.d. [ok. 1945].
100 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 59–60: wyjaśnienia dyrektora Biblioteki Krajowej w spra-

wie udzielenia L. Musiołowi czterech dni urlopu w dniach 21–24 stycznia 1942 r.
101 L. Musiol: Aus der Siedlungsgeschichte des Plesser Landes. „Deutsche Monatshefte. Zeitschrift für

Geschichte und Gegenwart des Ostdeutschtums” 1940, Heft Juli/August.
102 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 66–68: protokół przesłuchania oskarżonego z dnia 29 grudnia 1948 r.;

IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 243–244: protokół rozprawy głównej z dnia 25 kwietnia 1949 r.
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(tu przytacza poglądy Ezechiela Ziviera)103. Igalffy zapomina, że problemem nie było
to, co opublikował Musioł, lecz fakt, że w ogóle zdecydował się na publikację w nie-
mieckim wydawnictwie. Jego artykuł mógł zawierać rzetelne dane, ale wpisywał się
w politykę kulturalną III Rzeszy na Górnym Śląsku i Musioł zapewne zdawał so-
bie z tego sprawę. Kazimierz Popiołek w szczegółowej analizie tej pracy zwrócił
uwagę na fakt, że wyolbrzymiono w niej siłę i rolę niemieckiego osadnictwa na te-
renie ziemi pszczyńskiej104. Musioł ripostował, że Popiołek „nie może uchodzić jako
specjalista w sprawach etnicznego składu ludności na Górnym Śląsku w okresie 15
i 16 w. [...] trzeba stwierdzić, że nie przeprowadził on żadnych badań nad sprawą et-
nicznego składu ludności miast i wsi na Górnym Śląsku w wiekach średnich, jak to
zresztą nie czynił dotąd żaden z historyków polskich, za wyjątkiem mojej osoby [...]
Dopóty więc nie stwierdzą odnośne badania przez innych historyków, że moje wy-
niki nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi rzeczy, moje badania oraz ich wyniki
należy uznać za miarodajne.”105 W istocie, tekst ten wymaga ponownej analizy
w świetle aktualnych ustaleń naukowych i dopiero wówczas można pokusić się o jego
ostateczną ocenę.

W 1941 roku Musioł dostał propozycję współpracy z Biblioteką Krajową
(Oberschlesische Landesbibliothek Beuthen–Kattowitz)106. Otrzymał zadanie spi-
sania i wycenienia biblioteki zamkowej w Suchej Beskidzkiej107, na co się zgodził.
Prace miał wykonać w ciągu miesiąca za wynagrodzeniem 300 marek108. Zlecenie
prawdopodobnie zostało wykonane zgodnie z planem109, z tym że sytuacja życiowa
Musioła zmieniła się – Biblioteka zdecydowała się zatrudnić go na etacie. Pracę roz-
począł 2 stycznia 1942 roku110, a nie jak pisze Stasiński z końcem tego roku111. Jego
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103 „Schon der erste Historiker des Plesser Landes, Dr Ezechiel Zivier, hatte eine Reihe von Dörfern als
von Deutschen begründet bezeichnet, woran niemand Anstoss genommen hatte.” – L. Igalffy: Ludwig Mu-
sioł, ein unbestechlicher Historiker..., s. 164.

104 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 150: opinia biegłego w sprawie czasopisma „Deutsche Monatshefte”
oraz zamieszczonego w nr 1/2 lipiec – sierpień 1940 r. artykułu L. Musioła pod tytułem Aus der Siedlun-
gsgeschichte des Plesser Landes autorstwa Kazimierza Popiołka, 29 stycznia 1949 r.

105 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 348: prośba L Musioła o ułaskawienie, [ok. 1950 r.], brak adresata.
106 Na temat działalności Oberschlesische Landesbibliothek patrz R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas

II wojny światowej. Katowice 2006, s. 348.
107 Archiwum i biblioteka hrabiów Tarnowskich. Akta w 1943 r. przejęło Staatsarchiv Kattowitz, cenna

biblioteka pozostała w Suchej. Szerzej patrz A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego
Śląska w latach 1939–1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsar-
chiv Kattowitz, Archivberatugsstelle Oberschlesien Kattowitz. Katowice 2007, poz. 284.

108 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 4: pismo L.Musioła do dyrektora Biblioteki Krajowej Geo-
rga Kate z 11 listopada 1941 r. „Bestandaufname der Schlossbücherei zu Sucha durzuführen”.

109 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 26: adnotacja przy piśmie z 9 stycznia 1942 r. dotycząca za-
trudnienia.

110 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 22–23: „Dienstvertrag”, 31 grudnia 1941 r.
111 H. Stas iński: Losy wojenne..., s. 6.
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zadaniem było, według jego własnych słów, rozdzieranie zakazanych książek wraz
z pracownikami przymusowymi oraz noszenie paczek na pocztę112. Przy czym nie
były to książki polskie tylko niemieckie o treści antyhitlerowskiej bądź napisane przez
osoby pochodzenia żydowskiego113. W opinii wystawionej przez dyrektora Biblio-
teki można przeczytać, że zajmował się porządkowaniem książek i tłumaczeniem
polskich tytułów na niemiecki114. W lipcu 1942 roku otrzymał wreszcie świadectwo
politycznej poprawności wystawione przez NSDAP115 i z dniem 1 września 1942
roku został przeniesiony do pracy w Instytucie Badań nad Górnym Śląskiem (In-
stitut für Oberschlesische Landesforschung) w Katowicach116 – zarówno na własne
życzenie (auf seinen Wunsch), jak i wskutek zabiegów dyrektora Instytutu doktora
Fritza Arlta117. W tym okresie tłumaczył tytuły z polskiego i czeskiego na niemiecki,
wpisywał na formularze i wkładał te kartki do właściwej książki. Praca ta trwała do
samego końca okupacji118.

Henryk Stasińki i Ryszard Kaczmarek podają, że Musioł był pracownikiem
Urzędu do spraw Genealogii (Sippenamt) i zajmował się dostarczaniem informa-
cji o pochodzeniu poszczególnych osób, które musiały uzyskać potwierdzenie swo-
jej „aryjskości”. Stasiński wspomina również o wysyłanych w tym okresie do urzę-
dów parafialnych pismach Musioła z prośbą o genealogię niektórych rodów
szlacheckich. Uzyskane w ten sposób materiały zamierzał wykorzystać w swoich pra-
cach naukowych119. O zatrudnieniu w Urzędzie wspomina również sam zaintere-
sowany w jednym ze swoich życiorysów, ale nic nie pisze o udziale w ustalaniu aryj-
skiego bądź niearyjskiego pochodzenia różnych osób120. Zachowane dokumenty
przedstawiają go raczej jako urzędnika wykonującego inne zadania, a nie badania ge-
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112 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 1–2: fragment życiorysu L.Musioła z jego podpisem, bez daty.
113 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 65–66: Protokół przesłuchania podejrzanego z dnia 29 grudnia

1948 r.
114 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 75: opinia wystawiona przez dyrektora Biblioteki Krajo-

wej 13 kwietnia 1943 r.
115 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 65: „Politisches Führungszeugnis” z 21 lipca 1942 r. H. Sta-

siński w swoich publikacjach błędnie podaje, że wystawiona na początku okupacji Musiołowi opinia „Pole–
deutschfeindlich” pozostała niezmieniona przez cały okres okupacji; H. Stas iński: Losy wojenne..., s. 6.

116 Na temat działalności Institut für Oberschlesische Landesforschung patrz R. Kaczmarek: Górny Śląsk
podczas II wojny światowej.., s. 344–347.

117 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 66: pismo dyrektora Instytutu Badań nad Górnym Śląskiem
dra Fritza Arlta do Georga Kate z 11 sierpnia 1942 r.; AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 71: pismo
dyrektora Biblioteki Krajowej do Nadprezydenta Prowincji z 10 listopada 1942 r.

118 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 1–2: fragment życiorysu L.Musioła z jego podpisem, bez daty; AP Kat,
Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 67–68: „Personalsache” z 19–20 sierpnia 1942 r., IPN BU, sygn.
251/SOKT/507, s. 65: protokół przesłuchania podejrzanego z dnia 29 grudnia 1949 r. w Katowicach.

119 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 34–35; R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej...,
s. 351–352.

120 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 2.
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nealogiczne. W swoich późniejszych zeznaniach przed sądem również nigdy o tej
pracy nie informował121. Także w wykazie pracowników Instytutu został umiesz-
czony w innej grupie niż zatrudnieni w funkcjonującym zresztą w ramach Instytutu
Urzędzie ds. Genealogii122. Nie jest jednak wykluczone, że ze względu na swoje
umiejętności językowe był w razie potrzeby kierowany do tego typu prac. W listo-
padzie 1942 roku Musioł otrzymał ostatecznie III grupę volkslisty z zastrzeżeniem
odwołania123. 5 czerwca 1944 roku został wraz z całym Instytutem przeniesiony do
Cieszyna, gdzie przebywał do końca okupacji124.

W 1945 roku, w trakcie ewakuacji instytucji zbiegł, przekroczył linię frontu
w okolicy Żor i już 8 lutego 1945 roku zgłosił do pracy w Urzędzie Wojewódzkim125.
W połowie lutego spotkał tam Romana Lutmana, który zaproponował mu powrót
do Instytutu Śląskiego. Musioł oczywiście przyjął propozycję i objął referat histo-
ryczny126. Nowe władze wcale nie witały starej, przedwojennej kadry urzędniczej
z niechęcią, wręcz przeciwnie – istniało na nią duże zapotrzebowanie. Komitet
Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej zalecał przyciągać do pracy przedwojenny
personel urzędniczy, zanim nie wyszkoli się nowych kadr127. I tak na czele reakty-
wowanego Instytutu Śląskiego stanął ponownie Roman Lutman, szczęśliwie ocalały
z katastrofy wojennej. Przeżył też dyrektor Archiwum Akt Dawnych Województwa
Śląskiego Michał Antonów128 i także z początkiem 1946 roku objął swoje stanowi-
sko.

Wielu znajomych i kolegów jednak zginęło lub – w najlepszym razie – rozpro-
szyło się po świecie. Liczenie ocalałych musiało być bolesne. Nastrój tamtych lat
może oddawać list Stanisława Bąka do Musioła: „Spośród znajomych brakuje moc
ludzi. Ci, co pozostali – to są już strzępy ludzkie.”129 Życie jednak biegło dalej i na-
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121 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 239–252: protokół rozprawy głównej z dnia 25 kwietnia 1949 r.;
Tamże, s. 66–68: protokół przesłuchania oskarżonego z dnia 29 grudnia 1948 r.

122 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 94: pismo z 1 czerwca 1944 r. w sprawie przeniesienia
Instytutu do Cieszyna.

123 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 77: pismo burmistrza Katowic, wydział ds. listy narodo-
wościowej z 19 listopada 1942 r. – „Sie sind in die Abteilung 3 der Deutschen Volksliste aufgenommen wor-
den. Gegen diese Entscheidung steht Ihnen das recht des Beschwerde innerhalb 14 Tagen zu”.

124 AP Kat, Prov Verw OS, sygn. 1207/B50, s. 94: pismo Instytutu w sprawie przeniesienia do Cieszyna
z 1 czerwca 1944 r. Wraz z L. Musiołem, nazywanym już w aktach „wissenschaftlicher Assistent”, przenie-
siono jego przełożonego Olschoka i urzędniczki Katharine Lutz, Annerose Beelitz, Hildegardę Gajda i Wal-
traut Bugla.

125 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 2: fragment życiorysu L. Musioła z jego podpisem, bez daty.
126 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 158: protokół przesłuchania Romana Lutmana z dnia 29 stycznia

1949 r., Wrocław.
127 M. Fic: Administracja województwa śląskiego. W: Województwo śląskie 1945–1950. Red. A. Dziurok,

R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 121–125.
128 Biogram patrz: Słownik biograficzny archiwistów polskich. T. II: 1906–2001. Warszawa 2002, s. 21–24.
129 List dra Stanisława Bąka do L. Musioła z 10 listopada 1947 r. „Orędownik Kulturalny. Pszczyna”

nr 100, 2008, s. 8.
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leżało zmierzyć się z nową rzeczywistością. Dom w Ligocie szczęśliwie, nierozgra-
biony, przetrwał wojnę. Zachowały się zatem, tak pieczołowicie przez lata zbierane,
materiały. Można byłoby podjąć pracę naukową, gdyby nie sprawy z okresu wojny,
a wśród nich wpis na niemiecką listę narodowościową. W maju 1945 roku ukazała
się ustawa Krajowej Rady Narodowej „o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego
wrogich elementów”, a w lipcu tego roku obwieszczenie wojewody śląskiego, gdzie
uznawał on województwo śląskie w granicach z 1 września 1939 roku za teren, na
którym był stosowany powszechnie przymus przy wpisie na niemiecką listę naro-
dowościową, tym samym osoby posiadające III i IV grupę volkslisty były zobowią-
zane do złożenia deklaracji wierności wobec państwa i narodu polskiego, po czym
uzyskiwały tymczasowe zaświadczenie obywatelskie130.

Musioł również został zmuszony do poddania się tej upokarzającej procedurze
i w sierpniu 1945 roku uzyskał stosowne zaświadczenie131. Popierał go zresztą w tych
staraniach osobiście dyrektor Instytutu Śląskiego dr Lutman, występując w maju
1945 roku z pismami poświadczającymi zasługi śląskiego historyka dla nauki pol-
skiej132. Jednak na początku czerwca nastawienie dyrektora Instytutu do kolegi
uległo radykalnej zmianie. W jego ręce trafiło pismo Musioła133 napisane w grud-
niu 1939 roku do inspektoratu szkolnego w Katowicach, w którym m.in. odżegny-
wał się on od działalności propolskiej w czasie plebiscytu i powstań, informował, że
drukował artykuły w niemieckich gazetach oraz ukrywał inspektora Büchsa przed
Polakami we wrześniu 1939 roku134. Prawie w całości dokument ten był wierutną
bzdurą i miał służyć ochronie Musioła przed aresztowaniem, co zresztą w trakcie
późniejszego procesu wykazał135. Dyrektor Instytutu jednak natychmiast go zwol-
nił136. Musioł zatrudnił się wtedy jako kierownik szkolenia zawodowego w Izbie Rze-
mieślniczej w Katowicach137.
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130 A. Dziurok: Problemy narodowościowe w województwie śląskim i sposoby ich rozwiązania. W: Województwo
śląskie 1945–1950..., s. 545.

131 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła: zaświadczenie tymczasowe wystawione L. Musio-
łowi 8 sierpnia 1945 r.

132 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła: pismo Instytutu Śląskiego [brak adresata] z 15 maja
1945 r. w sprawie poświadczenia zasług L. Musioła dla nauki polskiej.

133 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 159: protokół przesłuchania Romana Lutmana z dnia 29 stycznia
1949 r., Wrocław. H. Stasiński podaje, że Lutman oskarżył Musioła o współpracę z niemieckim kwartalni-
kiem „Die Burg” wydawanym w Krakowie, w którym jakoby Musioł zamieszczał artykuły antyżydowskie,
jednak brak na to jakichkolwiek dowodów w zachowanych źródłach – H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 36.

134 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 83–84: „Kurze Uebersicht über meine Tätigkeiten seit dem J. 1922
bis 18. Dezember 1939”.

135 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 80–82: wyjaśnienia punktów w obciążającym mnie akcie, 3 czerwca
1945 r. – załącznik do pisma L. Musioła do Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Katowicach; Tamże,
s. 239–245: protokół rozprawy głównej z dnia 25 kwietnia 1949 r.

136 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 159: protokół przesłuchania Romana Lutmana z dnia 29 stycznia
1949 r., Wrocław.

137 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 36.
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W tym okresie 15 lutego 1947 roku zawarł związek małżeński z Hildegardą Gajdą
(1923–1973), a w 1948 roku przyszła na świat jego córka Renata138. Izba Rzemieśl-
nicza przygotowywała wówczas obchody 25-lecia istnienia, z tego powodu plano-
wano wydanie „Księgi pamiątkowej rzemiosła śląsko-dąbrowskiego”. 12 września
1946 roku wybrano komitet redakcyjny, w skład którego wszedł również Ludwik
Musioł139, jego zadaniem było opracowanie historyczne i redakcyjne księgi140. Na ko-
lejnych zebraniach zdawał relacje z wykonanych przez siebie prac i planów, infor-
mował także o przeprowadzanej korekcie. Komitet Redakcyjny uwzględnił nawet
jego prośbę o podwyższenie honorarium autorskiego „ze względu na specjalny
charakter jego artykułu pt.: Przegląd dziejowy rzemiosła na Górnym Śląsku141. Uczest-
niczył jeszcze w posiedzeniu w dniu 8 października 1948 roku, ale nie zabierał
głosu142. Kolejne zebrania w kwietniu i maju 1949 roku odbyły się już bez niego.
Zniknął z wykazu członków komitetu bez jednego wyjaśnienia czy adnotacji, brak
nawet wzmianki o nim w sprawozdaniu z działalności komitetu redakcyjnego143.
Przyczyną tego milczenia było aresztowanie Musioła 28 grudnia 1948 roku144.

Sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Akt oskarżenia
mówił o tym, że naukowiec działał na szkodę państwa polskiego poprzez publika-
cję artykułu, w którym niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i postulatami
obiektywnej nauki historycznej przedstawił tendencyjnie i wyolbrzymił siłę oraz zna-
czenie niemieckiego elementu osadniczego na terenie ziemi pszczyńskiej, następ-
nie w 1942 roku jako pracownik niemieckiej biblioteki krajowej brał osobisty udział
w niszczeniu książek, których autorami byli Żydzi, oraz będąc obywatelem polskim,
dopuścił się odstępstwa od narodowości polskiej przez to, że zgłosił przynależność
do narodowości niemieckiej145. Musiołowi nie pozwolono zeznawać z wolnej stopy,
tłumacząc to obawą przed ucieczką oskarżonego146. Świadkami oskarżenia byli m.in.
koledzy Lutman, Antonów oraz Ludwik Brożek, kustosz Muzeum Miejskiego
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138 Tamże.
139 AP Kat, 12/541, Izba Rzemieślnicza w Katowicach (dalej IzbaRzKat), sygn. 492, s. 23–24: sprawoz-

danie z działalności Komitetu Redakcyjnego, 13 marca 1950 r.
140 AP Kat, IzbaRzKat, sygn. 492, s. 1: protokół posiedzenia Komitetu Redakcyjnego z dnia 19 listopada

1946 r.
141 AP Kat, IzbaRzKat, sygn. 492, s. 16: protokół posiedzenia Komitetu Redakcyjnego z dnia 21 wrześ-

nia 1948 r.
142 AP Kat, IzbaRzKat, sygn. 492, s. 17: protokół posiedzenia Komitetu Redakcyjnego z dnia 8 paź-

dziernika 1948 r.
143 AP Kat, IzbaRzKat, sygn. 492, s. 18–24.
144 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 11: pismo informujące prokuraturę o aresztowaniu w dniu 28 grud-

nia 1948 r. L. Musioła oraz o przeprowadzeniu w tymże dniu rewizji w jego domu.
145 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 196–205: akt oskarżenia przeciwko L. Musiołowi z dnia 14 marca

1949 r. sporządzony przez Prokuraturę Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. I Ds. 928/48.
146 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s 75: wyciąg z protokołu wspólnego posiedzenia niejawnego Sądu

Okręgowego w Katowicach, Wydział VI Karny w dniu 3 stycznia 1949 r., sygn. akt III Kz 79/48.
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w Cieszynie. Każdy z nich podkreślał, że znał Musioła jako dobrego Polaka i wy-
bitnego znawcę dziejów Śląska oraz że nie zetknęli się z nim w okresie okupacji, którą
przetrwali poza terenem Katowic147. Jedynie Brożek spotkał Musioła latem 1944 roku
w Cieszynie. Rozmawiał on z nim po polsku i pocieszał, że „sprawa Polski przed-
stawia się dobrze, trzeba tylko wytrwać”148. Sam historyk bronił swojego postępo-
wania w okresie okupacji, tłumacząc, że motywem jego działań była próba uchro-
nienia się przed prześladowaniami niemieckimi. Natomiast niszcząc książki
(niemieckie, których autorami byli Żydzi i przeciwnicy Hitlera), wykonywał pole-
cenia swojego ówczesnego przełożonego – sprzeciw groził sankcjami149.

Sąd jednak nie uwzględnił tych wyjaśnień i Musioł został skazany na sześć lat wię-
zienia wraz z pozbawieniem praw obywatelskich150. W uzasadnieniu wyroku starano
się wykazać, że w czasie okupacji historyk nie był narażony na specjalne prześlado-
wania z niemieckiej strony, które by wymuszały przyjęcie volkslisty czy publikację
artykułu w niemieckim czasopiśmie. Zwolniono go jedynie (z braku dowodów)
z zarzutu niszczenia książek, przyjmując jego wyjaśnienia, że władze niemieckie
zmuszały go nie do darcia książek, lecz do zamiatania wydartych kart151. Musioł od-
wołał się od wyroku, argumentując, że odrzucono te dowody, za pomocą których
mógł wykazać swoją niewinność. Jednak Sąd Najwyższy odwołanie oddalił, uzna-
jąc że zostały one dostarczone zbyt późno152.

O jego uwolnienie starała się rodzina. Siostra Anna i żona Hildegarda zwracały
się z prośbą o ułaskawienie do prezydenta Bolesława Bieruta153. Siostrzeniec ksiądz
Sylwester Oszek zwrócił się z prośbą o pomoc do Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację154. Zachowały się podobne prośby wielu znajomych i sąsiadów Mu-
sioła, a nawet Ligi Kobiet155. Również sam zainteresowany zwrócił się z prośbą o ułas-
kawienie, pisząc: „Proszę mi wskazać w całym społeczeństwie polskim choć jednego
człowieka, który tak jak ja, urodzony jako obywatel niemiecki, wychowany zupeł-
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147 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 157–160, 163–164, 173–176: protokoły przesłuchań świadków.
148 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 176: protokół przesłuchania świadka Ludwika Brożka z 14 lutego

1949 r., Cieszyn.
149 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 201–203: akt oskarżenia przeciwko Ludwikowi Musiołowi z dnia

14 marca 1949 r. sporządzony przez prokuraturę Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. I Ds. 928/48.
150 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 253–256: sentencja wyroku w sprawie Ludwika Musioła z dnia

25 kwietnia 1949 r., sygn. VI K 111/49.
151 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 258–262: uzasadnienie wyroku przeciwko Ludwikowi Musiołowi,

sygn. VI K 11/49.
152 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 117: wyrok Sądu Najwyższego w imieniu Rzeczypospolitej Pol-

skiej na rozprawie kasacyjnej dnia 2 września 1949 r. w sprawie Ludwika Musioła.
153 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 288–295: list Anny Oszek do Bolesława Bieruta z 1 maja 1949 r.;

Tamże, s. 336: list Hildegardy Musioł do Bolesława Bieruta z 6 marca 1950 r.
154 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 335: list Sylwestra Oszka do Komisji Księży przy ZboWiD z 7 marca

1951 r.
155 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 342–346.
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nie w duchu niemieckim aż do 30 roku życia, w okresie plebiscytu na Śląsku obrał
dobrowolnie kierunek propolski [...] Dziesiątki publikacyj moich na temat polsko-
ści Śląska przyczyniły się dopiero do głębszego poznania tej polskości przez ogół spo-
łeczeństwa polskiego. Dziś nikt nie może pisać na ten temat bez wykorzystania mo-
ich badań i wyników w tej dziedzinie [...] Czy człowiek jak ja, o takiej publicznej
działalności propolskiej i antyniemieckiej mógł przy okupacji Śląska w 1939 roku
spodziewać czegoś innego, jak ostatecznych konsekwencyj? [...] I czy wobec prawa
tak zagrożony człowiek nie miał obowiązku chwytać się środków obrony w ramach
dozwolonych? Czy nie było mi wolno prosić o opiekę ludzi narodowości niemiec-
kiej mających wpływy?”156 Pomimo tych wszystkich zabiegów Bolesław Bierut de-
cyzją z dnia 3 lipca 1951 roku nie skorzystał z prawa łaski157 i Musioł spędził w wię-
zieniu ponad trzy lata. Pracował tam jako wykładowca na kursie dokształcającym158.
Później wspominał, że tylko to zajęcie pozwalało mu jakoś przetrwać tamten okres159.

Z więzienia został zwolniony warunkowo 16 stycznia 1952 roku160. Bezrobotny
i pozbawiony praw publicznych do 1956 roku znalazł się na granicy nędzy161. Sta-
siński przytacza list Musioła skierowany w 1952 roku do Rady Państwa, w którym
wspomina, że rozpaczliwie szukając źródeł utrzymania, zwrócił się do dyrektora Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach Antonowa z prośbą o przyjęcie do pracy. An-
tonów odniósł się do tej prośby pozytywnie, ale poinformował, że sam takiej decyzji
nie może podjąć i polecił napisać pismo do Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych, który jednak odmówił przyjęcia Musioła do pracy162. Uratował go siost-
rzeniec, wspominany już ksiądz Oszek, który był proboszczem w Syryni. Zlecił on
historykowi opracowanie monografii parafii, po czym Musioł zaczął utrzymywać się,
pisząc podobne prace dla innych proboszczów, a dodatkowo porządkował archiwa
kościelne i zakładowe163. Sytuacja uległa pewnej poprawie w 1956 roku, kiedy to we
wrześniu zatrudnił się w Bibliotece Śląskiej w dziale Zbiorów Specjalnych i Pracowni
Śląskiej na stanowisku bibliotekarza i pracował tam do 30 czerwca 1958 roku, po
czym przeszedł na emeryturę164. Przez następne 12 lat intensywnie działał naukowo

156 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 347–349: pismo L. Musioła z prośbą o ułaskawienie – niedatowany
[ok. 1950], bez adresata.

157 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 364: zawiadomienie z 6 lipca 1951 r.
158 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 357: opinia wystawiona przez naczelnika więzienia karno-śledczego

w Cieszynie, bez daty.
159 L. Stas iński: Ludwik Musioł..., s. 37.
160 IPN BU, sygn. 251/SOKT/507, s. 185: pismo Prokuratora miasta Katowic do Sądu Powiatowego

w Katowicach z dnia 22 stycznia 1952 r.
161 H. Stas iński: Ludwik Musioł..., s. 37.
162 Tamże, s. 38.
163 Tamże, s. 39.
164 Tamże, s. 40. Zob. też pismo Biblioteki Śląskiej Katowicach do Archiwum Państwowego w Katowi-

cach z dnia 3 kwietnia 2008 r.



publikując kolejne prace z dziejów Śląska oraz opracowując wiele materiałów i – je-
żeli nie było możliwości ich opublikowania – pozostawiając je w maszynopisie165.
Współpracował ze Śląskim Instytutem Naukowym i Polską Akademią Nauk, a także
przez wiele lat z „Gościem Niedzielnym” i „Zaraniem Śląskim”166. Do zasług Mu-
sioła należy dodać „odkrycie” i opisanie mapy Andreasa Hindenberga. Praca zacho-
wana w maszynopisie i wydana w 1994 roku nic nie straciła na swej aktualności167.

Cała sfera działalności naukowej Ludwika Musioła nie została dotąd zanalizowana
i wymaga poważnych badań. Jedna praca magisterska w żaden sposób nie wyczer-
puje tematu168. Stasiński liczbę samych monografii historycznych poszczególnych
miejscowości oblicza na 115 pozycji, nie uwzględniając innych ważnych prac sa-
modzielnych i artykułów169. Trzeba zaznaczyć, że Musioła interesowały wszystkie
aspekty historii Śląska – od rolnictwa, rzemiosła, historii poszczególnych wsi, po his-
torie miast, przemysłu, górnictwa i hutnictwa, historia Kościoła na Śląsku, a nawet
dzieje motoryzacji. Zachowały się fragmenty spisywanego przez niego słownika
gwary śląskiej170. Jak pisze Stasiński, był on lingwistą i znał następujące języki: łacinę,
niemiecki, francuski, czeski, hebrajski, rosyjski oraz grekę171. Sam Musioł w ankie-
tach personalnych przyznawał się skromnie do znajomości języka polskiego, nie-
mieckiego i francuskiego172. Córka Renata wspomina, że będąc już bardzo chorym,
jeszcze uczył się arabskiego173.

W 1963 roku prasa pisała „Przeszło 40-letnia działalność naukowa prof. Musioła
wysunęła go do rzędu najwybitniejszych znawców dawnych dziejów Śląska.”174

Ludwik Musioł zmarł 28 marca 1970 roku w Katowicach, w szpitalu przy ulicy Rey-
monta, i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Panewnikach. Na jego na-
grobku widnieje otwarta księga z napisem: „Ludwik Musioł – wybitny historyk
śląski”.

Po jego śmierci przez wiele lat był prawie zapomniany, jakkolwiek wielu „nau-
kowców” nie miało obiekcji, aby z zachowanych w maszynopisie prac Musioła czer-
pać pełnymi garściami, nie podając źródła swej wiedzy175. Po 1989 roku sytuacja na
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165 Wykaz publikacji i opracowań patrz H. Stas iński: Ludwik Musioł..., s. 51–70; BŚ, sygn. R 3814 III –
R. Bierówka: Spuścizna..., s. 102–132.

166 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 40–45.
167 L. Musioł: Zabytkowa mapa pszczyńskiego wolnego państwa stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 roku.

Pszczyna 1994 [maszynopis z 1958 roku w Bibliotece Śląskiej].
168 BŚ, sygn. R 3814 III – R. Bierówka: Spuścizna...
169 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 9.
170 MPŚ w Pszczynie, Spuścizna Ludwika Musioła, teczka 43: rękopisy artykułów, bez daty.
171 H. Stasiński: Ludwik Musioł..., s. 7.
172 AP Kat, UWŚl, sygn. M987, s. 7: wykaz stanu służby.
173 S. Plucińska: Musioł jakiego nie znaliśmy. „Echo Pszczyńskie” nr 14 (2006), z 5–11 kwietnia 1995,

s. 24.
174 Kartka z albumu [autora brak]. „Panorama Śląska” z 27 stycznia 1963.
175 P. Kucharczak: Kto wyda Musioła. „Gazeta Wyborcza” Katowice nr 246 z 21 października 1997, s. 1.
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szczęście zaczęła ulegać zmianie. Najpierw praca Stasińskiego, a następnie artykuły
w „Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku Zachodnim” sprawiły, że pamięć o tym wy-
bitnym historyku śląskim powoli jest przywracana176. Pojawiły się publikacje prac
Musioła, rozchwytywane przez czytelników177. W 1995 roku Muzeum Prasy Śląskiej
w Pszczynie przygotowało ekspozycję stałą poświęconą śląskiemu historykowi. Na-
dal jednak wiele z opracowań Musioła pozostaje w rękopisie i w tej formie służy ba-
daczom Górnego Śląska. Prace te są tym cenniejsze, że często opierają się na zagi-
nionych i zniszczonych w okresie II wojny światowej materiałach archiwalnych.

Niniejszy artykuł ma podtytuł – Szkic do portretu, trudno bowiem opisać życie
i osiągnięcia Ludwika Musioła na kilku stronach. Brak w tym materiale wykazu
wszystkich prac naukowych i archiwalnych Musioła, a co ważniejsze brak ich ana-
lizy i oceny, nie opisano także wielu spraw, w które się angażował, a przede wszyst-
kim nie ma w nim wspomnień o nim jego rodziny i przyjaciół. Szkic ten wskazuje
tylko na te aspekty jego życia, których ślady odnajdujemy w rozproszonych po in-
stytucjach i zespołach materiałach archiwalnych. Próbuje uchwycić to, czego z nich
można o tym badaczu i archiwiście się dowiedzieć.

Był niewątpliwie Ludwik Musioł historykiem regionalnym, skupiał się w swo-
ich badaniach na obszarze Górnego Śląska, a precyzyjniej głównie na terenie woje-
wództwa śląskiego w jego granicach z lat 1922–1939. Badał dokumenty z tego re-
jonu, tłumaczył je, opisywał, otwierał świat przeszłości miast, miasteczek i wsi
górnośląskich. Dla Ślązaków jest kimś, kogo znaczenie trudno przecenić. Tak samo
powinno być dla badaczy historii, ponieważ ci, którzy piszą wielkie syntezy histo-
ryczne, często zapominają o tym, że „uogólnienie potrzebne żebyśmy mogli objąć
olbrzymi, chaotyczny materiał, zabija szczegół, zawsze wyłamujący się ze schematu
[...] Historia, jeżeli nie można jej ożywić przez coś, co ma dla nas osobiste zabar-
wienie, będzie zawsze mniej albo bardziej abstrakcyjna, wypełnią ją starcia anoni-
mowych sił i schematy.”178 Dzięki Ludwikowi Musiołowi historia naszej „małej oj-
czyzny” taka nie jest.
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176 H. Stas iński: Ludwik Musioł...; W. Szewczyk: O pamięć dla Ludwika Musioła. „Dziennik Zachodni”
1990, nr 169, s. 4; P. Kucharczak: Kto wyda Musioła..., s. 1; Tenże: Był strasznie prześmiewny. Rozmowa z córką
Ludwika Musioła. „Gazeta Wyborcza” Katowice nr 248 z 23 paździenika 1997, s. 2; Tenże: Rozejdą się migiem,
„Gazeta Wyborcza” Katowice nr 249 z 24 października 1997, s. 5.

177 L. Musioł: Zabytkowa mapa pszczyńskiego...; Tenże: Bujaków: monografia historyczna gminy i parafii.
Katowice 1995; Tenże: Mokre. Z dziejów wsi i parafii (monografia historyczna). Katowice 1995; L. Musioł,
H. Szymankiewicz: Paniowy. Monografia historyczna miejscowości, kościoła i parafii. Katowice 1993; L. Musioł:
Parafia Krasowy. Monografia historyczna miejscowości Krasowy, Kosztowy, Wesoła. Katowice 1995; Tenże: Wyry –
gmina i parafia. Katowice 1998; Tenże: Bieruń. Miasto, kościół, parafia. Bieruń 1999; L. Musioł, E. Szuster:
Studzienice. Monografia historyczna. Pszczyna 2000; L. Musioł: Kobiór – gmina i parafia. Kobiór 2001.

178 Cz. Miłosz: Rodzinna Europa. Kraków 1994, s. 22.
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Joanna Szczepańczyk

JÓZEFA OKONIEWSKA – ARCHIWISTKA
ARCHIWUM KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH

Urodziła się w Poznaniu 21 marca 1892 roku1 jako czwarte, z pięciorga, dziecko
Stanisława Okoniewskiego, właściciela małego przedsiębiorstwa w Poznaniu, i Ma-
rii z Jankowskich. Jej starsze rodzeństwo (bracia: Ignacy i Antoni oraz siostra Wła-
dysława) zmarło przed jej urodzeniem2. W marcu 1897 roku wraz z rodzicami
i młodszą siostrą przeniosła się do Berlina, gdzie ojciec pracował w charakterze
urzędnika prywatnego w przedsiębiorstwie Allgemeine Electrische Gesellschaft.
W wieku 6 lat rozpoczęła edukację w ośmioklasowej szkole średniej. Po jej ukoń-
czeniu kontynuowała przez kilka lat naukę w instytucie naukowym ss. Urszulanek
w Berlinie, z zamiarem obrania w przyszłości zawodu nauczycielki. Jednak w oba-
wie przed germanizacją rodzice oddali Józefę na roczny kurs w szkole handlowej
H. Stzahlendorffa w Berlinie. Tu zapoznała się teoretycznie z wszelkimi przed-
miotami z dziedziny handlu i prac biurowych (książkowością, niemiecką stenogra-
fią, korespondencją, pisaniem na maszynie). Przez cały okres edukacji pobierała pry-
watne lekcje języka polskiego.

Po ukończeniu szkoły handlowej pracowała najpierw w Berlinie, później
w Grudziądzu w miejscowej „Gazecie Grudziądzkiej” redagowanej przez senatora
Wiktora Kulerskiego, następnie znów w Berlinie, m.in. u posła Wojciecha Korfan-
tego, który założył tu własne Polskie Biuro Korespondencyjne3.

Z początkiem 1920 roku rodzina Okoniewskich powróciła na stałe do Poznania,
zajmując najpierw mieszkanie przy ul. Gnieźnieńskiej, a później przy ul. Generała
Prądzyńskiego4. W czasie podróży z Berlina rodzina poniosła znaczne straty mate-
rialne na skutek kradzieży w wagonach meblowych. Zginęły wtedy również doku-
menty rodzinne. Józefa, która wcześniej opuściła Berlin, była zatrudniona w kilku
poznańskich przedsiębiorstwach, gdzie zajmowała się prowadzeniem korespon-
dencji polsko-niemieckiej. 18 sierpnia 1919 roku objęła posadę referentki w Komi-
sariacie do spraw Likwidacji Niemieckiej w Poznaniu, a 1 lipca 1924 roku została
urzędnikiem w VIII stopniu służbowym w Wydziale Dobrowolnej Likwidacji.
Z powodu częściowej likwidacji tego Urzędu, pomimo bardzo dobrych opinii
przełożonych, utraciła pracę 30 kwietnia 1930 roku. Było to tym dotkliwsze, że miała

1 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej AP Poznań), 53/1926, Urząd Stanu Cywilnego Poznań
miasto (dalej USC Poznań-m), sygn. 260.

2 AP Poznań, 53/474, Akta miasta Poznania (dalej AM Poznania), sygn. 14800.
3 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie (dalej AP Pszczyna), 17/53, Archiwum Ksią-

żąt Pszczyńskich w Pszczynie (dalej AKP), sygn. p.O 8.
4 AP Poznań, AM Poznania, sygn. 14800.
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na utrzymaniu matkę, pozostającą po śmierci męża w 1922 roku bez środków
do życia.

Od maja 1930 roku do czerwca 1934 roku kierowała działem korespondencji pol-
sko-niemieckiej w wydawnictwie Artura Gustowskiego „Kupiec” w Poznaniu.
Znów, mimo wzorowej opinii, powtórzyła się sytuacja sprzed kilku lat. W związku
z reorganizacją drukarni została zredukowana.

Od początku 1935 roku, dzięki życzliwości byłego szefa w Komisariacie do
spraw Likwidacji Niemieckiej, później dyrektora Archiwum Państwowego w Poz-
naniu dr. Kazimierza Kaczmarczyka, przez kilka miesięcy pracowała jako archiwistka
przy inwentaryzacji akt dóbr krotoszyńskich w tamtejszym archiwum5.

W styczniu 1935 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego, uznając i aprobując konieczność zabezpieczenia Archiwum Książąt Pszczyń-
skich w Pszczynie, będącego w dyspozycji Zarządcy Przymusowego Dóbr i Zakła-
dów Przemysłowych Księcia von Pless, wydelegowało dra Kaczmarczyka do
skontrolowania jego stanu6. Na miejscu stwierdził, że pszczyńskie archiwum stanowi
bogaty materiał nie tylko do historii politycznej, ale i gospodarczej oraz kulturalnej
terytorium obejmującego ówczesne powiaty: rybnicki i pszczyński, a także całego
Górnego Śląska od wieków średnich, zwłaszcza od początku XVI wieku. Poza upo-
rządkowanym działem dokumentów w archiwum znajdowało się około 11 500 ksiąg
i luźnych dokumentów złożonych w wielu pomieszczeniach dawnej dyrekcji ksią-
żęcej, zakurzonych i nieuporządkowanych. W tej sytuacji uznał za konieczne prze-
prowadzenie jak najszybszej inwentaryzacji zasobu. Ponieważ nikt na stałe nie zaj-
mował się archiwum, znając umiejętności fachowe Okoniewskiej, jej doskonałą
znajomość języka niemieckiego i biegłość pisania na maszynie, złożył propozycję za-
trudnienia swej byłej pracownicy.

Na początku maja 1935 roku Okoniewska złożyła podanie o pracę na nowo utwo-
rzonym stanowisku inwentarystki akt archiwum księcia von Pless. Zarządca Przy-
musowy dypl. inż. Bronisław Kowalski wyraził natychmiast gotowość zaangażowania
Okoniewskiej od 1 lipca na następujących warunkach: wynagrodzenie 200 zł (ok. 175
zł netto) płatnych z dołu za wykonywanie czynności służbowych, zwrot kosztów po-
dróży z Poznania do Katowic i Pszczyny oraz po ukończeniu prac zwrot kosztów po-
dróży powrotnej 2 klasą pociągiem osobowym lub pośpiesznym. Angaż obejmował
okres do ukończenia prac inwentaryzacyjnych, przy czym najdalej do 31 grudnia
1935 roku. W tym czasie obu stronom miało przysługiwać 1-miesięczne wypowie-
dzenie na koniec miesiąca. Na wniosek Józefy przydzielono jej również deputat węg-
lowy w ilości 7,5 tony z kopalń „Aleksander” lub „Brada”, za zwrotem odpowied-
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5 AP Pszczyna, AKP, syg. p.O 8. Sporządzone przez Okoniewską inwentarze uległy zniszczeniu w trak-
cie działań wojennych.

6 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 15.
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niej kwoty (5 lub 5,50 zł) za przewóz. Miejscem jej zatrudnienia był Oddział Drob-
nych Dzierżaw.

Ponieważ zaoferowane warunki były korzystne, Okoniewska porzuciła Poznań
i zamieszkała w Pszczynie na I piętrze budynku przy ulicy Kopernika 97. Pomimo
wielu prozaicznych trudności organizacyjnych, niezrozumienia przez niektóre
osoby ważności jej zadania (zaginięcie kluczy do pomieszczeń, brak ludzi do zno-
szenia akt ze strychu), bezzwłocznie zabrała się do pracy8. Do lipca 1935 roku opra-
cowała ponad 600 ksiąg i akt luźnych. Przez cały okres swojej pracy ściśle współ-
pracowała z dr. Kaczmarczykiem, udzielającym jej wskazówek i kontrolującym
postępy. Cennymi uwagami służył również ówczesny wizytator Ludwik Musioł. Wo-
bec nieukończenia robót oraz w związku z brakiem innej pracy i koniecznością utrzy-
mania matki w Poznaniu na początku grudnia 1935 roku zwróciła się do Dyrekcji
Głównej Zarządu Przymusowego Dóbr Księcia von Pless w Katowicach z prośbę
o przedłużenie umowy. Do końca 1935 roku pracowała nad rejestracją aktów pro-
cesowych, recesowych i innych. Do zinwentaryzowania pozostawało jeszcze kilka
tysięcy dokumentów, ksiąg gospodarczych, 313 pudeł z aktami luźnymi i księgami,
odnoszącymi się do poszczególnych miejscowości, spraw kościelnych, górniczych,
leśnych oraz biblioteka obejmująca około 1200 książek.

Obfity luźny materiał archiwalny, który należało uporządkować, leżał w bezład-
nych stosach. Po zinwentaryzowaniu całości, zdaniem dr. Kaczmarczyka, należało
na podstawie sporządzonych spisów dokonać ostatecznego podziału całości zbiorów
oraz najpraktyczniejszego i celowego rozmieszczenia w odpowiednich pomiesz-
czeniach9. Według opinii przełożonych i Kaczmarczyka, Okoniewska w pracy wy-
kazywała się fachowością i dużym zaangażowaniem. Zawarto więc z nią kolejną
umowę o pracę, na identycznych jak poprzednio warunkach. Przydzielono również
do archiwum, w ramach praktyk wakacyjnych, pomocników: mgr. Antoniego
Suszkę, Elżbietę Piątkównę i Eugeniusza Kappę10. Ponieważ inwentaryzacje miały
zająć jeszcze kolejny rok i należało się liczyć z ich przedłużeniem oraz w związku
z tym, że na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego z 3 czerwca 1936 roku
archiwum pszczyńskie zostało uznane za zabytek11, w połowie września zawarto
z Okoniewską umowę wprawdzie na czas nieograniczony z kwartalnym wypowie-
dzeniem, ale w sumie była ona mniej korzystna dla archiwistki. W nowej umowie
zastrzeżono bowiem możliwość zatrudnienia jej także na innym stanowisku – bądź
w charakterze czasowego zastępcy w czasie urlopu właściwego pracownika, bądź do
innych prac, jeżeli będzie tego wymagał interes Zarządu – jednak z równoczesnym

JOANNA SZCZEPAŃCZYK

7 AP Pszczyna, AKP, sygn. p.O 8.
8 AP Pszczyna, AKP, sygn.XIV 12.
9 AP Pszczyna, AKP, sygn. p.O 8.
10 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 12.
11 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 13.
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pełnieniem dotychczasowej funkcji. Możliwe było również przeniesienie Oko-
niewskiej na stałe na inne stanowisko w Dyrekcji Głównej w Katowicach lub innej
dyrekcji podległej Zarządowi. Zapewniono zwrot kosztów podróży, a do pensji 200
zł deputat węglowy w ilości 3 ton w stosunku rocznym, według norm obowiązują-
cych w Dyrekcji Głównej. W 1937 roku otrzymała podwyżkę pensji do 250 zł, zwrot
kosztów podróży i deputat węglowy w ilości 3 ton. W ten sposób zapewniono kon-
tynuację prac. Po zakończeniu kolejnych etapów inwentaryzacji Okoniewska prze-
syłała Dyrekcji Głównej i dr. Kazimierzowi Kaczmarczykowi sprawozdania i spisy.
W okresie zatrudnienia Okoniewskiej do korzystania z akt archiwum książęcego zos-
tali dopuszczeni ponadto m.in.: Józef Bańka, Czesław Grot, Marian Gumowski,
Ludwik Musioł, J. Pilnaček, Jan Wypler. Zrealizowanych zostało wiele kwerend ge-
nealogicznych i tematycznych.

Z powodu likwidacji Zarządu Przymusowego 3 lutego 1939 roku przekazano
Okoniewskiej, jako archiwistce przejętej przez Zarząd Masy Spadkowej, całe ar-
chiwum, łącznie z tajnym. Jednak już następnego dnia (4 lutego) została przeniesiona
do Spółki Akcyjnej Książęce Kopalnie Pszczyńskie w Katowicach12. Na konferencji
w sprawie kosztów likwidacji Zarządu Przymusowego, która odbyła się 6 lutego 1939
roku, poruszono sprawę zastąpienia Okoniewskiej w archiwum innym pracowni-
kiem13. Została zupełnie odsunięta od spraw archiwalnych. Natomiast przydatna oka-
zała się wiedza nabyta w szkole handlowej. W kwietniu została oddelegowana do spo-
rządzania bilansu Dyrekcji Dóbr w Pszczynie, a następnie do pracy w Oddziale
Nieruchomości w Pszczynie. Jeszcze na początku 1939 roku Okoniewska znalazła
się w gronie kilkudziesięciu pracowników przeznaczonych do zwolnienia z dniem
30 czerwca, jednak po protestach Rady Zakładowej i artykułach prasowych, w któ-
rych Książęce Kopalnie zostały oskarżone o zwalnianie polskich pracowników, Za-
rząd wycofał się ze swych zamiarów14. Od chwili wyjazdu na urlop w sierpniu 1939
roku dalszych losów Józefy Okoniewskiej nie udało się ustalić. Przy akcie urodze-
nia brak jest adnotacji o śmierci15. Do Pszczyny nie powróciła. W księgach mel-
dunkowych Poznania z okresu okupacji w mieszkaniu przy ulicy Gnieźnieńskiej 57
figuruje tylko staruszka matka Maria i siostra Bronisława, stanu wolnego, pracująca
w zakładzie fotograficznym Foto-Steiner w Poznaniu16.

Niewiele wiadomo o życiu osobistym Józefy Okoniewskiej. Kondycja materialna
rodziny nie przedstawiała się dobrze, skoro Józefa zaraz po ukończeniu szkoły roz-
poczęła pracę zawodową. Nie założyła własnej rodziny. Ustawicznie borykała się
z kłopotami finansowymi. Pensja nie wystarczała jej na wydatki własne i utrzyma-
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12 AP Pszczyna, AKP, sygn. XIV 14.
13 AP Pszczyna, AKP, sygn. XVII 3131.
14 AP Pszczyna, AKP, sygn. 3122.
15 AP Poznań, USC Poznań-m, sygn. 260.
16 AP Poznań, AMPoznania, sygn. 16710.
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nie matki oraz siostry w Poznaniu, które wspierała sumą 50 zł miesięcznie. Płaciła
za nie podatki, przesyłała pieniądze na opał, odzież i obuwie. Wielokrotnie zwracała
się do Dyrekcji Zarządu Przymusowego o zaliczki na poczet pensji. Po wycofaniu
się pracodawcy z pokrywania kosztów biletu miesięcznego zmuszona była wystąpić
z prośbą o zaliczkę na jego kupno. Przysługujący urlop wypoczynkowy spędzała ro-
krocznie u matki oraz u państwa Przybylskich w Łowinku koło Pruszcza w pow.
świeckim na Pomorzu.

W Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Pszczynie zachowały się na-
stępujące jednostki aktowe sporządzone przez Józefę Okoniewską: Spis ksiąg i akt
do 1850 roku sporządzony w 1935 roku17; Spis aktów cz. I nr 1–1329 z indeksem
alfabetycznym do spisu sporządzony 1936 roku18; Spis aktów cz. II nr 1330–4186
sporządzony w 1936 roku19; Streszczenie alfabetyczne spisu akt, teczka nr. III od
nr 1330–4186 sporządzony w 1937 roku20; Indeks alfabetyczny do spisu aktów,
teczka nr II od nr 1330–4186 sporządzony w 1937 roku21 oraz Spis ksiąg gospodar-
czych sporządzony w 1937 roku22, ponadto w jednostkach dotyczących archiwum
z lat 1935–1939 znajduje korespondencja oraz sprawozdania dotyczące postępu jej
prac inwentaryzacyjno-porządkowych.

JOANNA SZCZEPAŃCZYK

17 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 35.
18 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 36.
19 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 37.
20 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 38.
21 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 39.
22 AP Pszczyna, AKP, sygn. I 40.
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Tomasz Hajewski, Mirosław Węcki

KARL GUSTAW BRUCHMANN JAKO ZWIERZCHNIK
NIEMIECKIEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ

NA GÓRNYM ŚLĄSKU W LATACH 1939–1943

W 1939 roku, śladem Wehrmachtu, operacyjnych grup policji i urzędni-
ków, na tereny Polski przybyli archiwiści z zadaniem zabezpieczania archiwa-
liów, które miały znaczenie dla obowiązującej w III Rzeszy wizji historii,
społeczeństwa oraz racji stanu. Na anektowanych obszarach utworzono archi-
wa państwowe podległe pruskiej administracji archiwalnej, których pracą kiero-
wali fachowcy dysponujący wieloletnim doświadczeniem w swoim zawodzie.
Jednym z nich był dotychczasowy pracownik Archiwum Państwowego
we Wrocławiu dr Karl G. Bruchmann, skierowany na włączony do Niemiec
Górny Śląsk.

We wspomnieniu o Bruchmannie, które ukazało się cztery lata po jego śmierci,
Wolfgang Mommsen napisał, że niewiele wiadomo o jego działalności podczas po-
bytu w Katowicach1. Chcąc wypełnić tę lukę, w niniejszym artykule przybliżymy
ten kilkuletni okresu w życiu Bruchmanna, ukazując jego ówczesną działalność ar-
chiwalną, naukową i partyjną.

Choć dotychczas nikt nie podjął się napisania jego biografii, to wiele wzmia-
nek o nim zawarto w literaturze historycznej, wydanej zarówno w kraju, jak
i za granicą. Wśród autorów polskich należy wymienić Michała Antonowa, To-
masza Falęckiego oraz Witolda Paczkowskiego, którzy – pisząc ogólnie o historii
Archiwum Państwowego w Katowicach – opisywali działalność Bruchmanna
w Katowicach podczas wojny2. Antonina Staszków skupiła się natomiast na okre-
sie 1939–1945 i na podstawie materiałów archiwalnych szczegółowo przedstawiła
pracę dyrektora katowickiego Archiwum na rzecz archiwistyki niemieckiej3.
Z kolei Marek Stażewski w swoim obszernym opracowaniu pt. Niemiecka polityka
archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939–1945 przedstawił kolejne

1 W. Mommsen: Karl G. Bruchmann zum Gedenken. „Der Archivar” 1971, H. 4, s. 349.
2 M. Antonów: Dwudziestopięciolecie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (1932–1957). „Ar-

cheion” T. 28, 1958, s. 31–45; T. Falęcki: Dzieje państwowej placówki archiwalnej w Katowicach do 1945 roku.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 1, 1998, s. 53–67; W. Paczkowski: Z dziejów Wojewódzkiego Archiwum
Państwowego w Katowicach 1932–1977 [referat niepublikowany].

3 A. Staszków: Archiwa prywatne w prowincji Górnego Śląska (1939–1945). „Archeion” T. 71, 1980, s. 77–
95; A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939–1945. Sumariusz te-
matyczny. Katowice 2007; A. Staszków: Działalność niemieckiej służby archiwalnej w Katowicach w latach 1939–
1945. „Silesia Superior” T. 1, 1994, s. 9–20; A. Staszków: Losy archiwaliów cieszyńskich w XX wieku.
„Pamiętnik Cieszyński” T. 6, 1993, s. 114–122; A. Staszków: Polityka hitlerowska wobec archiwów polskich w
świetle akt znajdujących się w WAP w Katowicach. „Archiwista” 1979, nr 3–4, s. 21–29.
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etapy realizowania przez Bruchmanna niemieckiej polityki archiwalnej na Górnym
Śląsku4.

Sylwetkę Bruchmanna omawiali również autorzy zagraniczni. Oprócz wspom-
nianego wyżej Mommsena, Wolfgang Leesch zamieścił w leksykonie archiwistów
niemieckich krótką notatkę biograficzną i wykaz artykułów5. Stefan Lehr w pracy na
temat archiwistów niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie i na Ukrainie roz-
ważał zaangażowanie Bruchmanna w akcję przemieszczania zasobu archiwów
polskich w latach 1939–1945, natomiast Astrid Eckert wymieniała go w kontekście
denazyfikacji pracowników niemieckiej służby archiwalnej6.

Choć spuścizna po Karlu Bruchmannie jest przechowywana w Archiwum Miej-
skim w Goslar (Stadtarchiv Goslar), gdzie pracował w latach 1948–1960, to wy-
czerpujących materiałów źródłowych dostarczyły zachowane w zasobie katowickiego
Archiwum akta Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach),
a w szczególności akta osobowe Bruchmanna. Ponadto cenne, dotąd niepubliko-
wane, informacje znajdują się w aktach NSDAP Gauleitung O/S Kattowitz (Naro-
dowo–Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Katowicach).

Karl Gustav Otto Bruchmann urodził się 2 października 1902 roku we Wrocła-
wiu jako syn dyrektora Królewskiego Gimnazjum Króla Wilhelma we Wrocławiu
prof. dr. Karla Friedricha Heinricha Bruchmanna oraz jego żony Louisy z domu
Hippe. W latach 1909–1912 uczęszczał do szkoły podstawowej przy gimnazjum,
w którym pracował jego ojciec, a następnie do rzeczonego gimnazjum. W 1916 roku
w związku z przeniesieniem ojca do Lubania (Lauban) podjął naukę w tamtejszym
gimnazjum, zdając maturę 5 lat później w okresie Wielkanocy. Już na maturze wy-
raził chęć zostania w przyszłości archiwistą.

Chcąc spełnić to marzenie, w 1921 roku podjął studia na Uniwersytecie Fryde-
ryka Wilhelma we Wrocławiu, by w semestrze zimowym 1922/1923 przenieść się na
Uniwersytet w Marburgu, gdzie w grupie roboczej prof. Stengela opracowywał his-
toryczny atlas Hessen–Nassau. 23 lutego 1927 roku zdał egzamin doktorski, broniąc
pracę na temat historii terytorialnej powiatu Eschwege. Dwa lata później, 19 lipca
1929 roku, zdał na ocenę dobrą filologiczny egzamin państwowy, obejmujący wie-
dzę z zakresu historii, języka niemieckiego oraz łaciny7. Jednak pracę w archiwum
mógł podjąć dopiero po zdaniu archiwalnego egzaminu państwowego, co nastąpiło

TOMASZ HAJEWSKI, MIROSŁAW WIĘCKI

4 M. Stażewski: Niemiecka polityka archiwalna na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy 1939–1945. War-
szawa 1991.

5 W. Leesch: Die deutschen Archivare 1500–1945: Biographisches Lexikon. Bd. 2. München 1992, s. 84.
6 S. Lehr: Ein fast vergessener „Osteinsatz”: Deutsche Archivare im General Gouvernement und im Reichskom-

missariat Ukraine. Düsseldorf 2007; A. Eckert: Kampf um die Akten: Die Westalliierten und die Rückgabe von deuts-
chem Archivgut nach dem Zweiten Weltkrieg. Stuttgart 2004.

7 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), 12/137, Archiwum Państwowe w Katowicach (da-
lej Arch Kat), sygn. 261a, k. 28.
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12 września 1931 roku. Na tym egzaminie musiał wykazać się wiedzą z archiwistyki,
nauk pomocniczych historii, języka niemieckiego oraz francuskiego, a także znajo-
mością zagadnień prawa i administracji8. Aby przygotować się do tego egzaminu,
wziął udział w kursie przeprowadzonym w Instytucie Archiwistyki w Pruskim Taj-
nym Archiwum Państwowym (Institut für Archivwissenschaft und geschichtswis-
senschaftliche Fortbildung am Preussischen Geheimen Staatsarchiv) w Berlinie–
Dahlem9.

Po odbyciu 6-miesięcznej praktyki w Archiwum Państwowym we Wrocławiu
został przyjęty tamże do pracy na stanowisku pomocnika archiwalnego (Archivhil-
fsarbeiter) od 1 kwietnia 1932 roku10. Tego właśnie dnia złożył przysięgę urzędni-
czą11. Ostateczny angaż w pruskiej służbie archiwalnej otrzymał 11 listopada 1932
roku z ważnością od 1 października 1932 roku. Awansował wtedy na stanowisko
asystenta archiwalnego (Archivassistent) z pensją 311 marek niemieckich miesięcz-
nie12. Kolejny awans na stopień radcy archiwalnego (Staatsarchivrat) otrzymał w 1935
roku, co wiązało się z podwyżką – jego pensja wynosiła odtąd 460 marek13.

Działalność Karla Bruchmanna w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przed
wojną odznaczała się sumiennością oraz nadzwyczajną aktywnością – do tego stop-
nia, że wyprzedził swoich starszych kolegów14. Podczas gdy dyrektor Archiwum
Erich Randt zajmował się ogólnymi kwestiami organizacyjnymi, a w szczególności
poradnictwem archiwalnym, to Bruchmann kierował właściwą pracą archiwalną:
opracowaniem i udostępnianiem akt. Zaangażował się również w pracę kilku in-
stytucji naukowych: jako sekretarz Komisji Historycznej Śląska (Historische Kom-
mission für Schlesien), członek zarządu Związku Historii Śląska (Verein für Ges-
chichte Schlesiens), członek Górnołużyckiego Towarzystwo Naukowego
(Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) w Zgorzelcu. Imponująco wy-
gląda również lista jego publikacji z lat 1933–1939, bardzo rozległych chronolo-
gicznie i tematycznie15. We wrześniu 1938 roku Bruchmann został ponadto sekre-

K. G. BRUCHMANN JAKO ZWIERZCHNIK NIEMIECKIEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ...

8 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 8–9.
9 W. Mommsen: Karl G. Bruchmann..., s. 348.
10 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 19.
11 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 22.
12 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 46.
13 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 117.
14 W. Mommsen: Karl G. Bruchmann..., s. 348.
15 Tamże, s. 348. Na przykład: K. Bruchmann: Eine unbekannte Urkunde Alexanders V. aus dem Jahre 1410

„Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens” Bd. 66, 1933, s. 130–138; K. Bruchmann: Friderizia-
nische Kolonistenverzeichnisse aus Schlesien. „Familie, Sippe, Volk” Bd. V, 1934, s. 87–92, 97–101; K. Bruchmann:
Geburts- und Losbriefe der Herrschaft Neuschloss. „Der Schlesische Familienforscher” 1936–1940, Nr 2,
s. 154–158; K. Bruchmann: Thüringische Gelegenheitsfunde aus schlesischen Archivalien. „Das Thüringer Fäh-
nlein” 1937, s. 7; K. Bruchmann: Zur Besitzgeschichte der Rittergüter. „Der Sippenforscher” 1938, H. 1/2,
s. 10–12; K. Bruchmann: Das Fürstlich Hatzfeld’sche Archiv in Schloss Trachenberg. „Zeitschrift des Vereins für
Geschichte Schlesiens” Bd. 73, 1939, s. 248–267.
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tarzem „Niemieckich dni archiwalnych” („Deutsche Archivtage”) wraz z dr. Han-
sem Kramerem z Innsbrucka16.

Jeszcze przed wybuchem wojny, najpóźniej w 1938 roku, Bruchmann został
członkiem Oddziałów Szturmowych (SA) NSDAP. 21 lutego 1938 roku meldował
dyrektorowi Archiwum Państwowego we Wrocławiu, że zdobył odznaki sportowej
SA, a kilkanaście miesięcy późnej, 30 stycznia 1939 roku, awansował do stopnia
scharführera SA17. W lutym 1938 roku przebywał także na „obozie dla urzędników”
(Reichslager für Beamte) w Bad Tölz (w południowej Bawarii), działającym pod pat-
ronatem zastępcy führera Rudolfa Hessa. Obozy takie organizowano w celu prze-
szkolenia i natchnienia aparatu urzędniczego, konserwatywnego w swej masie, no-
wym „narodowosocjalistycznym duchem.”18 Jego teczka osobowa zawiera także
liczne prośby o urlop z powodu szkoleń wojskowych, które odbywał corocznie
w okresie 1935–193919. W maju 1938 roku awansował na stopień sierżanta (Feld-
webel)20.

Lata trzydzieste przyniosły doniosłe zmiany w jego życiu prywatnym. 25 marca
1933 roku wziął ślub z młodszą o 7 lat Lieslotte Gertrud, córką prezesa wrocław-
skiego Sądu Obwodowego Hansa Börnera. Początkowo ślub planowano na 17
marca, by połączyć go ze złotymi godami dziadków i srebrnymi godami rodziców
panny młodej. Jednak po nieoczekiwanej śmierci dziadka ślub odbył się 8 dni póź-
niej21. Chcąc spełnić wymagania formalne nowego aparatu państwowego, Bruch-
mann przesłał Generalnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych dokumenty
poświadczające aryjskie pochodzenie jego żony22. 26 lipca 1935 roku Bruchmannom
urodził się syn Karl Dietrich23. Drugi syn Karl Ekkehard przyszedł na świat 22 kwiet-
nia 1937 roku24.

Po pokonaniu Polski w 1939 roku i przyłączeniu części jej obszaru do Niemiec
rozpoczęło się organizowanie niemieckiej administracji na anektowanych ziemiach.
Dotyczyło to także niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku. W zarządzeniu
z 19 października 1939 roku Generalny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Ernst
Zipfel oddelegował Bruchmanna do Katowic w celu zabezpieczenia przede wszyst-
kim zbiorów dawnego Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego, a także in-
nych archiwów znajdujących się na terenie Górnego Śląska25. Archiwista wrocław-
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16 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 219.
17 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 222.
18 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 196.
19 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 122, 148, 155, 165, 185, 205, 224.
20 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 214.
21 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 56, 65.
22 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 99, 104.
23 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 119.
24 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261a, k. 175.
25 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 1.
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ski pojawił się w Katowicach 23 października owego roku. Z zachowanej kores-
pondencji wynika, że pobyt Bruchmanna w Katowicach miał początkowo charak-
ter tymczasowy: traktowany był jako delegacja, która miała zakończyć się po całko-
witym zabezpieczeniu wskazanych zbiorów. Jednak zadanie to okazało się bardziej
czasochłonne niż się spodziewano, toteż po konsultacji z E. Randtem, który w dro-
dze do Krakowa odwiedził Katowice i zalecał stały nadzór pracownika naukowego
nad miejscowym zasobem archiwalnym, Bruchmann poprosił o zgodę na przedłu-
żenie pobytu26. Generalny Dyrektor udzielił zgody 3 listopada, a ponieważ pomysł
przeniesienia archiwum katowickiego do Wrocławia okazał się niewykonalny, trzy
dni później mianował Bruchmanna pełnomocnikiem Archiwum Państwowego we
Wrocławiu dla rejencji katowickiej27.

Swoją działalność w czasie tych pierwszych dni w Katowicach Karl Bruchmann
opisywał w obszernych raportach wysyłanych do Generalnego Dyrektora. W pierw-
szym z nich, datowanym 25 października 1939 roku, pisał, że dwa dni wcześniej
przejął od nadradcy rejencyjnego (Oberregierungsrat) Grafa von Matuschka Ar-
chiwum Akt Dawnych, znajdujące się w budynku dawnego Urzędu Wojewódzkiego
Śląskiego. Na parterze znalazł akta niemieckie przejęte przez Polskę po podziale Gór-
nego Śląska, natomiast w piwnicy – akta austriackich i czeskich urzędów z księstwa
cieszyńskiego. Zauważył, że archiwum zostało opuszczone w pośpiechu, było nie-
opieczętowane, niezamknięte; w pokojach obok mebli biurowych znajdowały się
maszyny do pisania, kałamarze, ręczniki, a nawet rzeczy osobiste pracowników – Mi-
chała Antonowa i Ludwika Musioła. Ponadto udało mu się skontaktować z Maksy-
milianem Cichoniem, który – wraz ze Stanisławem Szczygłem – porządkował
przed wojną registraturę Urzędu Wojewódzkiego. Dowiedział się od niego, że Po-
lacy wywieźli do Lwowa dziesięć dni przed wybuchem wojny akta Polskiego Ko-
mitetu Plebiscytowego, a także akta policyjne, polityczne oraz dotyczące mniejszo-
ści narodowych. By je odzyskać, nawiązał współpracę z gestapo, też zainteresowanym
tymi aktami28.

Współpraca z tajną policją zaowocowała już wkrótce. W raporcie z 10 listopada
Bruchmann informował Generalnego Dyrektora, że w okolicach Chrzanowa ges-
tapo znalazło 70 skrzyń z aktami województwa śląskiego. W tym samym piśmie
informował, że z polecenia prezydenta rejencji stanął na czele komisji ochrony akt
i materiałów rękopiśmiennych, której zadaniem było sprowadzenie akt wywiezio-
nych przez Polaków29. Dyrektor Zipfel pochwalał działania podjęte przez Bruch-
manna i zalecał kontynuowanie współpracy z gestapo30.
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26 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 32–33, 36, 44.
27 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 46, 52.
28 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 6–9.
29 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 53.
30 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 36, 61.
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Jednak zorganizowanie pracy archiwum następowało powoli. Z końcem grud-
nia 1939 roku Bruchmann we wniosku o urlop w okresie od 27 do 30 grudnia ar-
gumentował, że jego obecność jako pracownika naukowego nie jest wymagana, gdyż
placówka nie została jeszcze otwarta31. Dopiero w następnym roku, zarządzeniem
premiera Prus (Hermanna Göringa) z 13 lutego 1940 roku, archiwum katowickie
zyskało status oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, a Bruchmanna mia-
nowano jego kierownikiem32. W kwietniu 1941 roku, w wyniku podziału prowin-
cji śląskiej na część śląską i górnośląską, Archiwum Państwowe w Katowicach stało
się samodzielną instytucją działającą na terenie rejencji katowickiej i opolskiej33. Skut-
kiem tej zmiany był również zawodowy awans Bruchmanna, który 28 sierpnia
1941 roku został mianowany przez Adolfa Hitlera dyrektorem Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach34. We wrześniu 1941 roku przesłał do Biura Deutsche Na-
chrichten notatkę, w której informował, że on, Karl Gustav Bruchmann, syn dy-
rektora gimnazjum Karla Bruchmanna, został mianowany dyrektorem Archiwum
Państwowego w Katowicach, którym wcześniej zarządzał jako pełnomocnik Archi-
wum Państwowego we Wrocławiu, a następnie jako kierownik Oddziału35. 21 stycz-
nia 1941 roku, w nagrodę za swe dotychczasowe dokonania, otrzymał z rąk prezy-
denta rejencji katowickiej dr. Waltera Springoruma, nadany mu przez Hitlera
9 grudnia 1940 roku, Wojenny Krzyż Zasługi II Klasy (Kriegsverdienstkreuz II – od-
znaczenie przyznawane za szeroko rozumiane osiągnięcia w pracy gospodarczej,
urzędowej lub społecznej położone na tzw. froncie domowym, czyli na tyłach.)36

Działalność archiwalna Bruchmanna w Katowicach nie ograniczała się jedynie do
zarządzania archiwum państwowym. Gdy wspomniana wyżej komisja ochrony akt
i materiałów rękopiśmiennych przekształciła się w Centralę dla Sprowadzania Wy-
wiezionej Dokumentacji Urzędowej (Zentralstelle für die Rückführung versch-
lepptes behördliches Schriftgut), Bruchmann został jej referentem i podlegał bez-
pośrednio prezydentowi rejencji37. Ponadto od kwietnia 1942 roku piastował funkcję
kierownika poradni archiwalnej, zatem był odpowiedzialny za zorganizowanie sys-
temu opieki archiwalnej na swoim terenie działania38. Sprawując tak znaczące funk-
cje archiwalne mógł on w pełni realizować niemiecką politykę archiwalną, polega-
jącą na zabezpieczaniu, gromadzeniu oraz przemieszczaniu archiwaliów.
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Jak pisze Stażewski, pierwszym zadaniem archiwistów Trzeciej Rzeszy było
przejęcie polskich archiwów „jako wieczyście niemieckich” oraz utrzymanie ich „nie-
mieckiego charakteru”39. Dla Bruchmanna wypełnianie tego zadania rozpoczęło się
z chwilą przybycia do Katowic, a kulminacja nastąpiła w kwietniu 1941 roku, kiedy
archiwum katowickie stało się odrębnym i samodzielnym archiwum, podległym dy-
rektorowi pruskich archiwów państwowych.

Następnym krokiem było zabezpieczanie i gromadzenie w archiwach bądź też
w innych miejscach przechowywania tych archiwaliów, które były „szczególnie
wartościowe z niemieckiego punktu widzenia, a więc pochodzenia niemieckiego
bądź mówiące o udziale Niemców w życiu politycznym, gospodarczym i kultural-
nym na ziemiach polskich”40. Bruchmann wypełniał to zadanie, zajmując się aktami
ewakuowanymi przez władze polskie. Jako szef Zentralstelle sprowadził w maju 1942
roku do Katowic ze Lwowa m.in. akta Archiwum Książąt Pszczyńskich, Urzędu Wo-
jewódzkiego Śląskiego oraz Sejmu Śląskiego41. Ponadto przejmował nieewakuowane
akta władz polskich, np. akta starostw i sądów, archiwów a także akta przechowywane
w archiwach kościelnych czy rodzinnych42. Korzystając z pomocy lokalnych władz,
gromadził również materiały ulotne (ulotki, obwieszczenia, plakaty), które ilustro-
wały bieżące wydarzenia43. W styczniu 1941 roku rozesłał do starostw rejencji ka-
towickiej pismo z prośbą o przekazanie do Archiwum plakatów, które dotychczas
zostały opublikowane przez te urzędy44.

W celu wzbogacenia zasobu archiwów niemieckich archiwiści III Rzeszy doko-
nywali podziału archiwaliów (tzw. Auseinandersetzung), czyli przemieszczania akt
z archiwów w Generalnym Gubernatorstwie w kierunku zachodnim. W Archiwum
w Katowicach gromadzono materiały archiwalne przemieszczane z Kielc, Krakowa,
Lwowa, Piotrkowa, Radomia, Równego oraz Warszawy45. Znamiennym przykładem
działania Bruchmanna w tym zakresie była sprawa podziału Archiwum Akt Nowych.
W swoim piśmie do dr. Zipfela z 17 stycznia 1941 roku tłumaczył, że jeśli akta pol-
skich urzędów centralnych są ważne dla „politycznego i narodowego interesu nie-
mieckiego”, to powinny być przekazane do archiwów niemieckich nawet wbrew
archiwalnej zasadzie przynależności terytorialnej. Było to rozumowanie zgodne z na-
zistowską doktryną przedkładającą dobro narodu niemieckiego pojmowanego jaka
Niemiecka Wspólnota Narodowa (Deutsche Volksgemeinschaft) nad istniejący po-
rządek prawny – tutaj reprezentowany przez wypracowywaną od dziesięcioleci me-
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81



todologię archiwalną. Innymi słowy, chodziło o najzwyklejszą grabież polskich
dóbr kultury. W tym sensie Bruchmann okazał się, cytując S. Stojanowskiego,
„wiernym sługą systemu hitlerowskiego”46.

Stosując się do zaleceń przełożonego, Bruchmann nadal współpracował hitlerow-
skim aparatem terroru przy gromadzeniu materiałów archiwalnych do Staatsarchiv Kat-
towitz. Miało to tragiczne skutki dla osób będących w posiadaniu tych archiwaliów. Na
przykład, ksiądz z Katowic-Bogucic został aresztowany przez gestapo, by Bruchmann
mógł przejąć przechowywaną przez niego księgę miasta Woźniki47. Podobny los spot-
kał Brunona Kończakowskiego, kolekcjonera z Cieszyna, którego zbiory archiwalne zos-
tały skonfiskowane, a on sam trafił do obozu koncentracyjnego. Rok później po wyj-
ściu na wolność zrzekł się praw do swojej kolekcji48. W przypadku Zofii Kossak-
-Szczuckiej, Bruchmann chciał zdobyć kronikę ze Skoczowa, którą miała ona prze-
chowywać. Zwrócił się zatem o pomoc do gestapo, które przeszukało mieszkanie au-
torki w Warszawie, jednak bez rezultatu. Trudno dziś ustalić, czy osadzenie pisarki
w obozie w Oświęcimiu było w jakiś sposób związane z kwestią odzyskania kroniki49.

Niektóre osoby były wdzięczne Bruchmannowi za jego zaangażowanie w od-
zyskanie archiwaliów i starały się okazać mu tę wdzięczność. We wrześniu 1942 roku,
a więc wkrótce po przywiezieniu ze Lwowa akt ewakuowanych przez Polaków,
księżna Klotylda von Pless przesłała mu rycinę przedstawiającą zamek w Pszczynie
z własnoręczną dedykacją za to, że „znacząco przyczynił się do sprowadzenia ze
Lwowa wywiezionego tam przez Polaków Archiwum Książąt Pszczyńskich”50. Dy-
rektor katowickiego archiwum oczywiście poprosił swoich przełożonych o zgodę na
przyjęcie prezentu, którą uzyskał jeszcze w tym samym miesiącu51. Równocześnie
w bardzo eleganckim liście podziękował księżnej za prezent52.

Przy pracy z archiwaliami polskimi niewątpliwie przydatna była znajomość
języka polskiego. W piśmie wysłanym do dr. Zipfela na początku listopada 1940
roku, Bruchmann informował, że uczy się tego języka na własną rękę53. Niespełna
rok później, w czerwcu 1941 roku, pisał, że choć nie mógł skorzystać z żadnego
kursu językowego, to jednak dzięki systematycznej pracy osiągnął duże postępy
i stopniowo poprawiał umiejętność czytania polskich dokumentów54. Na uwagę
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zasługuje fakt, że – jak relacjonuje Staszków – Bruchmann zdobył tytuł „eksperta
w sprawie oceny akt i księgozbiorów polskich szkół, parafii katolickich i klaszto-
rów”, co umożliwiło mu wydawanie decyzji o brakowaniu „bezwartościowej li-
teratury polskiej”55.

Pobyt Karla Bruchmanna w Katowicach wiązał się z rozłąką z rodziną mieszka-
jącą we Wrocławiu. Dlatego też w jego aktach osobowych można znaleźć liczne pro-
śby o urlop, który mógłby poświęcić na spędzenie czasu z żoną i dziećmi. Szczególnie
w okresie Świąt Bożego Narodzenia zabiegał o możliwość wyjazdu do Wrocławia,
prosząc równocześnie o pozwolenie na wcześniejsze wyjście z pracy w Wigilię, by
zdążyć zasiąść z bliskimi do wigilijnego stołu56. Również w okresie letnim wracał
w rodzinne strony. Na przykład, 1 lipca 1941 roku prosił dr. Zipfela o urlop od 11
do 26 lipca, gdyż czas ten jego rodzina zarezerwowała na wyjazd na wczasy. Uza-
sadniając swą prośbę, powołał się na pomyślny przebieg rozpoczętej właśnie wojny
ze Związkiem Radzieckim, gdyż niemieckie sukcesy na Wschodzie miały odsunąć
zagrożenie od Górnego Śląska i powierzonych Bruchmannowi archiwaliów57. Dwu-
krotnie zmagał się z chorobami zakaźnymi: ze świnką w kwietniu 1941 roku i z żół-
taczką na przełomie 1941 i 1942 roku58. W grudniu 1941 roku pisał do zastępującego
go w Katowicach dr. Hansa Hugo Nehmitza, że we Wrocławiu udał się do lekarza,
który przepisał mu gorzkie lekarstwo na wątrobę i obiecał postawić go na nogi
w ciągu 2–3 tygodni59.

Nie tylko rozłąka z rodziną i choroby uprzykrzały mu pobyt w Katowicach. Po-
jawiły się ponadto trudności ze znalezieniem mieszkania. Był to problem bardzo
wielu urzędników przybyłych na Górny Śląsk z Rzeszy, gdyż na tym terenie istniał
poważny deficyt lokali mieszkalnych. Początkowo musiał wynajmować pokój w ho-
telu w Katowicach, co znacznie zwiększało koszty utrzymania, jeden tydzień w ho-
telu kosztował bowiem tyle, ile miesięczny czynsz na pokój – 35 marek. Z tego po-
wodu wielokrotnie zwracał się z prośbą o przydział lokalu do Urzędu
Mieszkaniowego (Wohnungsamt), prezydenta rejencji, a nawet gauleitera Fritza
Brachta (ten ostatni zbył go, mówiąc, że potrzebne jest 16 000 mieszkań). Pomoc
przyszła z dość nieoczekiwanej strony. W lutym 1942 roku Bruchmann pisał do
dr. Zipfela, że udało mu się, dzięki pomocy „swojego blockleitera” NSDAP, naj-
prawdopodobniej miejscowego folksdojcza, znaleźć pokój i wyprowadzić z hotelu.
Jak wskazuje korespondencja, zamieszkał w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 27,
zwanej wtedy Holteistrasse60.
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Pobyt w Katowicach nie przerwał działalności naukowej Bruchmanna, a jego sta-
nowisko w sposób naturalny sytuowało go na wysokiej pozycji w górnośląskim śro-
dowisku naukowym. Nowym władzom, podkreślającym przecież ciągle niemiecki
charakter Górnego Śląska, zależało na „naukowym” uzasadnieniu tej tezy61. Stara-
ły się zatem stworzyć warunki sprzyjające działalności naukowej w regionie. Już
14 grudnia 1939 roku odbyło się w Katowicach posiedzenie Północno i Wschod-
nioniemieckiej Wspólnoty Badawczej (Nord- und Ostdeutschen Forschungsge-
meinschaft), w trakcie której podjęto próbę stworzenia „pierwszego całościowego
programu intensyfikacji badań naukowych na Górnym Śląsku”. Posiedzenie po-
prowadził prof. Hermann Aubin, przewodniczący Historische Kommission für
Schlesien, a więc stary znajomy Bruchmanna z Wrocławia. W posiedzeniu, oprócz
zwierzchników górnośląskich placówek naukowych, wzięło także udział dwóch
archiwistów: Randt i Bruchmann. Omówiono wówczas również sprawy archi-
walne. W trakcie posiedzenia doszło do konfliktu „miejscowych” działaczy z rejen-
cji opolskiej z grupą „wrocławską”62. Chodziło o przejęcie prymatu w realizacji po-
lityki naukowej w regionie. Próbą pogodzenia stron był Instytut Badań nad Górnym
Śląskiem (Institut für Oberschlesische Landesforschung), który zainaugurował
działalność 27 lutego 1941 roku. Instytutowi podporządkowano działające na Gór-
nym Śląsku placówki naukowe, których zadania miał koordynować. Jego szefem zos-
tał Fritz Arlt63. Oprócz działalności w Katowicach, nie zaprzestał Bruchmann prac
w ramach Komisji Historycznej dla Śląska. Co roku, w marcu lub kwietniu, prosił
o urlop specjalny na czas zebrań Komisji64.

Mommsen twierdził, że wojna zmusiła Bruchmanna do zaprzestania publiko-
wania, co jest niezgodne z prawdą65. Z jego akt wynika, że opublikował w tym cza-
sie kilka tekstów o charakterze naukowym. W 1941 roku ukazał się w „Schlesischer
Jahrbuch” jego artykuł Die Archive als Grundlage gesamtschlesischer Forschung doty-
czący roli archiwów w badaniach nad historią Śląska, a w następnym roku publika-
cja w „Oberschlesischer Städteführer” – Oberschlesien unter der Herrschaft der Habsburger
traktująca o dziejach Górnego Śląska pod rządami Habsburgów66. Ponadto opubli-
kował dwa artykuły dotyczące działalności i zbiorów Staatsarchiv Kattowitz, wy-
mieniane także w leksykonie niemieckich archiwistów67.
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61 Naukowym w sensie nazistowskim. Nauka w III Rzeszy nie miała bowiem „służyć obiektywnemu poz-
naniu, ale dobru narodu i państwa, a problem rasy miał się znaleźć w centrum zainteresowań badawczych”.
Por. R. Kaczmarek: Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią niemieckiej wspólnoty narodowej a rze-
czywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, s. 343.

62 Tamże, s. 344–345.
63 Tamże, s. 346.
64 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261b, k. 13, 132, 249.
65 W. Mommsen: Karl G. Bruchmann..., s. 349.
66 AP Kat, Arch Kat, sygn. 10, k. 30–49 oraz sygn. 261b, k. 301.
67 W. Leesch: Die deutschen Archivare..., s. 84.
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Jego wiedza naukowa okazała się przydatna w bardziej praktycznych sprawach.
W roku 1940 prezydent rejencji dr W. Springorum zwrócił się do szefa Staatsarchiv
Kattowitz z prośbą o dokonanie ekspertyzy heraldycznej herbów zdobiących fasadę
oraz wnętrze budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (w czasie oku-
pacji była to siedziba władz partyjnych i państwowych). Bruchmann wykonał zle-
coną analizę i wskazał, które herby można zostawić (ze względu na ich górnośląski
charakter), a które jako nacjonalistycznie polskie należy usunąć68.

W miarę możliwości udzielał się także w działalności popularyzatorskiej. Na przy-
kład, w lutym 1942 roku odczytał referat na otwarciu w Katowicach wystawy orga-
nizowanej przez Górnośląski Związek Ojczyźniany (Oberschlesischer Heimat-
bund) pt. Dokumenty z historii Górnego Śląska w piśmie i obrazie (Dokumente zur
Geschichte Oberschlesiens in Schrift und Bild). Była to wystawa objazdowa, która była po-
tem pokazywana w Zabrzu, Hulczynie i Oleśnie69.

Najmniej znanym elementem działalności Bruchmanna w czasie wojny było
piastowanie przez niego stanowiska kierownika Archiwum Okręgowego (Gauarchiv)
Górnośląskiego Okręgu NSDAP (Gau Oberschlesien). Sprawa ta łączy się z szer-
szym zagadnieniem postawy czołowej postaci górnośląskiej okupacyjnej archiwis-
tyki wobec państwa narodowosocjalistycznego. Aktywna przedwojenna działalność
Bruchmanna w SA, nagradzana odznaczeniami i awansami, świadczy o jego co naj-
mniej lojalnej postawie wobec „nowej rzeczywistości”. Abstrahując od światopog-
lądu politycznego Bruchmanna, ukształtowanego zapewne w duchu niemieckiego
(pruskiego) nacjonalizmu oraz etosu pruskiego urzędnika, który niekoniecznie mu-
siał prowadzić do akceptacji narodowego socjalizmu, uzasadnione wydaje się przy-
puszczenie, że akces do partii, a następnie praca na jej rzecz mogły wydatnie wzmoc-
nić jego pozycję w kołach naukowych i częściowo politycznych utworzonego w 1941
roku Górnośląskiego Okręgu NSDAP.

Początki archiwistyki partyjnej sięgają roku 1934, kiedy to w ramach centralnego
partyjnego wydziału szkoleniowego (Reichsschulungsamt) utworzono centralne Ar-
chiwum Partyjne (Parteiarchiv). Miało ono gromadzić materiały o historii NSDAP
oraz jej organizacji transmisyjnych: dokumenty, książki, prasę, plakaty, zdjęcia oraz
relacje zasłużonych partyjnych „starych bojowników” (nie było to więc archiwum
w tradycyjnym sensie tego słowa). Pierwszym szefem tej placówki był dr Erich
Uetrecht. Początkowo siedziba archiwum mieściła się w Berlinie, jednak jeszcze
w 1934 roku przeniesiono je do Monachium. W czerwcu 1935 roku podporządko-
wano archiwum bezpośrednio urzędowi zastępcy führera i ustalono ostatecznie jego
oficjalną nazwę: Archiwum Główne NSDAP (Hauptarchiv der NSDAP). Powsta-
niu tej placówki towarzyszyły charakterystyczne dla III Rzeszy spory aparatu par-
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tyjnego z tradycyjną administracją państwową. Chodziło o chęć rozszerzenia kom-
petencji archiwum partyjnego na dokumentację sądową i państwową, jeżeli dotyczyła
ona ruchu nazistowskiego. Spotkało się to ze sprzeciwem władz archiwów pań-
stwowych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Reichsministerium des Innern).
Mimo monitów obydwu zainteresowanych stron nie dokonano ostatecznego
rozgraniczenia kompetencji archiwum partyjnego oraz archiwów państwowych,
a rozstrzygnięcie tego sporu nie nastąpiło do końca wojny. W 1942 roku szefem
Archiwum Głównego NSDAP został dr Arnold Brügmann70.

Jednocześnie rozpoczęto tworzenie placówek archiwalnych przy okręgowych kie-
rownictwach NSDAP. Analogicznie jak w „centrali”, archiwa okręgowe wchodziły
w skład okręgowych wydziałów szkoleniowych. Archiwum Okręgowe przy Śląskim
Okręgu NSDAP (Gau Schlesien) we Wrocławiu powstało w 1938 roku. Gauleiter
Josef Wagner wyznaczył mu zadanie zbierania materiałów o rozwoju partii narodo-
wosocjalistycznej na Śląsku. Przy powiatowych kierownictwach (Kreisleitungen) po-
wołano powiatowych referentów ds. Archiwum Okręgowego (Kreisbearbeiter für
Gauarchiv)71.

W związku z utworzeniem osobnej prowincji górnośląskiej (Provinz Obersch-
lesien) w 1941 roku powstał również Górnośląski Okręg NSDAP z siedzibą w Ka-
towicach. Również tutaj utworzono partyjne Archiwum Okręgowe. Jego pierwszym
szefem został Fritz Schubert, mianowany na to stanowisko 1 maja 1941 roku72. Nie
była to jednak ostateczna nominacja, bo już po kilku miesiącach rozpoczęto poszu-
kiwania nowego szefa archiwum. Wybór padł na osobę jak najbardziej kompe-
tentną – dyrektora katowickiego Archiwum.

Nominacja Bruchmanna na stanowisko kierownika Gauarchiv wiąże się za-
pewne z osobą szefa Okręgowego Wydziału Szkoleniowego (Gauschulungsamt) gór-
nośląskiej NSDAP, któremu archiwum podlegało – Fritzem Artlem, znanym Bruch-
mannowi z Centralnego Instytutu do Badań nad Górnym Śląskiem. Arlt to postać
bardzo znacząca dla nazistowskiej polityki na Górnym Śląsku podczas ostatniej
wojny. Ten naukowiec – socjolog, związany z ruchem narodowosocjalistycznym od
początku lat 30. XX wieku – należał do grona najbliższych współpracowników rzą-
dzącego Górnym Śląskiem gauleitera i nadprezydenta Brachta73. Objęcie przez
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70 Szerzej na temat historii Archiwum Głównego NSDAP we wstępie do inwentarza zespołu NS 26
Hauptarchiv der NSDAP przechowywanego w Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. Tekst wstępu, którego au-
torem jest Viktor Lange, jest dostępny na stronie Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde: http://www.bundesar-
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71 T. Kruszewski: Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. Wrocław 1995, s. 128.
72 „Gauanordnungsblatt”, Folge 4/41, 12.05.1941, Ausgabe K, Anordnung: A 13, v. 01.05.1941, betr.: Per-

sonelle Veränderungen, s. 14.
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Bruchmanna funkcji szefa Gauarchiv oznaczało, że Arlt stał się jego bezpośrednim
partyjnym przełożonym. Jest możliwe, że obaj panowie jako naukowcy nawiązali
wspólną nić porozumienia – już po powołaniu do wojska, Bruchmann wypytywał
się o losy Arlta służącego od sierpnia 1943 roku w dywizji Waffen-SS „Das Reich”.
Arlt w swoich wspomnieniach z okresu wojny nie wymienia jednak Bruchmanna74.

Rozmowy z Bruchmannem w sprawie objęcia przez niego kierownictwa archi-
wum partyjnego miały miejsce już w lecie 1941 roku. Prawdopodobnie dopiero
wtedy podjęto kwestię organizacji partyjnej archiwistyki, konsultując tę kwestię z naj-
lepszym fachowcem w Okręgu. Efektem konsultacji było zarządzenie opublikowane
w partyjnym biuletynie urzędowym 1 września 1941 roku, które definiowało zada-
nia Gauarchiv. Należały do nich:
– gromadzenie materiałów dokumentujących historię górnośląskiej NSDAP,
– wydawanie zgody na brakowanie akt partyjnych,
– przejmowanie od kierownictw powiatowych NSDAP wszystkich materiałów do-

tyczących niemieckich organizacji mniejszościowych działających na polskim
Górnym Śląsku przed 1939 rokiem – szczególnie faszyzującej Partii Młodonie-
mieckiej (Jungdeutsche Partei – dalej: JdP)75.
Opracowane przez K. Bruchmanna wytyczne określały także rodzaje groma-

dzonych materiałów:
– plakaty, afisze, odezwy i obwieszczenia wydane po 1 września 1939 roku,
– partyjne biuletyny urzędowe (Mitteilungsblätter),
– publikacje, np. broszury wydane z okazji 10-lecia istnienia grup miejscowych

w powiatach należących przed 1939 rokiem do Rzeszy,
– publikacje wydane przez „wrogów” ruchu nazistowskiego, zbierane w celu po-

szerzenia bazy źródłowej,
– kroniki lokalnych organizacji partyjnych,
– kalendarze „ojczyźniane“ (Heimatkalender).
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74 Wspomnienia te są raczej próbą wybielenia własnej osoby w związku z zarzutami zawartymi w cyto-
wanej pracy G. Aly, S. Heim: Vordenker... Por. F. Arlt: Polen-, Ukrainer-, Juden-Politik im Generalgouvernement
für die besetzten polnischen Gebiete 1939/40 und in Oberschlesien 1941/1943 und im Freiheitskampf der unterdrückten
Ostvölker. Lindhorst 1995.

75 „Gauanordnungsblatt”, Folge 24/41, 12.09.1941, Ausgabe K, Anordnung: A 47, v. 01.09.1941, betr.: Ma-
terialbeschaffung für das Gauarchiv, s. 129–130. Członkostwem w JdP legitymowało się wielu członków gór-
nośląskiej NSDAP.
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W obwieszczeniu z 15 października 1941 roku Arlt poinformował o miano-
waniu Bruchmanna na szefa Gauarchiv i prosił kreisleiterów o wyznaczenie refe-
rentów ds. archiwalnych w kierownictwach powiatowych NSDAP76. Pierwsze
działania Karla Bruchmanna na nowym stanowisku dotyczyły właśnie mianowa-
nia owych współpracowników oraz kwestii organizacyjnych. Sprawa wyznaczenia
powiatowych pełnomocników ds. archiwalnych nie okazała się prosta. Wielu krei-
sleiterów zwlekało z wyznaczeniem kandydatów do tych funkcji. Sprawy archi-
walne nie spotkały się z wystarczającym zrozumieniem lokalnych działaczy par-
tii. Należy pamiętać, że lata 1941–1942 to okres coraz większych braków
personalnych, ze względu na masowy pobór do Wehrmachtu. Partii brakowało po
prostu ludzi do wypełniania aktualniejszych zadań. Doszło do tego, że w marcu
1942 roku szef Okręgowego Wydziału Propagandowego (Gaupropagandaamt)
Klar zwrócił się do kreisleiterów z okólnikiem traktującym o konieczności za-
bezpieczania dokumentacji. Okólnik był utrzymany w zaskakującym tonie, jak na
partię, w której obowiązywały wojskowy dryl i zasada wodzostwa (Führerprinzip),
a więc bezwzględne podporządkowanie się przełożonym. Klar cierpliwie tłuma-
czył konieczność gromadzenia i zabezpieczania archiwaliów i „prosił” kreisleite-
rów o zajęcie się „tą, niecałkiem nieważną dla przyszłości, pracą”. Zdając sobie
sprawę z braków personalnych, wyrażał nadzieję, że „znajdzie się przecież jakiś
starszy towarzysz partyjny (Parteigenosse), któremu można przekazać to zadanie”.
Na koniec prosił, aby „w żadnym wypadku nie traktować jego propozycji (!) jako
niekoniecznie zobowiązującej, bo po wojnie trzeba będzie i tak się tym zająć, więc
lepiej zacząć teraz niż później”77. Brakuje danych pozwalających stwierdzić, z ja-
kim odzewem spotkały się „propozycje” Klara, należy się jednak wstrzymać od
zbędnego „optymizmu”.

Karl Bruchmann od razu natknął się również na trudności w załatwieniu pod-
stawowych kwestii niezbędnych dla właściwego funkcjonowania swojej placówki.
Problemem było zapewnienie pomieszczeń dla archiwum w budynku Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. Ostatecznie zadowolić się musiał jednym pomiesz-
czeniem udostępnionym mu przez Wydział Prasowy (Gaupresseamt)78. Proble-
mem nie do pokonania okazała się kwestia zatrudnienia w archiwum pracowniczki,
która prowadziłaby jego codzienną działalność (m.in. gromadzenie wycinków
prasowych). Przywódczyni górnośląskiego Związku Dziewcząt Niemieckich
(Bund Deutscher Mädel), indagowana przez Bruchmanna o wytypowanie odpo-
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76 „Gauanordnungsblatt”, Folge 28/41, 25.10.1941, Ausgabe K, Bekanntgabe: B 50, v. 15.10.1941, betr.:
Regelung des Archivwesens im Gau Oberschlesien, s. 151.

77 AP Kat, 12/142, Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Katowi-
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78 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 349, teczka niepaginowana: Korespondencja
K. Bruchmanna i F. Arlta z poszczególnymi wydziałami Kierownictwa Okręgowego NSDAP w Katowicach.
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wiedniej kandydatki, informowała go w lipcu 1942 roku o wciąż trwających po-
szukiwaniach79.

Jednocześnie szef Gauarchiv rozpoczął działania mające na celu sprowadzenie
materiałów wymienionych w cytowanym wyżej zarządzeniu. W listopadzie i grudniu
1941 roku udało mu się nawiązać kontakt z redakcjami górnośląskich gazet oraz zo-
bowiązać je do przekazywania do Gauarchiv egzemplarzy wydawanych przez siebie
czasopism. Oprócz tego podjął również działania zmierzające do zgromadzenia do-
kumentacji przedwojennych mniejszościowych organizacji niemieckich. Udoku-
mentowane są jego kontakty z dwoma działaczami tych organizacji: przewodniczącym
JdP Rudolfem Wiesnerem, a także dr. Paulem Sornikiem, rejencyjnym radcą szkol-
nym (Regierungs- und Schulungsrat) i zarazem szefem przedwojennego Niemiec-
kiego Towarzystwa Gimnastycznego (Deutsche Turnerschaft). Kontakt z Wiesnerem
nawiązał za pośrednictwem Arlta. Okazało się jednak, że większość posiadanej przez
siebie spuścizny po JdP, głównie prasę, Wiesner przekazał już do Archiwum Głównego
NSDAP w Monachium80. Niezrażony tym Bruchmann skontaktował się z Mona-
chium i po kilku miesiącach otrzymał trzy skrzynie tych materiałów, co zresztą ucie-
szyło bardzo Wiesnera, który od razu poprosił o zgodę na dostęp do archiwaliów81.
Dr Sornik przekazał Bruchmannowi akta swej organizacji, jednak tylko z okresu, gdy
stał na jej czele (tj. od 19 marca 1939 roku). Jego poprzednik – Jakob Jung – miał nie
prowadzić żadnej dokumentacji „ze względów politycznych”82.

Z akcją pozyskiwania zbiorów dla Gauarchiv wiąże się chyba najbardziej kom-
promitujący epizod katowickiej działalności Bruchmanna. Jak już wzmiankowano,
nie wahał się on wykorzystywać swych, jak sam twierdził, dobrych stosunków z ges-
tapo w celu przejmowania do Staatsarchiv co cenniejszych archiwaliów. Również
jako szef archiwum partyjnego zwrócił się o pomoc do policji politycznej. 9 grud-
nia 1941 roku skierował do katowickiej Gestapo pismo następującej treści:

„W okręgach odbywa się obecnie wysyłanie Żydów na wschód. Ich majątek jest
przejmowany przez Ministerstwo Finansów. Nie ukazały się jeszcze dokładne
rozporządzenia dotyczące poszczególnych części majątku i sposobów jego wyko-
rzystania.

Jak informuje Archiwum Główne NSDAP, do jego zadań należy gromadzenie
zbiorów książkowych Żydów, jeżeli zawierają one wrogą literaturę, a także pozos-
tałe materiały o znaczeniu archiwalnym, jak: dokumenty, dyplomy, wskazówki do-
tyczące zachowania i pisma gmin żydowskich, sztychy, zdjęcia, odznaczenia, ży-
dowskie przedmioty rytualne.
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79 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 349: pismo Mädelführerin do K. Bruchmanna
z 22 lipca 1942 r.

80 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 353, k. 6.
81 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 353, k. 83.
82 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 370, k. 48.
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Jeżeli także z terenów Okręgu Górny Śląsk, które należały już wcześniej do Rze-
szy wzg. Austro–Węgier, Żydzi mogą być w większości ewakuowani, to przy gmi-
nach żydowskich może znajdować się tym bogatszy materiał. Dlatego byłbym Panu
bardzo zobowiązany, gdyby Pan już teraz zechciał podjąć właściwe kroki w celu za-
bezpieczenia tych zasobów.” [tłum. aut.]83.

Tego samego dnia wysłał do Hauptarchiv w Monachium pismo, w którym infor-
mował o nawiązaniu kontaktów z gestapo, aby zabezpieczyć „archiwalia znajdujące się
w żydowskich rękach”. Nakreślił przy tym krótko sytuację Żydów w prowincji gór-
nośląskiej. Pisał on, zgodnie z ówczesnym stanem faktycznym, że liczba Żydów na te-
renach należących przed 1939 rokiem do Rzeszy oraz byłym Śląsku Austriackim „jest
bardzo mała, gdyż zostali oni ewakuowani w latach 1939/1940”. Natomiast we
wschodniej części rejencji katowickiej i opolskiej mieszka jeszcze bardzo duża liczba
Żydów, „których wysiedlenie również zostanie wkrótce przeprowadzone”84. Zwraca
uwagę niezła orientacja autora obu pism w sytuacji i spodziewanych losach zagłę-
biowskich i górnośląskich Żydów. Brakuje źródeł, które pozwalałby jednoznacznie
stwierdzić, czy Bruchmann posiadał wiedzę o tym, czym kończy się owa „ewakuacja”.
Jednak jego służbowe kontakty z chociażby tak ważną postacią jak Arlt, krążące plotki
czy zwykłe obserwacje, stawiają znak zapytania nad jego stwierdzeniami, że „nie wie-
dział”. Trudno jest mieć wątpliwości na temat rzekomej niewiedzy Bruchmanna o ro-
dzaju działań podejmowanych przez tajną policję w celu „zabezpieczenia” zasobów
uznanych za przydatne dla edukacyjnych celów Gauarchiv85. Edukacyjnych, gdyż jed-
nym z zadań archiwum było, oprócz gromadzenia dokumentów historycznych dla
przyszłych pokoleń, również dostarczanie materiałów do bieżących potrzeb szkole-
niowych. Żydowskie akta i książki miały być źródłem wiedzy o „wrogach” ruchu na-
rodowosocjalistycznego i jego führera.

Oprócz żmudnej pracy organizacyjnej funkcja szefa Gauarchiv zobowiązywała do
udziału w konferencjach archiwistów partyjnych organizowanych przez monachijską
centralę. W gronie tym Bruchmann wyróżniał się znakomitym przygotowaniem za-
wodowym. Nic dziwnego zatem, że proszono go o przygotowanie referatów nie
tylko o działalności katowickiej placówki, lecz także o wykłady dotyczące archiwów
państwowych. W swej stosunkowo krótkiej karierze partyjnego archiwisty Bruchmann
wziął udział w trzech konferencjach organizowanych przez Hauptarchiv:
– 26–27 czerwca 1942 roku w Monachium na posiedzeniu południowoniemiec-

kich archiwistów partyjnych,
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83 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 353, k. 53.
84 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 353, k. 54.
85 W lutym 1946 r. internowany w obozie w Ratyzbonie K. Bruchmann utrzymywał pod przysięgą, że

nie brał udziału w prześladowaniach rasowych, zajmując się głównie pracą naukową – A. Eckert: Kampf um
die Akten..., s. 140.

90



– 7 sierpnia 1942 roku w Libercu (Reichenberg) na posiedzeniu południowonie-
mieckich archiwistów partyjnych,

– 18–19 września1942 roku w Monachium.
Spotkania te były okazją do zapoznania się z wymogami stawianymi „terenowi”

przez „centralę” oraz porównania doświadczeń – jak się okazało, większość archi-
wów okręgowych zmagało się z podobnymi problemami. Powtarzającą się tematyką
była pozycja archiwów okręgowych w strukturze partii. Podkreślano, że jest ona
wciąż nieustabilizowana (w poszczególnych kierownictwach okręgowych NSDAP
archiwa podlegały różnym wydziałom) i wiele zależy od inicjatywy samych archi-
wistów, którzy „nie powinni oczekiwać na rozkazy z góry, lecz sami brać sprawy
w swoje ręce”. Nie zabrakło także miejsca dla spraw metodologicznych związanych
z opracowaniem zasobu: jedna z wymienianych trudności była konsekwencją ty-
powego dla III Rzeszy przemieszania urzędów partyjnych z państwowymi. Jak to ujął
Bruchmann: „Trudność pojawia się w tym, że nie zawsze można niezawodnie usta-
lić, kiedy führer działa jako głowa państwa, a kiedy jako wódz partii. To samo doty-
czy także poziomu okręgu. Sam już doświadczyłem, że ta sama sprawa na skutek
piastowania kilku urzędów przez tego samego referenta nosi raz nagłówek nadpre-
zydenta, kiedy indziej zaś gauleitera”86. Omawiano również spory kompetencyjne
z archiwami państwowymi we wspomnianej kwestii dokumentacji sądowej oraz po-
licyjnej dotyczącej dziejów ruchu nazistowskiego. Rozwiązanie tego problemu wi-
dział Bruchmann w unii personalnej dyrektora archiwum państwowego i szefa
okręgowego archiwum partyjnego, tak jak to „po raz pierwszy urzeczywistniono na
Górnym Śląsku”87. Takie rozwiązanie miało rozwiać wszystkie kontrowersje. Należy
podkreślić, że o wszystkich sprawach dotyczących archiwistyki partyjnej, Bruchmann
informował obszernie swego przełożonego w „sektorze państwowym” dr. Zipfela.
Wydaje się, że w omawianych sprawach zachował Bruchmann „optykę” archiwisty
państwowego.

Nie przeszkadzało mu to jednak w upominaniu się o kwestie prestiżowe wyni-
kające z piastowania urzędu partyjnego. W styczniu 1942 roku Bruchmann w piś-
mie adresowanym do Kierownictwa Okręgowego NSDAP w Katowicach z żalem
informował, że mimo piastowania przez niego urzędu archiwisty partyjnego, od-
powiedzialnego za obszar całego okręgu, nie zaproszono go na zjazd „przywódców
NSDAP” (Führertagung), przez co nie został zapoznany z najnowszymi obowią-
zującymi wytycznymi gauleitera88. Protest został chyba uwzględniony, gdyż w paź-
dzierniku 1942 roku Bruchmann zwrócił się o przydział munduru partyjnego, któ-
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86 AP Kat, Arch Kat, sygn. 11, k. 30.
87 AP Kat, Arch Kat, sygn. 11, k. 30–31.
88 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 210. Zjazdy takie organizowano kilka razy do roku. Miały one charakter

uroczystych „odpraw” partyjnych, których centralnym punktem było nakreślenie aktualnej sytuacji i wy-
znaczenie zadań przez gauleitera.
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rego posiadanie jest niezbędne podczas wystąpień oficjalnych89. Nie była to pierw-
sza jego próba pozyskania uniformu, tego symbolu znaczenia i prestiżu. W lutym
1940 roku zwrócił się do dr. Zipfela z prośbą o przyznanie mu prawa do noszenia
polowego munduru urzędnika. Miało mu to przydać, „w szczególnych stosunkach
tutejszego okręgu rejencyjnego, a zwłaszcza w jego wschodniej części (byłej kon-
gresówce i Galicji), jako dyrektorowi Archiwum Państwowego, autorytetu przed-
stawiciela państwa”90. Prośba nie spotkała się z akceptacją przełożonego – odmówił,
powołując się na wysoką cenę takiego munduru (700 marek)91. Jak widać partia miała
większe zrozumienie dla tego typu potrzeb.

Inną formą działalności Bruchmanna jako archiwisty partyjnego była współpraca
przy wystawach organizowanych przez lokalne organizacje partyjne oraz Hauptar-
chiv. Na przykład, w grudniu 1942 roku zwrócono się o do niego z Monachium
o wytypowanie materiałów o Górnym Śląsku na dużą wystawę mającą uświetnić
10-lecie dojścia NSDAP do władzy. Oprócz archiwaliów miał również odszukać
stosowne słowa führera dotyczące Górnego Śląska. W tej kwestii nie mógł jednak
pomóc. Hitler, który nigdy nie odwiedził tego regionu, nie wspomniał też o nim
w żadnej ze swych słynnych przemów92.

Niezależnie od spraw prestiżowych związanych też częściowo z szumną tytula-
turą, działalność Bruchmanna w Gauarchiv była marginalna w porównaniu z funk-
cją dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach. Samo porównanie zasobów
obydwu instytucji świadczy o mizerności archiwum partyjnego – zwłaszcza że jego
działalność nie wyszła w zasadzie poza fazę organizacyjną (po powołaniu Bruch-
manna do wojska działalność archiwum prawdopodobnie zamarła – w każdym ra-
zie nie mianowano jego oficjalnego zastępcy). Zważywszy jednak na to, czym była
NSDAP w III Rzeszy oraz znaczne zaangażowanie Bruchmanna w jej działania na-
wet na niwie archiwalnej, nie można mówić o jego neutralnej postawie wobec „po-
lityki”. Może o tym świadczyć jeszcze jeden fakt. 28 grudnia 1942 roku Bruchmann
wystąpił z kościoła ewangelickiego, podając się odtąd za „wierzącego w Boga” (got-
tgläubig). Krok taki, nie nakazany prawnie, był traktowany w NSDAP jako deklara-
cja lojalności wobec ruchu nazistowskiego.

Na przełomie lat 1942/1943 wojna weszła w swoje decydujące stadium. Wiązały
się z tym coraz liczniejsze powołania do Wehrmachtu. Nie oszczędzały one urzęd-
ników państwowych ani partyjnych. Możliwość powołania stawała się, również dla
Bruchmanna, coraz bardziej prawdopodobna. Wprawdzie jego przełożony dr Zip-
fel czynił wszelkie wysiłki dla reklamowania dyrektora katowickiego archiwum od
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89 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 349: pismo K. Bruchmanna do wydziału organi-
zacyjnego w Kierownictwie Okręgowym NSDAP z 14 października 1942 r.

90 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 97.
91 AP Kat, Arch Kat, sygn. 8, k. 137.
92 AP Kat, NSDAP Gauleitung Oberschlesien, sygn. 361, k. 1–8.
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wojska, lecz z czasem stawało się jasne, że nie potrwa to długo93. Bruchmann nie od-
żegnywał się od czekającego go obowiązku. W maju 1942 roku pisał do Zipfela:
„Obawiam się, że wobec nadzwyczajnego braku podoficerów nie okaże się on [do-
wódca wojskowej komisji uzupełnień – przyp. aut.] skłonny do dalszego przedłuża-
nia mojego zwolnienia. Będzie to bardzo bolesne dla pana Ballee [pracownik Staat-
sarchiv Kattowitz – przyp. aut.], który życzyłby sobie innego rozwiązania. Pomijając
wszystkie spawy służbowe, mogę się tylko cieszyć, gdy wreszcie trafię do wojska.
Zwłaszcza teraz, po rozmowie z towarzyszem Goettingiem (rannym na froncie ko-
legą), odczuwam podwójnie mocno, że również w moim wieku należy się do frontu”94.

Nieuniknione nastąpiło na początku 1943 roku. Jeszcze 21 stycznia liczył na prze-
dłużenie zwolnienia, zwłaszcza że jak się dowiedział starosta krajowy (Landeshaup-
tmann) Georg Kate zamierzał powierzyć mu kierowanie Centralnym Instytutem do
Badań nad Górnym Śląskiem w zastępstwie Arlta, który w marcu 1943 roku miał zło-
żyć piastowanie urzędu i przejść do Waffen-SS95. Lehr wspomina również o planach
mianowania Bruchmanna zastępcą Randta w Generalnym Gubernatorstwie – li-
czono, że jako dobry towarzysz partyjny przeprowadzi równie skuteczną germaniza-
cję tamtejszej archiwistyki jak w Katowicach96. Sprawy jednak potoczyły się inaczej.
Wkrótce Bruchmann otrzymał rozkaz stawienia się dnia 10 marca 1943 roku w ko-
szarach 190. rezerwowego batalionu grenadierów we Wrocławiu. Krótki czas, jaki po-
został mu w Katowicach, wykorzystał na uporządkowanie spraw w Staatsarchiv i prze-
kazanie ich następcy – przybyłemu z Wrocławia dr. Joachimowi Lachmannowi.

Nawet będąc w wojsku, cały czas interesował się sprawami katowickiej pla-
cówki archiwalnej – prowadził ożywioną korespondencję z Lachmannem, wypytu-
jąc się o sprawy archiwum i losy znajdujących się w wojsku kolegów (m.in. intere-
sował się stanem zdrowia ranionego na froncie Fritza Arlta)97. Pisał nawet wtedy, gdy
trafił na front wschodni, gdzie miał okazję „zobaczyć więcej wojny niż dotychczas”.
Za toczone tam walki został odznaczony Żelaznym Krzyżem II Klasy98. W lutym
1944 roku na skutek uciążliwych przemarszów dostał odparzeń stóp i trafił na trzy
tygodnie do lazaretu w Kownie. Po powrocie do oddziału został 20 lipca 1944 roku
ponownie ranny (przestrzelone lewe udo) i odesłany na leczenie do Niemiec.
We wrześniu 1944 roku przebywał na urlopie zdrowotnym w domu99.
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93 Reklamowanie od służby wojskowej wymagało wystawienia przez przełożonego wniosku o przyzna-
nie danej osobie zaświadczenia o tzw. niezbędności (Uk-Stellung). W przypadku K. Bruchmanna jako pru-
skiego urzędnika, wniosek musiał podpisać premier Prus – Hermann Göring.

94 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261b, k. 270.
95 AP Kat, Arch Kat, sygn. 261b, k. 348.
96 S. Lehr: Ein fast vergessener „Osteinsatz”..., s. 248.
97 A. Staszków: Działalność niemieckiej służby archiwalnej w Katowicach…, s. 10.
98 AP Kat, Arch Kat, 261b, k. 465.
99 AP Kat, Arch Kat, 261b, k. 501. To ostatnia informacja o wojennych dziejach K. Bruchmanna, jaka znaj-

duje się w Archiwum Państwowym w Katowicach.
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K. Bruchmann przeżył wojnę i trafił do strefy kontrolowanej przez aliantów za-
chodnich. W 1946 roku został aresztowany i internowany w obozie w Ratyzbonie.
Aresztowanie nastąpiło niejako „z urzędu”, gdyż automatycznie zatrzymywano
„kierowników politycznych” NSDAP (politische Leiter), a takim był Bruchmann
jako zwierzchnik Gauarchiv. Nie posiadano wówczas informacji o jego współpracy
z gestapo i współudziale w grabieży żydowskich akt oraz bibliotek. Nie spotkały go
też z tego powodu żadne konsekwencje100. Jak pisze Eckert, zaangażowanie Bruch-
manna w działania partii nazistowskiej spotkały się z dezaprobatą przynajmniej
części kolegów po fachu. Podkreślano brak przymusu przy podejmowaniu tego typu
działań101. Nic więc dziwnego, że w latach późniejszych niechętnie wspominał
swój pobyt w Katowicach. Jak zauważył Lehr, okupacyjna przeszłość nie miała ne-
gatywnego wpływu na powojenną karierę Bruchmanna102. W 1947 roku podjął
pracę w Staatsarchiv Osnabrück, by następnie w latach 1948–1960 pracować w Ar-
chiwum Miejskim w Goslar. W 1961 roku mianowano go dyrektorem Archiwum
Federalnego w Koblencji (Bundesarchiv Koblenz), którą to funkcję pełnił aż do
śmierci 20 marca 1967 roku103.

Niewątpliwie katowicki epizod kariery archiwisty Karla Bruchmanna był okresem
intensywnej pracy. Poświęcił się jej z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując swoją
obszerną wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Z całą pewnością zachowanie do dzisiaj
wielu cennych archiwaliów można zawdzięczać działalności dyrektora Staatsarchiv Kat-
towitz. Należy jednak pamiętać, że zadania swe realizował w całkowitej zgodzie z po-
lityką III Rzeszy, która zakładała germanizację wcielonych terenów i usunięcie wszyst-
kiego, co nosiło polski charakter. Temu celowi służyła też polityka archiwalna władz
niemieckich. Jej realizatorem przez dłuższy czas był właśnie Bruchmann. W latach
1939–1942 został on szefem wszystkich instytucji archiwalnych najpierw w rejencji ka-
towickiej, a potem w prowincji górnośląskiej. Warto zauważyć, że były to instytucje
działające w różnych sektorach funkcjonowania państwa:
– archiwa państwowe były częścią centralnej administracji pruskiej i podlegały bez-

pośrednio Berlinowi,
– Centrala dla Sprowadzania Wywiezionej Dokumentacji Urzędowej podlegała

prezydentowi rejencji, a więc przedstawicielowi państwa, ale na poziomie lokal-
nym,

– Poradnictwo Archiwalne było agendą samorządu prowincjonalnego i podlegało
staroście krajowemu,

– Archiwum Okręgowe NSDAP stanowiło integralną część aparatu partyjnego.
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100 A. Eckert: Kampf um die Akten..., s. 125.
101 Tamże, 140.
102 S. Lehr: Ein fast vergessener „Osteinsatz”..., s. 361.
103 W. Leesch: Die deutschen Archivare..., s. 84.
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Połączenie wszystkich tych urzędów w rękach jednej osoby było realizacją (tak
pełną tylko w dziedzinie archiwistyki) jedności państwa i partii, a więc „ideału”,
do którego dążyła machina państwowa III Rzeszy. Sam Bruchmann doceniał zalety
takiego rozwiązania, znacznie ułatwiającego wykonanie postawionych mu zadań. Za-
dań, które starał się realizować przy wykorzystaniu wszelkich możliwych narzędzi
– nawet znanej ze swej zbrodniczej działalności gestapo.
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Anna Machej

WACŁAW BANDURA I KAROL BAŁON
– PIERWSI KIEROWNICY CIESZYŃSKIEGO ARCHIWUM

Cieszyński oddział Archiwum Państwowego w Katowicach ma bogaty zasób ak-
towy pochodzący z okresu od XIV wieku do czasów współczesnych, z którego ko-
rzystają badacze różnych specjalności zainteresowani historią Europy Środkowej.
W udostępnieniu tego zasobu wiele zasług wnieśli pierwsi kierownicy cieszyń-
skiego archiwum: Wacław Bandura1 i Karol Bałon2, dzięki którym nie tylko zgro-
madzono w nowo powstałej placówce podstawowe źródła do historii regionu, ale
także – w związku z prowadzonym przez nich nadzorem archiwalnym w zakładach
i instytucjach na terenie powiatów cieszyńskiego i wodzisławskiego, zapewniono
właściwe kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego w terenie. To także
dzięki pracy i zaangażowaniu tych pierwszych kierowników został opracowany i udo-
stępniony badaczom zespół akt Komory Cieszyńskiej, zawierający podstawowe
źródła do dziejów księstwa cieszyńskiego.

Na początku 1951 roku Wacław Bandura zwrócił się do Dyrekcji Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach z prośbą o przyjęcie go na stanowisko kierownika mającego

1 Wacław Bandura (1898–1964), ur. 29 sierpnia w Myślenicach w Galicji, gdzie w 1918 roku ukończył
gimnazjum klasyczne. W 1916 roku powołany do armii austriackiej, od 1 listopada 1918 do lipca 1921 roku
w armii polskiej. W 1924 roku, po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, podjął pracę w Pań-
stwowym Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. W 1929 roku równocześnie otrzymał dyplom
magistra germanistyki i polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października 1936 do października 1938
roku pracował w Państwowym Gimnazjum im S. Małachowskiego w Płocku, a od 1 listopada 1938 do
1 września 1939 roku w Gimnazjum w Orłowej. W okresie okupacji przebywał w rodzinnych Zegartowi-
cach i Sułkowicach, gdzie prowadził tajne nauczanie i brał udział w tajnych komisjach egzaminacyjnych.
Od 1 lutego 1945 do 8 maja 1945 roku pracował w Państwowym Liceum i Gimnazjum w Myślenicach.
8 maja 1945 roku został powołany na stanowisko dyrektora II Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedu-
kacyjnego w Cieszynie. Por. K. Bałon, I. Pampuch: Bandura Wacław 1898–1964 profesor gimnazjalny, dzia-
łacz społeczno-kulturalny, archiwista. W: Śląski słownik biograficzny. T. 3. Katowice 1981, s. 18–19; K. Bałon,
I. Pampuch: Bandura Wacław 1898–1964 nauczyciel, społecznik, archiwista. W: Słownik biograficzny archiwistów
polskich. T. 1: 1918–1984, Warszawa–Łódź 1988, s. 31–32; J. Golec, S. Bojda: Bandura Wacław (1898–1964).
W: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskie.j Cieszyn 1993, s.29.

2 Karol Bałon (1914–1987), ur. 11 listopada w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim, w 1934 roku ukończył
Państwowe Gimnazjum im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. W 1935 roku podjął studia prawnicze
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego, które – po przerwie związanej z wybu-
chem wojny i koniecznością pracy na robotach przymusowych – ukończył w maju 1947 roku, a dyplom ma-
gistra praw uzyskał w 1948 roku. Do 1953 roku, kiedy podjął pracę w cieszyńskim Oddziale Terenowym Wo-
jewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach, pracował w kilku jednostkach: w kancelarii adwokata
Romankiewicza w Cieszynie, Rybnickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Rybniku, Urzędzie Skar-
bowym w Cieszynie, Izbie Skarbowej w Katowicach i Wydziale Finansowym Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu. Por. I. Pampuch: Karol Bałon (11 XI 1914 – 12 V 1987). „Archeion” T. 90, 1992,
s. 238–240.
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dopiero powstać Powiatowego Archiwum Państwowego w Cieszynie. Ten długo-
letni nauczyciel, znający języki: niemiecki, łaciński, grecki i czeski, zyskał aprobatę
Dyrektora Michała Antonowa, który wystąpił do Rafała Gerbera, Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Państwowych, z prośbą o wyrażenie zgody na jego angaż. 14 grud-
nia 1951 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wyraziła zgodę na za-
trudnienie Bandury w charakterze kierownika Archiwum Powiatowego w Cieszynie,
a 1 lutego 1952 roku został on zaangażowany do czasu utworzenia Powiatowego
Archiwum Państwowego w Cieszynie w charakterze asystenta Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach. Równocześnie od dnia 1 lutego Antonów oddelegował go
do Cieszyna w celu zorganizowania tam placówki archiwalnej. Na siedzibę nowej
placówki zostały przeznaczone pomieszczenia mieszczące się na parterze budynku
Muzeum w Cieszynie. Z Muzeum przejęto także znajdujące się w tych pomiesz-
czeniach akta, w szczególności te powstałe w kancelarii książąt cieszyńskich oraz
część dokumentów pergaminowych. Jednocześnie prowadzono akcję przejmowa-
nia materiałów archiwalnych z przedpola archiwalnego. Przejęto również wiele akt
z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów oraz
z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych3. Ponieważ cieszyńskiej placówce
udało się zgromadzić tak bogaty zasób, została ona 1 lipca 1953 roku przemianowana
na oddział terenowy. Swoim zasięgiem obejmowała początkowo powiat cieszyński,
a po utworzeniu nowego powiatu wodzisławskiego od 1 stycznia 1955 roku także
ten obszar4.

Kierownik Wacław Bandura w lipcu 1952 roku ukończył kurs dla pracowników
naukowych Państwowej Służby Archiwalnej w Szczecinie. Oprócz prowadzonej
akcji przejmowania materiałów archiwalnych równocześnie przystąpił, najpierw
sam, a później z Karolem Bałonem, do ogromnej pracy opracowania akt najwięk-
szego i najcenniejszego zespołu przechowywanego w zasobie – akt Komory Cie-
szyńskiej. Swoje zadanie wykonywał do końca lat 50. XX wieku. W związku z no-
welizacją przepisów emerytalnych, wykluczających możliwość zatrudniania osób
pobierających rentę, Archiwum Państwowe w Katowicach rozwiązało z Bandurą
umowę o pracę 30 czerwca 1958 roku5.

Karol Bałon został zatrudniony w charakterze asystenta, jako drugi pracownik
naukowy w Oddziale Terenowym w Cieszynie Wojewódzkiego Archiwum Pań-
stwowego w Stalinogrodzie przez ówczesnego dyrektora Michała Antonowa
1 sierpnia 1953 roku. Po pozytywnym orzeczeniu Komisji Weryfikacyjnej w War-
szawie, która uwzględniła jego znajomość języków obcych: czeskiego, niemieckiego,

WACŁAW BANDURA I KAROL BAŁON...

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), Oddział w Cieszynie, Ewidencja przybytków
i ubytków archiwalnych Powiatowego Archiwum Państwowego w Cieszynie.

4 W. Gojniczek, A. Machej: Oddział w Cieszynie. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 1, 1998, s. 78.
5 AP Kat, Teka akt osobowych W. Bandury.
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łacińskiego, greckiego i francuskiego oraz ukończenie kursu dla młodszego perso-
nelu naukowego Państwowej Służby Archiwalnej w Szczecinie, decyzją Naczelnego
Dyrektora Archiwów Państwowych Henryka Altmana 1 października 1955 roku zos-
tał awansowany na stanowisko archiwisty. 1 września 1957 roku Antonów powie-
rzył mu obowiązki starszego archiwisty, a następnie, 1 sierpnia 1962 roku, adiunkta.
1 maja 1965 roku został starszym asystentem naukowo-badawczym, a 1 kwietnia
1974 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Leon Chajn powołał go na
stanowisko adiunkta naukowo-badawczego6.

Kiedy 1 października 1958 roku Karl Bałon objął funkcję kierownika Oddziału
Terenowego w Cieszynie, to kontynuował prace rozpoczęte przez swego poprzed-
nika. W szczególności te związane z opracowaniem zespołu akt Komory Cieszyń-
skiej7. Opracowanie tego zespołu w szczególny sposób wpłynęło na wzrost zainte-
resowania badaczy, krajowych i zagranicznych, cieszyńskim zasobem archiwalnym.
Bałon opracował ponadto wiele zespołów sądowych oraz administracji państwowej
i samorządowej. To między innymi jego pracy i zaangażowaniu zawdzięczamy tak
wysoki procent opracowanego zasobu przechowywanego współcześnie w cieszyń-
skiej placówce.

W tym czasie kontynuował także proces przejmowania akt z przedpola archi-
walnego do zasobu Oddziału oraz sprawował nadzór nad jednostkami położonymi
na terenie powiatów cieszyńskiego i wodzisławskiego, co – uwzględniając ówczesne
trudności komunikacyjne – było bardzo uciążliwe i czasochłonne8.

Dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach Adam Kałuża
rozwiązał umowę o pracę z Bałonem z dniem 27 stycznia 1976 roku w związku
z jego przejściem na rentę inwalidzką.

Wraz z odejściem najpierw Bandery, a potem Bałona zakończył się etap organi-
zacyjny w historii Oddziału w Cieszynie. Mimo różnorakich trudności, w tym głów-
nie lokalowych, zgromadzono w nim bogate zbiory, z których większość została opra-
cowana. Placówka stała się – dzięki dużemu zaangażowaniu obu cieszyńskich
archiwistów – znanym i często odwiedzanym przez badaczy miejscem.

ANNA MACHEJ

6 AP Kat, Teka akt osobowych K. Bałona.
7 K. Bałon: Archiwum książęce Komory Cieszyńskiej jako baza źródłowa do dziejów Śląska Cieszyńskiego.

„Zaranie Śląskie” 1963, z. 3, s. 467–475.
8 [K. Bałon]: Archiwum Państwowe w Cieszynie. „Pamiętnik Cieszyński” T. 1, 1961, s. 158–159; K. Ba-

łon: Archiwum Państwowe w Cieszynie. „Cieszyński Rocznik Muzealny” T. 1, 1969, s. 127–130; Tenże: Z dzia-
łalności Archiwum Państwowego w Cieszynie. „Rocznik Cieszyński” T. 3, 1976, s. 257–260.
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Piotr Greiner

PROF. DR HAB. JERZY JAROS (1925–1992)

W gronie postaci, które zaznaczyły się znacząco w dziejach Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach szczególne miejsce zajmuje Jerzy Jaros. Zapisał się w jego
historii nie tylko jako archiwista, który opracował kilkadziesiąt najważniejszych ze-
społów gospodarczych w zasobie tego Archiwum, jako organizator unikalnego
Oddziału Akt Górniczych działającego w jego strukturze organizacyjnej w latach
1960–1970, jako czynny naukowo badacz z zakresu archiwistyki oraz dziejów gos-
podarczych Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, do których podstawową bazę źródłową
stanowiły materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum. Ale również last, not least
jako wychowawca pokolenia archiwistów, które kształtuje oblicze katowickiego
Archiwum na przełomie XX i XXI wieku. Droga Jarosa do służby archiwalnej była
typowa i nietypowa zarazem. A jego odejście z tej służby świadczy raczej
o pewnym schemacie losów wielu archiwistów, którzy poczuli się bardziej history-
kami (z ambicjami wykraczającymi ponad sztywną pragmatykę). W przeciwieństwie
jednak do wielu, którzy podążyli przed nim i po nim tą drogą, pozostał w dużej czę-
ści w duszy archiwistą.

Droga Jerzego Jarosa na Górny Śląsk odbija losy wielu ludzi, którzy zamieszkali
na tej „kresowej” ziemi w wyniku dramatycznych wydarzeń XX wieku, a których on
doświadczył osobiście. Stąd zapewne wynikały jego przyjazne relacje z „autochto-
nami”1 i stopniowo narastająca fascynacja historyka skomplikowanymi dziejami tej
dzielnicy. Jerzy Edward Jaros urodził się w Warszawie 13 października 1925 roku
w rodzinie inteligenckiej jako syn Władysława Jarosa, kapitana Wojska Polskiego
(emerytowanego przedwcześnie w 1928 roku) i Marii Heleny z Korwin-Maternic-
kich, nauczycielki. Był ich jedynym dzieckiem2. Naukę szkolną rozpoczął w 1932
roku. W 1936 roku ukończył szkołę powszechną przy Gimnazjum „Przyszłość”

1 Dziwaczne określenie wprowadzone przez komunistów w odniesieniu do rdzennych mieszkańców kre-
sów zachodnich RP.

2 Dane biograficzne na podstawie: Archiwum Państwowe Katowicach, Archiwum Zakładowe, teczka per-
sonalna J. Jarosa; Tamże, zespół Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Akta personalne, paczka V, poz. 71;
Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, teczka personalna J. Jarosa; B. Rudnicki:
Prof. dr hab. Jerzy Jaros (1925–1992). „Wspólne Sprawy SITG” 1992, nr 7, s.3; Tenże: Wspomnienia pośmiertne
poświęcone pamięci Prof. dr. hab. Jerzego Jarosa. „Przegląd Górniczy” 1992, nr 10, s.26–27; P. Greiner, M. Nita:
Jerzy Jaros (13 X 1925 – 23 VI 1992). „Archeion” T. 91, 1993, s. 292–298; Tychże: Jerzy Jaros 13 X 1925 –
23 VI 1992). ŚKH „Sobótka” 1993, nr 4, s. 485–486; Tychże: Jerzy Jaros (13 X 1925 – 23 VI 1992), archiwista
i historyk dziejów gospodarczych. W: Studia z historii gospodarczej ziem polskich. Red. J. Kwak. Katowice 1995,
s. 9–35; B. Szafranek: „Salamandra” pamięci kolegów górników – Jerzy Jaros. „Przegląd Górniczy” 1993,
nr 11–12, s. 56–57; Z. Wójcik: Badania i prace historyczne Jerzego Jarosa. „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki” 1993, nr 3, s. 73–103; M. Nita: Prof. dr hab. Jerzy Jaros i jego dorobek naukowy w zakresie dziejów górnictwa
węglowego. „Wiadomości Górnicze”1994, nr 11, s. 425–429.
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w Warszawie. W latach 1936–1939, w związku z kilkakrotnymi przeprowadzkami ro-
dziców, uczęszczał do następujących szkół średnich: 1936/37 – Państwowe Gim-
nazjum Męskie im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, 1937/38 – Gimnaz-
jum i Liceum Humanistyczne im. S. Staszica w Warszawie, 1938/39 – Państwowe
Gimnazjum Męskie im. M. Kromera w Gorlicach.

Podczas okupacji do 1944 roku rodzina Jarosów przebywała w Warszawie. Jerzy
od 1940 roku podjął przerwaną naukę na tajnych kompletach, początkowo w ramach
grup organizowanych przez kadrę nauczycielską gimnazjum im. S. Staszica. Jedno-
cześnie w latach 1941–1942 ukończył legalny Kurs Administracji Handlowej, a w la-
tach 1942–1943 Wyższy Kurs Księgowości. Zdobyta na tych kursach wiedza okazała
się bardzo przydatna w jego późniejszych badaniach naukowych z zakresu historii
gospodarczej. Maturę zdał w 1943 roku na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum
Humanistycznego im. W. Górskiego w Warszawie. Następnie rozpoczął od paź-
dziernika 1943 roku studia historyczne na tajnych kompletach Uniwersytetu War-
szawskiego pod kierunkiem ówczesnego doc. dr. Tadeusza Manteuffla. W trybie po-
dziemnego uniwersytetu zdążył jeszcze złożyć egzaminy częściowe do magisterium
z historii starożytnej u prof. Kazimierza Kumanieckiego (na bardzo dobry), z his-
torii średniowiecznej u doc. dr. Manteuffla (z oceną dobrą), historii filozofii
u prof. Władysława Tatarkiewicza (na bardzo dobry) i z historii nowożytnej
u doc. dr. Tomkiewicza (na bardzo dobry). Przez cały okres wojny uczył również in-
nych na tajnych kompletach i udzielał korepetycji. W czasie powstania warszawskiego,
a następnie do wiosny 1945 roku Jarosowie przebywali w Skolimowie pod Warszawą.

Wiosną 1945 roku Jarosowie w związku z całkowitym zniszczeniem ich war-
szawskiego mieszkania przenieśli się początkowo do Będzina, a następnie do My-
słowic. Jerzy Jaros krótko pracował w Gimnazjum Męskim im. M. Kopernika w Bę-
dzinie, a następnie przez parę miesięcy na stanowisku korektora w redakcji gazety
„Głos Pracy”. W połowie 1945 roku podjął na Uniwersytecie Jagiellońskim prze-
rwane studia historyczne, gdzie bardzo szybko, do sierpnia 1945 roku (w tzw. ter-
minie prywatnym), złożył dalsze wymagane do uzyskania magisterium egzaminy
z metodologii historii wraz z naukami pomocniczymi z wynikiem dobrym. Brał też
udział w seminariach prowadzonych przez profesorów Józefa Feldmana i Włady-
sława Konopczyńskiego. Następnie pod kierunkiem prof. Ludwika Piotrowicza
przygotował pracę magisterską: Hannibal w opinii świata grecko-rzymskiego, na pod-
stawie której z wynikiem bardzo dobrym uzyskał 31 maja 1946 roku dyplom ma-
gistra filozofii w zakresie historii. W ciągu następnych dwóch lat przygotował pracę
doktorską pt. Tyrania w Sparcie, którą obronił na ocenę dobrą w dniu 2 lipca 1948 roku
przed komisją złożoną z dziekana Wydziału Humanistycznego UJ prof. Zenona Kle-
mensiewicza oraz profesorów Ludwika Piotrowicza, Jana Dąbrowskiego i Kazimierza
Dobrowolskiego. W przedstawionej pracy Jaros zajął się ostatnim etapem dziejów
Sparty, okresem rozkładu ustroju likurgowego na przełomie III i II wieku p.n.e.

PIOTR GREINER

100



Później nie kontynuował już swoich badań nad historią starożytną, nie opubli-
kował też z tej tematyki żadnej pracy. Pytany przez współpracowników o powód po-
rzucenia zainteresowań historią starożytną stwierdził po latach, że ówczesne czasy
niezbyt sprzyjały takim studiom. Równocześnie w latach 1946–1950 pracował jako
nauczyciel kontraktowy, prowadząc zajęcia z historii i nauki o Polsce współczesnej
oraz z języka łacińskiego – początkowo w Gimnazjum i Liceum Męskim im. T. Ko-
ściuszki w Mysłowicach (1946–1947), a potem w Szkole Ogólnokształcącej Stop-
nia Podstawowego i Licealnego im. M. Kopernika w Katowicach (1948–1949).
7 stycznia 1950 roku uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich.

Praca w szkolnictwie nie dawała mu jednak pełnej satysfakcji zawodowej i dla-
tego za namową poznanego na zebraniach Polskiego Towarzystwa Historycznego
(dalej: PTH) dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach dr.
Michała Antonowa postanowił zmienić pracę. Decyzja ta okazała się punktem
zwrotnym w jego życiu – nie tylko zawodowym, ale i naukowym. Zdeterminowała
wybranie przez niego nowego obszaru badawczego – dziejów gospodarczych, w tym
dziejów industrializacji ziem polskich. Wyboru zadekretowanego okolicznościami
dziejowo–przypadkowymi, ale do którego był świetnie przygotowany zarówno wy-
kształceniem ogólnym (w tym znakomitą znajomością języków obcych), jak i spe-
cjalistycznym, historycznym (w tym pobraną z najlepszego źródła wiedzą z zakresu
metodyki i metodologii historycznej) i – co ważne – cechami charakterologicznymi:
pasją, systematycznością, uporem i niezwykłą cierpliwością badawczą.

Wiosną 1950 roku zatrudnił się w ówczesnym Wojewódzkim Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach, początkowo jako tzw. dietariusz, a na pełnym etacie od 16
sierpnia tego roku, na stanowisku starszego asystenta. W następnych latach stopniowo
awansował: 1 października 1952 roku został mianowany kustoszem, 1 lipca 1962
roku adiunktem naukowo–badawczym i 1 lipca 1965 roku, po uzyskaniu habilita-
cji, samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym. Już w 1955 roku powie-
rzono mu kierowanie Oddziałem III Akt Przemysłowych, a w 1961 roku także zor-
ganizowanym przez niego Oddziałem V Akt Górniczych. Był także sekretarzem
Rady Naukowej dla Oddziału Akt Górniczych. Od 1952 roku pełnił funkcję prze-
wodniczącego Wojewódzkiej Komisji Brakowania Materiałów Archiwalnych, od
1954 roku był Członkiem Centralnej Komisji Brakowania Materiałów Archiwalnych
przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych oraz od 1955 roku członkiem
Rady Redakcyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podczas pracy w ar-
chiwum stale podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył m.in. specjalistyczne kursy or-
ganizowane dla pracowników państwowej służby archiwalnej z: paleografii i neografii
(w 1950 roku), edytorstwa historycznego (w 1956 roku) oraz kurs poświęcony
opracowywaniu najnowszych akt gospodarczych (w 1961 roku).

Adeptowi archiwistyki powierzono „z marszu” na początku lat 50. XX wieku
opracowywanie akt gospodarczych, które stanowiły wtedy (i nadal stanowią) więk-
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szość zasobu Archiwum katowickiego. Polskie służby archiwalne przejęły bowiem
po 1945 roku ogromne registratury zakładów przemysłowych, spółek i władz gos-
podarczych z największego polskiego obszaru przemysłowego: z Górnego Śląska
i Zagłębia Dąbrowskiego oraz krakowskiego okręgu przemysłowego. Zetknięcie się
Jarosa z bogatym materiałem źródłowym, dotychczas niewykorzystywanym przez
historyków, uświadomiło mu możliwości badawcze, jakie tkwiły w opracowywanych
przez niego zespołach. W ciągu 17 lat pracy jako archiwista opracował samodziel-
nie lub we współpracy (w tym z archiwistami pracującymi w oddziałach zamiejsco-
wych Archiwum) najważniejsze zespoły akt gospodarczych z zasobu Archiwum,
w tym dwa „skarby”: to co pozostało z prusko-niemieckiego zasobu Wyższego
Urzędu Górniczego we Wrocławiu (Oberbergamt zu Breslau)3 i polsko-rosyjskiej re-
gistratury o archiwalnym kryptonimie Archiwum Górnicze Dąbrowy Górniczej. W su-
mie opracował przeszło 30 zespołów o łącznej objętości 25 tysięcy jednostek archi-
walnych4. Dało mu to ogromną wiedzę źródłową, niedostępną przeciętnemu
historykowi „gabinetowemu”. Uzupełniał ją systematycznie o wiedzę pozaźródłową,
prowadząc obszerne studia literatury technicznej dawnej i współczesnej. Wykorzy-
stywał m.in. obszerny księgozbiór Archiwum, wzbogacony unikalnymi publikacjami
z bibliotek koncernów przemysłowych czy podworskich, przejętymi przez służby
archiwalne razem z materiałami archiwalnymi. Systematycznie budował warsztat
naukowy, który zastosuje w badaniach historycznych, nie zadowolił się bowiem rolą
tylko „zwykłego” archiwisty.
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3 Obecnie w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.
4 Opracował w Archiwum Państwowym w Katowicach następujące zespoły archiwalne: w 1951 roku:

Archiwum Górnicze Dąbrowy Górniczej 1799–1918 (4950 j.a.); w 1953 roku: Gräfl. Praschmasches Schlossarchiv
zu Falkenberg 1421–1943 (1121 j.a.), Akta majątkowe z Radawia 1816–1939 (28 j.a.), Archiwum Tiele-Winckle-
rów z Mosznej 1797–1925 (53 j.a.); w latach 1953–1954: Oberbergamt zu Breslau 1725–1944 (1826 j.a.); w 1955
roku: Skarboferm Chorzów 1921–1939 (1755 j.a.), Walbo Katowice 1928–1948 (16 j.a.), Przedsiębiorstwo Instala-
cji Kopalnianych, Sosnowiec 1933–1947 (51 j.a.), Progress Katowice 1935–1944 (18 j.a.), Syndykat Polskich Hut Że-
laznych, Katowice 1926–1944 (163 j.a.), Volksband Hindenburg 1893–1944 (19 j.a.), Beamtenbank Oberschlesien,
Hindenburg 1923–1944 (46 j.a.), Hindenburger Genossenschaftsbank Hindenburg 1900–1944 (19 j.a.), Unia Pol-
skiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego, Katowice 1932–1939 (321 j.a.), Polska Konwencja Węglowa, Katowice 1926–
1939 (146 j.a.), Górnośląska Konwencja Węglowa, Katowice 1910–1931 (17 j.a.), Konwencja Dąbrowsko-Krakowska,
Sosnowiec 1925–1938 (6 j.a.), Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych, Sosnowiec 1910–1939 (12 j.a.), Komunalna
Kasa Oszczędnościowa miasta Katowic 1920–1939 (19 j.a.), Komunalna Kasa Oszczędnościowa powiatu katowickiego
1929–1951 (206 j.a.), Stahlwerks–Verband Gleiwitz 1930–1944 (133 j.a.), Okręgowy Urząd Górniczy Dąbrowa Gór-
nicza 1903–1936 (180 j.a.), Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, Kattowitz 1880–1933 (118 j.a.),
Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein, Gleiwitz 1922–1944 (35 j.a.), Huta Ołowiu i Srebra w Strzyb-
nicy 1916–1939 (53 j.a.), Towarzystwo „Ołów” Strzybnica 1895–1946 (194 j.a.), Związek Pracodawców Górniczo–
Hutniczych, Katowice 1922–1939 (72 j.a.), Huta Pokój, Nowy Bytom 1930–1944 (133 j.a.); w 1958 roku: Berghütte,
Cieszyn 1896–1945 (2960 j.a.); w 1959 roku: Oberschlesischer Steinkohlensyndikat Gleiwitz 1926–1945 (108 j.a.),
Bezirkgruppe Steinkohlenbergbau Oberschlesien, Gleiwitz 1933–1945 (590 j.a.), Wspólne Biuro Sprzedaży Węgla i Ko-
ksu Zagłębia Karwińskiego, Cieszyn 1938–1945 (100 j.a.), Towarzystwo Korund, Katowice 1935–1937 (7 j.a.), To-
warzystwo J.J. Kamienieccy, Katowice 1926–1939 (19 j.a.) – AP Kat, Archiwum Zakładowe, teczka personalna
J. Jarosa.
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Refleksja naukowa nad opracowywanymi zespołami zaowocowała bardzo szybko
publikacjami z archiwoznawstwa5 oraz metodyki archiwalnej6, które ukazały się dru-
kiem w 1955 i 1956 roku. Potem przyszły liczne prace z zakresu przepisów archiwal-
nych, teorii i metodyki archiwalnej oraz archiwoznawstwa, głównie poświęcone his-
torii i zasobowi Archiwum w Katowicach7. Po odejściu z państwowej służby
archiwalnej nadal wiele uwagi poświęcał archiwistyce, jako badacz i popularyzator wie-
dzy o archiwach, ale też w wymiarze dydaktycznym. Na Uniwersytecie Śląskim
stworzył w roku akademickim 1978–1979 specjalizację archiwalną na studiach histo-
rycznych i jako kierownik Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w In-
stytucie Historii UŚ, oraz promotor dziesiątków prac magisterskich z archiwistyki
kształtował aż do swojej przedwczesnej śmierci narybek archiwistów na tej uczelni.

Jednak jego zainteresowania badawcze stopniowo skoncentrowały się na histo-
rii górnictwa węglowego. Wydaje się, że była to ze wszech miar trafna i przemyślana
decyzja, tak ze względu na potrzeby badawcze nauki polskiej, dostępność obfitych,
niespenetrowanych, można rzec dziewiczych źródeł, jak i refleksji o roli, jaką gór-
nictwo węgla odegrało w industrializacji Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego
i zachodnich peryferii Małopolski. Roli decydującej, wręcz sprawczej awansu cy-
wilizacyjnego tych regionów w erze przemysłowej XIX i pierwszej połowy XX
wieku. W pobocznych jego zainteresowaniach znalazły się dzieje przemysłu hutni-
czego, przede wszystkim żelaza, w mniejszym zakresie cynkowego. Pierwszy po-
pularnonaukowy artykuł opublikował na łamach dziennika „Trybuna Robotnicza”8,
pierwszy zaś, niewielki jeszcze artykuł naukowy pt. Nieznana wzmianka o pierwszym
strajku w górnośląskim przemyśle węglowym w roku 1847 ukazał się w 1954 roku w „Ar-
cheionie” (T. 23, 1954, s. 167–168). Obszerniejszy artykuł pt. Rozwój techniczny ko-
palni „Król” od połowy XIX w. do roku 1918 zamieścił w „Kwartalniku Historii Kul-
tury Materialnej” (1955, nr 1, s. 58–79). W następnych latach dorobek Jarosa stale
narastał i rozszerzał się tematycznie, obejmując takie zagadnienia, jak: organizacja
władz górniczych, rozwój techniki górniczej, badania geologiczne9 oraz kwestie zwią-
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5 Brakowanie akt najnowszych. „Archeion” T. 25, 1956; Zbiór przepisów i informacji o kwalifikacji i terminach
przechowywania akt oraz prowadzenia składnic akt (archiwów zakładowych) [współautor]. Warszawa 1956 [wyd.
2 1961; wyd. 3 1962].

6 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Stalinogrodzie oraz jego oddziały terenowe i archiwa powiatowe [współautor].
Warszawa 1955; Materiały do historii rewolucji 1905–1907 roku znajdujące się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym
w Katowicach i w powiatowych archiwach państwowych w Bytomiu i Będzinie [współautor]. „Archeion” T. 26, 1956.

7 Patrz wykaz publikacji Jarosa w: P. Greiner, M. Nita: Jerzy Jaros (13 X 1925 – 23 VI 1992), archiwista
i historyk dziejów gospodarczych..., s. 16–35.

8 Walka, która nie poszła na marne. „Trybuna Robotnicza” z 26 czerwca 1952 r.
9 Najważniejsze artykuły z tego okresu to: Organizacja rządowej administracji górniczej na Śląsku w latach

1769–1922. „Archeion” T. 26, 1956, s. 187–213; Organizacja władz górniczych na ziemiach polskich w latach 1918–
1945. „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” T. 5, 1960, s. 89–146; Wiadomości o Żydach czynnych w pol-
skim przemyśle węglowym. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” nr 35, 1960, s. 131–182; Rozwój
badań geologicznych Zagłębia Górnośląskiego od XVIII do XX wieku. „Zaranie Śląskie” 1963, z. 2, s. 203–218.
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zane ze źródłoznawstwem10. Opracował również i krytycznie wydał dwa ważne rę-
kopiśmienne opracowania dotyczące XIX-wiecznej techniki górniczej: studia Hein-
richa Heintzmanna O przygotowaniu i eksploatacji pokładów węgla kamiennego w śląskich
okręgach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska11 i Rudolfa von Car-
nalla O pożarach podziemnych w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględ-
nieniem kopalń górnośląskich12.

Jego aktywność naukowa została dostrzeżona przez środowisko naukowe i już od
pierwszej połowy lat 50. XX wieku otrzymywał oferty pracy naukowej poza służbą
archiwalną. Przez krótki okres od 1 kwietnia 1953 roku do początku 1955 roku pra-
cował jako starszy asystent na pół etatu, a następnie w ramach prac zleconych w Za-
kładzie Historii Śląska Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
biorąc udział w przygotowaniu wydawnictwa źródłowego poświęconego dziejom
klasy robotniczej w Polsce. Od 1953 roku podjął również współpracę z Instytutem
Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk (IHKM PAN) w Warszawie

W drugiej połowie lat 50. XX wieku swój wysiłek badawczy skoncentrował na
opracowaniu historii pierwotnie pruskiej fiskalnej kopalni węgla kamiennego „Kö-
nig” („Król”) w Chorzowie w latach 1791–1945, jednej z najstarszych i najnowo-
cześniejszych kopalń w Zagłębiu Górnośląskim. Monografia kopalni została opra-
cowana w 1962 roku13 i była to pierwsza w polskiej historiografii naukowa
monografia kopalni węgla kamiennego. To najlepsza i najwartościowsza, oparta na
szerokiej bazie źródłowej, z wielu przez niego lub pod jego kierownictwem przy-
gotowanych w następnych latach monografii kopalń górnośląskich, zagłębiowskich
i krakowskich (m.in. „Brzeszcze”, „Mysłowice”, „Sosnowiec”, „Czerwona Gwardia”,
„Wawel”, „Staszic”, „Generał Zawadzki”, „Zabrze-Bielszowice”)14. Wyniki jego ba-
dań z przełomu lat 50. i 60. XX wieku znalazły podsumowanie w erudycyjnej, pierw-
szej tego typu w literaturze polskiej, monografii Historia górnictwa węglowego w Za-
głębiu Górnośląskim do 1914 roku. (skrócona wersja została wydana we Wrocławiu
w 1965 roku), którą przedstawił 2 marca 1964 roku w IHKM PAN w Warszawie.
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10 Materiały archiwalne do historii górnictwa i hutnictwa w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Ka-
towicach i w archiwach podległych. „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” T. 1, 1957, s. 465–478; Registra-
tury i archiwa górnośląskich koncernów górniczo–hutniczych. „Archeion” T. 30, 1959, s. 123–136.

11 Henryka Heintzmanna O przygotowaniu i eksploatacji pokładów węgla kamiennego w śląskich okręgach górni-
czych, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” T. 2, 1958,
s. 277–357.

12 Rudolfa von Carnalla O pożarach podziemnych w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem
kopalń górnośląskich. „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” T. 4, 1960, s. 131–182.

13 Historia kopalni „Król” w Chorzowie (1791–1945). Katowice 1962.
14 Kopalnia „Brzeszcze” 1903–1983. Katowice 1983; Kopalnia Staszic 1864–1984. Katowice 1985 [współ-

atorstwo]; Kopalnia „Generał Zawadzki” (1785–1985). Katowice 1985 [współatorstwo]; Kopalnia Wawel
1752–1987. Katowice 1987 [współatorstwo]; Kopalnia Mysłowice. Dwa wieki górnictwa. Katowice 1990 [współ-
atorstwo]; Dwa wieki kopalni węgla kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. Zabrze 1991.
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Ówczesną procedurę uzyskania habilitacji dopełnił, wygłaszając 25 maja tego roku
wykład nt. „Rozwój górnictwa węglowego w okręgu rybnickim”. Na podstawie
uchwały Rady Naukowej IHKM PAN z 25 maja 1964 roku książka i wykład stały
się podstawą rozpoczęcia procedury zakończonej uzyskaniem – decyzją Komisji
Kwalifikacyjnej Pracowników Nauki z dnia 25 czerwca 1964 roku – przez Jarosa ha-
bilitacji. Nowatorską tezą tej pracy było potraktowanie Zagłębia Górnośląskiego jako
całości geologicznej, co miało mięć większy wpływ na podobieństwa w rozwoju ko-
palnictwa na tym terenie niż występujące różnice będące wynikiem rozdzielenia za-
głębia węglonośnego przez granice państw zaborczych.

Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu docenta spowodowało, że
„atrakcyjność” tego badacza dla innych instytucji naukowych w Katowicach, gdzie
ciągle brakowało samodzielnych pracowników naukowych z dziedzin humanis-
tycznych – jest to przypomnijmy okres przed powołaniem do życia uniwersytetu na
Górnym Śląsku – niezmiernie wzrosła. Wydaje się, że na jego ostateczną decyzję
o odejściu z Archiwum wpływ wywarły również coraz bardziej napięte relacje z dy-
rektorem Archiwum dr. Antonowem.

1 stycznia 1967 roku Jaros przeszedł do pracy w Śląskim Instytucie Naukowym
(ŚIN) w Katowicach, z którym współpracował już od 1959 roku jako jego członek15

oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W ŚIN był początkowo zatrudniony,
w związku z przeszkodami w jego zatrudnieniu w tej placówce, na stanowisku ad-
iunkta i dopiero 1 stycznia 1969 roku otrzymał nominację na stanowisko samo-
dzielnego pracownika naukowego w Zakładzie Badań Historycznych. W latach
1970–1971 pełnił funkcję zastępcy kierownika tego zakładu, a od 1 stycznia 1972
roku był kierownikiem Zespołu Historii Gospodarczej w tym zakładzie. Swoje ba-
dania nad historią górnictwa w ŚIN skoncentrował na dziejach najnowszych tej ga-
łęzi przemysłu. Już w 1969 roku ukazała się kolejna synteza – Historia górnictwa węg-
lowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914–1945 (Katowice 1969), a w 1973 roku
ostatnia: Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej (1945–1970) (Warszawa 1973),
najsłabsza z trzech opracowań syntetycznych Jarosa, głównie z powodu braku do-
stępu do wiarygodnych i szczegółowych źródeł.

Te trzy syntezy przemysłu węglowego cechuje bogata podstawa źródłowa oraz bo-
gactwo wykorzystanej literatury, starannie zanalizowanej oraz bardzo zrozumiały
i przystępny język, objaśniający trudne zagadnienia techniczne.

Niezwykle udanym opracowaniem, z uwagi na jego „podręczną” użyteczność,
okazał się Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, który doczekał się
dwóch wydań (Katowice 1972, Katowice 1984). Podjął także badania nad historią gór-
nictwa węglowego w skali światowej, których wyniki zaowocowały Zarysem dziejów
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15 Formalnie ŚIN dalej miał przedwojenną strukturę instytucji naukowej działającej przy zarejestrowa-
nym Towarzystwie.
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górnictwa węglowego (Kraków 1975). Praca ta uzyskała nagrodę II stopnia Ministerstwa
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Jednocześnie publikował wiele opracowań
w formie artykułów, a dotyczących takich problemów, jak: organizacja administra-
cji górniczej w Królestwie Polskim, stan badań nad górnictwem i hutnictwem,
dzieje kopalń16. Wiele uwagi poświęcił w owym czasie badaniom nad dziejami gos-
podarczymi miast górnośląskich i zagłębiowskich, będąc autorem odpowiednich roz-
działów w monografiach Chorzowa, Gliwic, Katowic, Lublińca, Rudy Śląskiej, Sie-
mianowic, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Zabrza17. Od 1968 roku
prowadził w ŚIN seminarium doktorskie poświęcone historii przemysłu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem górnictwa i hutnictwa18.

Powstanie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 1968 roku i w jego struktu-
rze organizacyjnej Instytutu Historii wytyczyło kolejny etap w działalności nauko-
wej i zawodowej Jerzego Jarosa. Młody Instytut Historii UŚ zaczął „zasysać” z róż-
nych instytucji kadry naukowe. Ofertę pracy na nowej uczelni uniwersyteckiej
otrzymał również Jaros: od początku roku akademickiego 1972–1973 podjął wykłady
w Instytucie Historii UŚ, aby ostatecznie, z początkiem semestru letniego (od 1 lu-
tego 1973 roku) na stale związać się z tą uczelnią.

1 października 1973 roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.
W 1976 roku został kierownikiem Zakładu Metod Badań Historycznych i Nauk Po-
mocniczych Historii (od 1981 roku Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych
Historii). 11 stycznia 1979 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.
Dwukrotnie, w latach 1978–1979 i 1987–1992, pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds.
naukowych Instytutu Historii UŚ. W okresie pracy na UŚ swoje zainteresowania
naukowe skupił na opracowaniu dziejów polskiej kadry technicznej w górnictwie.
Wyniki tych badań zawarł w monografii Dzieje polskiej kadry technicznej w górnictwie
(1136–1976) (Warszawa – Kraków 1978), która była ostatnią poważną pracą naukową
Jarosa.
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16 Najważniejsze artykuły z tego okresu to: Organizacja administracji górniczej w Królestwie Polskim (1815–
1918). „Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa” T. 12, 1968, s. 116–139; Polscy inżynierowie górniczy i hut-
niczy w służbie pruskiej w pierwszej połowie XIX wieku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1971, nr 1,
s. 109–113; Zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego. „Zaranie Śląskie” 1968, z. 1, s. 41–49.

17 Zabrze. Rozwój miasta. Red. H. Rechowicz. Katowice 1967; Siemianowice – zarys rozwoju miasta. Red.
H. Rechowicz. Katowice 1969; Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju powiatu. Red. H. Rechowicz. Katowice 1969;
Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta. Red. A. Szefer. Katowice 1970; Świętochłowice. Zarys rozwoju miasta. Red.
A. Szefer. Katowice, 1970; Lubliniec. Zarys rozwoju powiatu. Red. J. Jaros. Katowice 1972; Gliwice. Zarys roz-
woju miasta i okolicy. Red. A. Szefer. Warszawa–Kraków 1976; Katowice. Ich dzieje i kultura na tle regionu.
Red. W. Mrozek. Warszawa 1976; Chorzów. Zarys rozwoju miasta. Red. J. Kantyka. Katowice 1977; Sosno-
wiec. Zarys rozwoju miasta. Red. H. Rechowicz. Warszawa–Kraków 1977.

18 Wypromował ośmiu doktorów, z których trzech przygotowało dysertacje poświęcone dziejom gór-
nictwa: H. Witecka: Rozwój ratownictwa górniczego na Górnym Śląsku 1908–1970; S. Pyszny: Przemiany tech-
niczno-gospodarcze w górnictwie ziemi pszczyńskiej na przykładzie kopalni „Marcel” w Radlinie do 1945 r.;
M. Dyba: Główne etapy rozwoju górnictwa węglowego w okręgu rybnickim i geneza ROW.
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W latach 80. i na początku lat 90. Jaros poświęcił się głównie biografistyce, czego
efektem są liczne biogramy zamieszczone m.in. w Polskim słowniku biograficznym,
Śląskim słowniku biograficznym, Słowniku polskich pionierów techniki, Słowniku biogra-
ficznym techników polskich oraz w cyklu „Salamandra – pamięci Kolegów Górni-
ków” publikowanym w latach 1986–1992 na łamach „Przeglądu Górniczego”.
Wiele uwagi zwrócił wówczas także na popularyzowanie historii górnictwa
i hutnictwa, czego świadectwem są takie zwarte prace, jak: Dzieje górnictwa węglo-
wego w Zagłębiu Górnośląskim (Katowice 1986), Dawne i nowe gwarectwa (Katowice
1986), Tajemnice górnośląskich koncernów (Katowice 1988), Górnicy dawniej i dziś
(Katowice 1988)19. Nową problematyką, która pojawiła się kręgu jego zaintereso-
wań, była ochrona zabytków i muzealnictwo górnicze20. Ponadto zajął się również
dziejami czasopiśmiennictwa górniczego i hutniczego w Polsce21. Do swej
przedwczesnej śmierci 23 czerwca 1992 roku był aktywny naukowo, przygoto-
wywał właśnie opracowanie dziejów stowarzyszenia górniczej kadry technicznej
w Polsce.

W ciągu czterdziestu lat pracy naukowej Jaros opublikował 28 pozycji zwartych,
był redaktorem 5 opracowań, autorem 230 artykułów naukowych i popularnonau-
kowych, 40 recenzji i przeszło 100 biogramów (z tego około 5022 w Polskim słowniku
biograficznym). Tematyka przeważającej liczby publikacji dotyczyła zagadnień zwią-
zanych z dziejami gospodarczymi. Poza tym spora część publikacji Jarosa jest po-
święcona archiwistyce, której był wierny od początku swojej aktywności naukowej
do samego końca. Dorobek to imponujący.

Jak już o tym była mowa, Jerzy Jaros był twórcą specjalizacji archiwalnej na stu-
diach historycznych w UŚ. Stopniowo zbudował zespół współpracowników, ko-
rzystając w dużym stopniu z kadr pozyskanych z Archiwum (Anna Obersztyn,
Antonina Staszków, Piotr Greiner). Z instytucją tą utrzymywał ścisły kontakt, bez
którego niemożliwe byłoby praktyczne kształcenie studentów archiwistyki. Jego wy-
chowankowie obecnie stanowią trzon kadrowy Archiwum Państwowego w Kato-
wicach, spotkać ich można również w innych archiwach państwowych, np. w Częs-
tochowie. Wielu pracuje w pionie archiwalnym oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, w archiwach zakładowych urzędów państwowych i sa-
morządowych, część obrała karierę naukową.

PROF. DR HAB. JERZY JAROS (1925–1992)

19 A ponadto: Słownik hutników polskich. Katowice 1984; Słownik katowickich kopalń i hut. Katowice 1984;
Słownik historyczny hut cynku na ziemiach polskich. Katowice 1986; Górnicy dawniej i dziś. Katowice 1988.

20 M.in.: Ochrona zabytków techniki w województwie katowickim. „Kroniki miasta Zabrza” nr 9, 1976,
s. 19–31; Problem ochrony i konserwacji zabytków przemysłowych. „Rocznik katowicki” T. 4, 1976, s. 26–31.

21 Historia i współczesność. T. 2: Czasopiśmiennictwo górnicze w Polsce. Red. J. Jaros. Katowice 1977; Histo-
ria i współczesność. T. 4: Czasopiśmiennictwo hutnicze w Polsce. Red. J. Jaros. Katowice 1979.

22 Opracowane przez J.Jarosa biogramy ciągle się ukazują w kolejnych tomach Polskiego słownika biogra-
ficznego.
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Od końca lat 40. XX wieku był aktywny jako członek wielu organizacji społecz-
nych i naukowych, szczególnie zaangażował się w pracy w PTH, którego był człon-
kiem od 1948 roku. Dwukrotnie, w latach 1953–1954 i 1986–1990, pełnił funkcję
prezesa oddziału katowickiego. Od 1974 roku do śmierci kierował pracami Komi-
tetu Okręgowego Olimpiady Historycznej. Był współzałożycielem w 1965 roku Sto-
warzyszenia Archiwistów Polskich (SAP) i jego długoletnim wiceprzewodniczącym
w Zarządzie Głównym. Zorganizował też oddział SAP w Katowicach23. Udzielał się
również w pracach Komisji Historycznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa, Komisji Historycznej i Zabytków Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Hutniczego, Komisji Historycznej Oddziału PAN w Katowicach,
Komisji Zabytków Techniki Muzeum Techniki NOT w Warszawie oraz Komisji Ko-
ordynacji Badań nad Historią Przemysłu Nauk Historycznych PAN w Warszawie.

We wspomnieniach współpracowników i uczniów prof. Jerzy Jaros zapisał się jako
osoba życzliwa, pełna wyrozumiałości wobec ułomności bliźnich, a przede wszyst-
kim jednak wzór obowiązkowości. Do legendy przeszło częstowanie przestraszonych
na egzaminie adeptów archiwistyki „kopalniokami”24 w momentach załamaniach się
ich potencjału wiedzy o dziejach archiwów czy zawiłościach rozwoju form kance-
laryjnych. Jego wykłady, z pozoru „nudne” (jak wspominany dzisiaj z rozrzewnie-
niem fragment wykładu o roli spinaczy w systemie kancelaryjnym XIX i XX wieku),
przekazywały ogrom wiedzy nabytej w czasie pracy w państwowej służbie archi-
walnej. Doceniane dopiero po latach przez uprawiających zawód archiwisty. Głosił
w gronie swoich akademickich kolegów, że zajęcia (w tym wykłady) powinny się za-
wsze odbywać, nawet jeżeli słuchaczem jest jeden student – co nie było i nadal nie
jest regułą. Stosował się do tego z żelazną konsekwencją – nawet jak doskonale wie-
dział, że jego jedynym słuchaczem jest student, do którego nie dotarła informacja
o „urwaniu” się grupy archiwalnej z zajęć. Był tej zasadzie wierny do końca. Śmier-
telnie chory, jak się okazało, przeprowadzał w czerwcu 1992 roku egzamin z archi-
wistyki dla III roku specjalizacji archiwalnej UŚ.

PIOTR GREINER

23 Zebranie założycielskie odbyło się 1 czerwca 1965 roku – P. Greiner: Oddział katowicki Stowarzysze-
nia Archiwistów Polskich. „Zaranie Śląskie” 1984, nr 1–2, s. 170.

24 „Kopalnioki”, zwane też „szklokami” – popularne górnośląskie określenie czarnych cukierków typu
landrynkowego, o smaku lukrecjowym.

108



Zbigniew Kiereś

„BIJ, ZABIJ TEGO SKURWEGO SYNA POLSKIEGO”.
PRZYCZYNEK DO KWESTII ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ

NA GÓRNYM ŚLĄSKU W XVII WIEKU

Otwierający tytuł, a niezbyt parlamentarny okrzyk braci Jana i Bartosza Koz-
łowskich został przywołany celowo, stanowi bowiem użyteczny i przekonujący
punkt wyjścia dla problematyki zarysowanej w artykule. Z tymi słowami na ustach
Kozłowscy, członkowie starego i rozrodzonego na Górnym Śląsku rodu szlachec-
kiego, właściciele Łomnicy w powiecie oleskim i Makowczyc w powiecie lubli-
nieckim, dopuścili się w styczniu 1616 roku w jednej z gospód bytomskich zabój-
stwa szlachcica z Rzeczypospolitej, właściciela Przełajki w ziemi bytomskiej Jakuba
Kuszla – krzyczeli oczywiście po polsku, sami jednak najwyraźniej nie uważali się
za Polaków1.

Przebieg zajścia znamy z dwóch równoczesnych, a rozbieżnych relacji. 19 stycz-
nia 1617 roku Krzysztof Kuszel wzywał szlachciców Krzysztofa Domańskiego i Wa-
lentego Przyprańskiego, aby zgodnie z poleceniem starosty oświęcimskiego (Piotra
Komorowskiego, hrabiego na Liptowie i Orawie) poświadczyli, że byli obecni przy
tym, gdy podczas ubiegłorocznych roków ziemskich w Bytomiu bracia Jan i Bartosz
Kozłowscy w trakcie wywołanej przez nich awantury zastrzelili z rusznicy w gos-
podzie Sebastiana Piwowarka Jakuba Kuszla; świadkami incydentu byli także Jerzy
Suchodolski, Olszowski (b.i., Jan lub Mikołaj), Bojszowski (b.i., zapewne Zygmunt
Biberstein Bojszowski) oraz Skall (b.i., chyba Ernest)2. Odmienną, a korzystną
oczywiście dla oskarżonych wersję wydarzeń mieli potwierdzić świadkowie przy-
wołani przez nich – to Kuszel sprowokował awanturę, nachodząc w nocy wraz z to-
warzyszami i czeladzią gospodę Kozłowskich, zraniony został wówczas szablą Jerzy
Suchodolski, a sam Kuszel zastrzelony. Oskarżeni unikali zwady, próbowali nawet
opuścić gospodę przez okna, które nie dały się jednak otworzyć, nie strzelali także,
bo nawet nie mieli rusznic3.

1 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), 12/650, Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego
w Bytomiu (dalej ZdAMwB ), sygn. tymcz. A 869, Krzysztof Kuszel do Krzysztofa Domańskiego, Bytom
19 stycznia 1617; Tamże, sygn. tymcz. A 8 68, Krzysztof Kuszel do Walentego Przyprańskiego, Bytom 19 stycz-
nia 1617.

2 Tamże.
3 AP Kat, ZdAMwB, sygn. tymcz. A 795, Jan i Bartosz Kozłowscy do Marcina Kozłowskiego z Kozłowa,

a na Ćwiklicach, b.m. [Bytom?], b.d. [19 stycznia 1617?]; Tamże, sygn. tymcz. A 796, Jan i Bartosz Kozło-
wscy do Jarosława Kozłowskiego z Kozłowa, a w Sączowie, b.m. [Bytom?], b.d. [19 stycznia 1617]; Tamże,
sygn. tymcz. A 794, Jan i Bartosz Kozłowscy do Jerzego Bielszowskiego z Bielszowic, a na Nakle, b.m. [By-
tom?], b.d. [19 stycznia 1617?]; Tamże, sygn. 990, Jan Kozłowski był prokuratorem kameralnym ks. opol-
sko-raciborskiego. Anna Poniatowska z d. Ziemięcka (p.v. żona Stanisława Stadnickiego) upoważnia Jana Koz-
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Finał sprawy nie jest znany, niejasne są również przyczyny konfliktu. Jak wska-
zują zachowane relacje, najważniejszą z nich była zapewne preferowana przez obie
strony struktura konsumpcji – z naszego punktu widzenia istotna jest zademon-
strowana wówczas przez Kozłowskich, niewątpliwie polskich etnicznie i językowo,
świadomość własnej odrębności i co w tym konkretnym wypadku jest równie nie-
wątpliwe także wrogość. A to oznacza, że o ile można zaakceptować pogląd Karola
Maleczyńskiego, że język polski był „dość powszechny” wśród szlachty górnośląskiej
jeszcze w początku XVIII wieku4, czy Wacława Korty, że „Górny Śląsk zachował
w zasadzie swój polski charakter aż do końca XVIII wieku”5, to już opinia Ewy Ma-
leczyńskiej, iż „jest to okres, w którym świadomość narodowościowa, a nawet nie-
chęć narodowościowa niewątpliwie istnieje”6, wątpliwości jednak budzi. Jest to bo-
wiem okres, w którym np. mieszczanie warszawscy zamykają bramy miasta przed
komisarzami Zygmunta Starego, przybyłymi po wymarciu ostatnich książąt mazo-
wieckich w celu włączenia księstwa mazowieckiego do Korony (1529), i obrzucają
ich przeróżnymi wyzwiskami, m.in. od Polaków – oczywiście po polsku. W 1573
roku Jan Dymitr Solikowski pisał, w zgodzie z ówczesnym stanem świadomości na-
rodowej, że „w królestwie spólnem siedzi Polak, Litwin, Prusak, Rusak, Mazur,
Żmudzin, Inflant, Podlaszanin, Wołyńczyk, Kijowianin”; kilka lat później (1582) tak
samo to ujął Maciej Stryjkowski: „A naszy niebożęta Polacy, Mazurowie, Litwa,
Żmudź, Russacy”. Po polsku również podkomorzy litewski Janusz Radziwiłł, ską-
dinąd „wzmocniony – ogniem Cerery”, pokrzykiwał podczas burzliwej rady sena-
torskiej w Wilnie we wrześniu 1636 roku, że „nadejdzie czas, kiedy nie przez drzwi,
ale i przez okna będziemy [Polaków] wyrzucać”7. Przykłady tego rodzaju można
mnożyć, a jest ich dostatecznie wiele, by postawić pytanie, czy rzeczywiście w wa-
runkach XVI, XVII, a i XVIII wieku przynależność etniczna i używany język były wy-
starczającymi wyznacznikami świadomości narodowej, w tym sensie, jaki temu po-
jęciu nadał dopiero wiek XIX.

ZBIGNIEW KIEREŚ

łowskiego z Kozłowa, a na Makowczycach, prokuratora kameralnego ks. opolsko-raciborskiego i Henryka
Rymułtowskiego z Kornicy, a w Kozłowej Górze do reprezentowania jej w sądzie ziemskim bytomskim
w sprawie spornej z braćmi Danielem i Janem Ziemięckimi, Bytom 23 stycznia 1614 r.

4 Historia Śląska. T. I: Do roku 1763. Red. K. Maleczyński. Część III. Wrocław–Warszawa–Kraków 1963,
s. 18.

5 W. Korta: Historia Śląska do 1763 roku. Warszawa 2003, s. 375; także W. Urban: Materiały do dziejów pol-
skości na Śląsku w wizytacjach diecezji wrocławskiej (do początków XVIII wieku). „Sobótka” 1959, nr 2, s. 149–195

6 Historia Śląska. T. I: Do roku 1763. Red. K. Maleczyński. Część II. Wrocław–Warszawa–Kraków 1961,
s. 401.

7 H. Wisner: Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI–XVII wieku. Warszawa
1978, s. 28; Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wyd. J. Czubek. Kraków 1905, s. 471; M. Stryj-
kowski: Kronika. T. I. Warszawa 1846, s. 69; A.S. R adziwił ł: Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 1: 1632–1636.
Przełożyli i opracowali A. Przyboś i R. Żelewski. Warszawa 1980, s. 560; E. Kotłubaj: Życie Janusza Ra-
dziwiłła. Wilno 1859, s. 378.
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Literatura przedmiotu, a więc prace np. Romana Grodeckiego8, Stanisława Kota9,
Kazimierza Dobrowolskiego10, Marcelego Handelsmana11, Stanisława Herbsta12,
Józefa Chałasińskiego13, Janusza Tazbira14, Jerzego Wiatra15 czy Józefa Chlebow-
czyka16, nie daje możliwości jednoznacznej odpowiedzi; niestety, w wypadku takiego
właśnie przedmiotu badań jest to stan konieczny. Niewątpliwie pogląd Jaremy Ma-
ciszewskiego, że „dla poznania i zrozumienia mechanizmów działania politycznego
[...] badanie opinii i stanowisk szlachty ma znaczenie pierwszoplanowe”, wyraża po-
wszechną opinię środowiska historycznego. Praktyczna realizacja tego postulatu ba-
dawczego napotyka jednak duże przeszkody, niejednokrotnie nawet niemożliwe do
pokonania, bo uwarunkowane i specyfiką przedmiotu badań, i charakterem doku-
mentacji źródłowej. Największa trudność wynika z faktu, że mamy do czynienia
z ogromną rzeszą ludzi, z których przeważająca większość jest anonimowa i których
postawy polityczne, mentalność i hierarchia wartości są poświadczone w stopniu da-
lece niewystarczającym, a często żadnym. Nie jesteśmy też w stanie określić repre-
zentatywność opinii i postaw lepiej udokumentowanych źródłowo, zróżnicowanych
jednak i w różnym stopniu wiarygodnych. Ma niestety rację Jakub Karpiński, twier-
dząc: „Badacz ma do czynienia nie z wszystkimi źródłami wytworzonymi i nie
z wszystkimi możliwymi. Bada próbę źródeł możliwych i wytworzonych, ale próbę
nielosową i taką, której reprezentatywność trudno ocenić.” Ryzyko uznania repre-
zentatywności postaw i opinii w rzeczywistości marginalnych jest więc dostatecznie
duże, by podzielić pogląd Maciszewskiego, że „rzutowanie w przeszłość stosowa-
nych z powodzeniem przez socjologię metod badania współczesnej opinii publicz-
nej nie może być w tym przypadku przydatne”17.

„BIJ, ZABIJ TEGO SKURWEGO SYNA POLSKIEGO”...

8 R. Grodecki: Powstanie polskiej świadomości narodowej. Katowice 1946.
9 S. Kot: Świadomość narodowa w Polsce w XV–XVII w. W: Tenże: Polska złotego wieku a Europa. Studia

i szkice. Warszawa 1987, s. 91–103.
10 K. Dobrowolski: Zagadnienie świadomości narodowej w Polsce piastowskie. W: Pamiętnik IV Zjazdu His-

toryków Polskich w Poznaniu. T. I: Referaty. Lwów 1925.
11 M. Handelsman: Rozwój narodowości nowoczesnej. Warszawa 1973.
12 S. Herbst: Świadomość narodowa na ziemiach pruskich w XV–XVII w. „Komunikaty Mazursko-War-

mińskie” 1962, nr 1.
13 J. Chałas iński: Zagadnienie narodu. „Przegląd Socjologiczny” T. XX, 1966.
14 J. Tazbir: Świadomość narodowa. W: Tenże: Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku.

Wrocław 1971.
15 J. Wiatr: Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej. Warszawa 1973.
16 J. Chlebowczyk: Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku

XVIII do początków XX w.). Warszawa–Kraków 1975.
17 J. Maciszewski: Mechanizmy kształtowania się opinii publicznej w Polsce doby kontrreformacji. W: Wiek XVII

– Kontrrefomacja – Barok. Prace z historii kultury. Red. J. Pelc. Warszawa 1968, s. 56, 62–65; J. Karpiński:
Literatura jako źródło dla badań socjologicznych. W: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska,
J. Sławiński. Warszawa 1978, s. 40; zob. też J. Topolski: Dzieło literackie jako źródło historyczne. W: Dzieło
literackie..., s. 19–20.
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Trudności takie pojawiają się zawsze, gdy od rekonstrukcji tego, co ludzie prze-
szłości zrobili, przechodzimy do pytania o motywy ich działań, a więc próbujemy
odtworzyć właściwe większości i typowe w skali masowej poglądy, oceny i opinie
wartościujące. Na przykład, nie możemy w przypadkach, kiedy znamy status spo-
łeczny, wykształcenie, biografię polityczną oraz przynależność narodową i religijną
autora konkretnej opinii, uznać ją za typową dla grupy osób spełniających te same
warunki – skoro w tej grupie odnotowujemy jednak opinie różne. Nie odpowiemy
też na pytanie, czy prezentowane opinie wyrażają rzeczywiste stanowisko ich auto-
rów. Oczywiście, w wypadku np. tekstów propagandowych szczerość autora nie jest
warunkiem koniecznym powodzenia prowadzonej akcji i można się zgodzić z opi-
nią Stanisława Ossowskiego, że tekst taki, jeżeli jego autor dobrze odczytuje postawy,
nastroje i opinie społeczeństwa, do którego się zwraca, może być użyteczny w od-
tworzeniu stanu świadomości społecznej18. Kłopot w tym, że w wypadku tekstów
propagandowych mamy do czynienia z produktami różnych, często przeciwstaw-
nych orientacji i niejednokrotnie te same kwestie bywają krańcowo odmiennie
oceniane. Aby więc stwierdzić, który z nich odpowiada nastrojom większości, trzeba
by je uprzednio poznać – jak jednak, skoro jedyną czasem podstawą są właśnie tek-
sty propagandowe czy literackie? Co istotne, w społecznościach zróżnicowanych et-
nicznie i religijnie, a takie jest społeczeństwo śląskie w XVI–XVII wieku, skutecz-
ność oddziaływania tekstu propagandowego była uwarunkowana odmiennością
doświadczeń historycznych i bieżących interesów politycznych i religijnych różnych
grup społecznych.

Warto również pamiętać, że instrumentalny z założenia charakter tekstu propa-
gandowego w jakiejś mierze ograniczał jego skuteczność – odbiorca zdawał sobie
sprawę z tego, że jest przedmiotem działań mających wywołać korzystne dla kogoś
reakcje i postawiony wobec przeciwstawnych, nieraz demagogicznie wyostrzonych
ujęć tych samych kwestii mógł reagować co najmniej nieufnie19. Oznacza to, że przy
rekonstrukcji opinii publicznej jedynie z najwyższą ostrożnością możemy korzys-
tać ze źródeł pozornie najbardziej przydatnych, bo prezentujących racje uczestników
wydarzeń, ich argumenty i motywy w sposób nieporównanie bardziej pogłębiony
niż np. uchwały sejmowe i sejmikowe. Ostrożność jest oczywiście konieczna i w in-
nych wypadkach – np. wobec wypowiedzi formułowanych publicznie, a więc w ja-
kimś stopniu intencjonalnie instrumentalnych, a także w odniesieniu do kores-
pondencji prywatnej, której wiarygodność zależy przecież od charakteru stosunków
pomiędzy nadawcą a adresatem. Musimy wreszcie pamiętać, że decyzje i postawy ja-

ZBIGNIEW KIEREŚ

18 S. Ossowski: Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. W: Tenże: Dzieła. T. 3. Warszawa 1967, s. 204.
19 Zob. np. Odpowiedź na odpis jakiś. W: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia..., s. 508: „Chu-

dobę ganisz w poślech, a wystawnym narodem zowiesz,: to contraria [...] Aleć ja tak rozumiem, żebyś był
także na nie łaskaw, chociaby znaczniej przyjechali, bobyś zasię luxum ganił.”
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kiejś części społeczeństwa nie zawsze były efektem samodzielnego wyboru, wyni-
kającego z ukształtowanych przekonań i poglądów, stanowiąc albo refleks środowi-
skowej solidarności (należy postępować tak, jak inni), albo wynik presji czy od-
działywania lokalnego autorytetu, nierzadko i korupcji. Należy też odnotować typ
obywatela, który z bardzo umiarkowanym zainteresowaniem obserwował to
wszystko, co nie dotykało jego bezpośrednich interesów.

Uwagi powyższe prowadzą do konkluzji niezbyt optymistycznej. Możemy
w miarę dokładnie odtworzyć poglądy i postawy pewnej ograniczonej liczby osób,
w większości spośród arystokracji i średniej szlachty, patrycjatu miejskiego, w tych
przypadkach zachowana dokumentacja źródłowa pozwala dostrzec wszelkie uwa-
runkowania, złożoność i zmienność przyjmowanych w różnych momentach i sy-
tuacjach postaw. W odniesieniu do ogółu musimy poprzestać na sądach warunko-
wych, opartych na informacjach pośrednich i założeniach z konieczności
hipotetycznych. Co najważniejsze, nie uzyskujemy pewności co do zasięgu spo-
łecznego i trwałości zarejestrowanych postaw. Trzeba przyznać, że historyk współ-
czesny nieraz musi podzielić sceptycyzm stawiających sobie te same zadania obser-
watorów ówczesnych. W grudniu 1590 roku nuncjusz papieski Hannibal z Kapui,
próbując ustalić zasięg postaw pro– i antyhabsburskich w Rzeczypospolitej, stwier-
dzał bezradnie: „homines isti in horas mutantur”. Kilkadziesiąt lat później dyplomata
francuski musiał przyznać, że „o skłonności szlachty polskiej nic stanowczego po-
wiedzieć nie można”20 – a bez większego ryzyka błędu można odnieść te opinie do
rzeczywistości śląskiej XVI i I połowy XVII wieku. Nietrudno zauważyć, że opinie
te znajdują potwierdzenie i współcześnie. Zdaniem Jaremy Maciszewskiego „nie zos-
tała wypracowana metoda badawcza w tym zakresie”; Adam Kersten był skłonny
kwestionować nawet same „możliwości naukowego badania procesów świadomo-
ści społecznej w minionych epokach”21.

Specyfika przedmiotu badań warunkuje więc – i poważnie, i niekorzystnie – moż-
liwości odpowiedzi na postawione na wstępie pytania, w tym najważniejsze – o cha-
rakter świadomości narodowej polskiej etnicznie i językowo ludności Górnego
Śląska. Jeżeli przyjmiemy np. pogląd Kazimierza Dobrowolskiego, zbieżny zresztą
z poglądami innych badaczy problematyki, że „świadomość narodowa łączy grupę
ludzi osiadłą na zwartym terytorium, związaną wspólnotą języka oraz przeszłości his-
torycznej, posiadającą wolę samodzielnego życia politycznego i swobodnego rozwoju
kulturalnego, solidarność wobec innych grup narodowych, posuwaną do nacjona-
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20 Hannibal z Kapui do biskupa wrocławskiego Andrzeja von Jerin, 27 grudnia 1590 r.; cyt. za: K. Lep-
szy: Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego. Kraków 1939, s. 271; Stan spraw i instrukcya, jak poseł ma
postępować w popieraniu elekcyi księcia d’Anghien. W: Portofolio królowej Marii Ludwiki. Wyd. E. R aczyński.
T. 2. Poznań 1840, s. 305–306.

21 J. Maciszewski: Polska a Moskwa 1603–1618. Opinie i stanowiska szlachty polskiej. Warszawa 1968,
s. 36; A. Kersten: Sienkiewicz – „Potop” – Historia. Warszawa 1974, s. 99–100.
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lizmu, kult cech własnych”22, to nietrudno zauważyć, że tylko niektóre elementy tej
definicji mają odniesienie do rzeczywistości historycznej Górnego Śląska XVI–
XVII wieku.

Niewątpliwie nie wchodzi w rachubę, przynajmniej w pełnym zakresie, świa-
domość polskiej przeszłości historycznej, skoro od połowy XIV wieku księstwa ślą-
skie wchodzą w skład Korony św. Wacława i to z Czechami, a nie z Polską dzielą
wspólną historię23, w której Polska nieraz zresztą była traktowana jako wróg, by przy-
pomnieć chociażby zróżnicowane postawy książąt śląskich podczas konfliktu Lu-
ksemburgów z ostatnimi Piastami, udział książąt i rycerstwa śląskiego po stronie Za-
konu Krzyżackiego w bitwie pod Grunwaldem, postawy książąt i miast w wojnie
o tron czeski pomiędzy Maciejem Korwinem a Jagiellonami, czy wreszcie sytuację
z lat 1588–1589. Możliwe, a przynajmniej logiczne wydaje się i to, że świeższa tra-
dycja kilkuwiekowych związków z Koroną Czeską mogła być bardziej obecna w pa-
mięci zbiorowej niż bardziej jednak odległa w czasie przynależność do państwa
polskiego – taki przynajmniej mechanizm w odniesieniu do litewskiej, ruskiej,
a i niemieckiej etnicznie szlachty Rzeczypospolitej zaobserwował Jarema Maci-
szewski. Tradycja historyczna tej szlachty obejmowała, jego zdaniem, wyłącznie his-
torię państwa polskiego i nie było w niej miejsca dla dziejów Litwy przed unią
krewską, Pomorza Gdańskiego przed pokojem toruńskim czy pamięci o świetności
Rusi Kijowskiej24.

Nawet jednak w tych wypadkach, gdy odnotowujemy świadomość polskiej
przeszłości, nie przekładała się ona na polską świadomość narodową. Pochodzący
z Woszczyc koło Rybnika, a zgermanizowani już w XVII wieku Lichnowscy pie-
lęgnowali z dumą w swej tradycji rodowej pochodzenie od Żyrosława, rycerza Bo-
lesława Chrobrego, nie miało to jednak żadnego wpływu na ich postawy poli-
tyczne, nie przeszkodziło także w uzyskaniu statusu książąt pruskich w 1773
i austriackich w 1824 roku25. Tak samo fakt pieczętowania się programowo anty-
niemieckim herbem Abdank nie stanął na przeszkodzie germanizacji Posadow-
skich26. Podobnie Paczyńscy z Paczyny i Świętochłowic, eksponujący swoje niezbyt
oczywiste pokrewieństwo z wymarłym w połowie XVII wieku wielkim rodem Tę-
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22 K. Dobrowolski: Zagadnienie świadomości narodowej..., s. 1.
23 W literaturze przedmiotu zwrócił uwagę na ten aspekt problematyki właściwie tylko J. Chlebowczyk:

O niektórych aspektach świadomości historycznej w społeczności przedindustrialnej. W: Dawna świadomość historyczna
w Polsce, Czechach i Słowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 130–131, przyp. 1.

24 J. Maciszewski: Szlachta polska i jej państwo. Warszawa 1969, s. 168. Odmienny pogląd odnośnie
szlachty ruskiej prezentuje T. Chynczewska-Hennel: Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny
od schyłku XVI do połowy XVII w. Warszawa 1985, s. 65–72, 164.

25 R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskie. T. IV. Katowice 2005, s. 263; J. Pi lnaček: Rody starého Slezska.
T. V. Brno 1991, s. 1385.

26 A. Krane: Wappen– und Handbuch des in Schlesien (einschließlich der Oberlausitz) landgesessenen Adels.
Gőrlitz 1901–1904, s. 88.
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czyńskich, rzekomo potomków udzielnych książąt na Wiślicy, uzyskali w 1692 roku
tytuł hrabiów Królestwa Czeskiego już jako „Paczensky von Tenzin”27. Inny wielki
ród śląski, Gaszyńscy, już w I połowie XVII wieku używał formy nazwiska „von Gas-
chin”, niemniej jeszcze w końcu XVIII wieku płyta nagrobna zmarłego w 1796 roku
hrabiego Antoniego von Gaschin przedstawiała go w stroju polskim i zawierała dwa
identyczne napisy – w językach polskim i niemieckim, można dołączyć tu i taką cie-
kawostkę, że urodzona w 1837 roku ostatnia z Gaschinów otrzymała rzadkie raczej
w niemieckim kręgu kulturowym imię Wanda. Tadeusz Chrzanowski28 znalazł
w tym podstawy do wniosku, że i zgermanizowani Gaszyńscy-Gaschinowie „mieli
świadomość swego polskiego pochodzenia”, chociaż bardziej ścisłe byłoby chyba
stwierdzenie, że była to świadomość wcześniejszej przynależności do polskiego
stanu szlacheckiego, w warunkach XVI, XVII i znacznej części XVIII wieku stano-
wiącego jedyny i wyłączny składnik „narodu polskiego”, tj. polskiego narodu szla-
checkiego, zamkniętego dla rodaków plebejuszy i otwartego dla obcej etnicznie, ale
jednak szlachty29.

„Gente Ruthenus, natione Polonus” pisał w XVI wieku Stanisław Orzechowski;
„Gente Pruthenus, natione Polonus” powtarzał wówczas niejeden szlachcic z Prus
Królewskich i te lakoniczne stwierdzenia precyzyjnie oddają istotę problemu. Po-
lakiem był wówczas każdy szlachcic polski i tylko szlachcic – nawet jeżeli nie potrafił
wypowiedzieć poprawnie paru słów po polsku, jak np. marszałek dworu królowej
Ludwiki Marii, wojewoda pomorski Gerard Denhoff, żonaty zresztą z córką całko-
wicie już zgermanizowanego Piasta, księcia brzesko-legnickiego Jana Chrystiana, Sy-
billą Małgorzatą30.W wypadku szlachty szukanie jak najbardziej oddalonych w cza-
sie antenatów było zresztą postawą naturalną, zgodnie z zasadą, że im dłuższa lista
przodków, tym lepszy szlachcic. Polskie korzenie nie przeszkodziły też Gaszyńskim
wrosnąć w rzeczywistość austriackiego najpierw, a potem pruskiego Śląska, tak jak
włoskie czy hiszpańskie korzenie nie przeszkodziły karierom hrabiów von Co-
lonna, von Ballestrem czy von Verdugo.

Oczywiście, jak zauważył Roman Heck31, „stopień uświadomienia historycznego”
zależał od wykształcenia, uzyskanie którego było jednak uwarunkowane, na ogół, sta-
tusem społecznym i przynależnością stanową, co oznacza, że w warunkach XVI,
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27 J. Pi lnaček: Rody starého Slezska..., T. IV, s. 865.
28 T. Chrzanowski: Zabytki wokół Góry Świętej Anny. W: Osiem wieków ziemi leśnickiej. Wrocław 2002,

s. 415 i nn.
29 S. Kot: Świadomość narodowa w Polsce..., s. 108; J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s. 26.
30 S. Orzechowski: Wybór pism. Oprac. J. Starnawski. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972,

s. III; M. Bogucka: Kultura Pomorza w dobie renesansu i baroku. W: Historia Pomorza. T. II: Do roku 1815.
Cz. I: 1464/1466–1648/1657. Red. G. Labuda, Poznań 1976, s. 640, W. Dworzaczek: Genealogia. Tablice.
Warszawa 1959, s. 149.

31 R. Heck: Problemy świadomości historycznej średniowiecznego społeczeństwa polskiego. W: Dawna świadomość
historyczna w Polsce, Czechach i Słowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 60.
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XVII, a i XVIII wieku zasięg społeczny świadomości historycznej był bardzo
skromny, ograniczając się – jak to ujmuje Józef Chlebowczyk – do „narodu poli-
tycznego”, tj. do „uprzywilejowanej części społeczności państwowej [...] i związa-
nej z nią warstwy oświeconej”32.

Nie znajdziemy też w historii Śląska XVI–XVII wieku prób uzyskania samo-
dzielności politycznej. Zbliżone, a obserwowane w tym okresie działania książąt
i miast miały na celu obronę, utrzymanie czy poszerzenie (zawsze jednak w obrę-
bie Korony św. Wacława)33 dotychczasowych przywilejów oraz swobód stanowych
i krajowych zagrożonych przez centralizacyjne ambicje i apetyty Pragi i Wiednia.
W żadnym stopniu nie wynikały też z poczucia odrębności narodowej, skoro były
podejmowane przez całkowicie zgermanizowanych Piastów i Podiebradowiczów
i niemiecki Wrocław. Nie inaczej było w wypadku sąsiednich Czech – w końcu
w 1619 roku Ferdynand Habsburg, którego niemieckość była bardzo częściowa, zos-
tał zastąpiony przez bardziej „czystego rasowo” Fryderyka Wittelsbacha, a w roli na-
stępcy Jana Żiżki wystąpił Christian von Anhalt. Nie język także czy odmienny sto-
sunek do legendy o Libuszy dzielił przywódcę stanów czeskich Henryka Macieja von
Thurna i cesarskiego wodza Albrechta von Wallensteina34.

Miał niewątpliwie rację Józef Feldman, twierdząc że w polityce ówczesnej trzy
zasady odgrywały rolę decydującą: „racja stanu na wskroś kosmopolityczna, rządząca
się pojęciami praw historycznych i dziedzicznych [...], walka [...] absolutyzmu
monarszego przeciw rządom stanowym [...], antagonizm religijny”. Czynniki drugi
i trzeci „wniosły ferment kształtujący w wyższym stopniu aniżeli czynnik narodowy,
często w jaskrawym do niego przeciwieństwie”35. Nie podważają tej tezy nieliczne
głosy śląskich publicystów, głównie mieszczańskiego pochodzenia i protestantów,
eksponujących wspólnotę krwi z Polakami i sugerujących wyciągnięcie z tego prak-
tycznych wniosków, jak np. arianina z Brzegu Szymona Pistoriusa (1568–1638),
który na drugą połowę życia (od 1603 roku) znalazł schronienie w bardziej jednak
wówczas tolerancyjnej Rzeczpospolitej36. Nikt jednak wówczas ani na Śląsku, ani
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32 J. Chlebowczyk: Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie..., s. 129.
33 Np. w marcu 1622 r. stany górnośląskie protestują przeciwko przekazaniu przez cesarza Ferdynanda

II księstw opolskiego i raciborskiego ks. Siedmiogrodu Gabrielowi Bethlenowi, uznając je za sprzeczne z po-
siadanym przez nich i wielokrotnie potwierdzanym przez królów czeskich przywilejem „de non alienando”,
gwarantującym przynależność Śląska do Korony św. Wacława; tejże treści uchwała w maju 1623 roku –
J. Leszczyński: Rządy Bethlena Gábora na Górnym Śląsku (1620–1624). „Sobótka” 1959, nr 3, s. 321–323, 327.

34 J. Mačurek: O polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego powstania w latach 1618–1620. „Sobótka” 1947,
nr 2, s. 189–190.

35 J. Feldman: Bismarck a Polska. Warszawa 1980, s. 56–62; także F. Ryszka: My i oni. W: Sąsiedzi i inni.
Red. A. Garl icki. Warszawa 1978, s. 32: „narodowość nie była jeszcze we wczesnych czasach nowożytnych
dostatecznie dynamicznym składnikiem ideologii, a na pewno mniej silnym niż religia”.

36 J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s.24; Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut. Piśmiennictwo staro-
polskie (dalej cyt.: Nowy Korbut...). T. 3. Warszawa 1965, s. 110.

116



w Polsce nie myślał poważnie o przekreśleniu skutków traktatu namysłowskiego
z 1348 roku. Jak słusznie zauważył Janusz Tazbir, w okresie tym „prawa do jakichś
terytoriów rzadko dokumentowano wspólnotą etniczną ich mieszkańców”37, od-
powiednie zamysły Zygmunta III czy Władysława IV miały służyć interesom dy-
nastii, w żadnym stopniu nie wynikały z racji narodowych.

Niewątpliwy jest słowiański charakter językowy Górnego Śląska – polski na
większości terytorium, czeski w księstwie karniowskim; językiem urzędowym w są-
downictwie i administracji jest język czeski, współistniejący w XVI wieku z językiem
polskim, a ustępujący mu wyraźnie pierwszego miejsca w wieku XVII – do połowy
tego wieku bez przeszkód ze strony Pragi i Wiednia oraz niemieckich i niemiecko-
języcznych panów zwierzchnich śląskich państewek. Na przykład w październiku
1609 roku np. starosta ziemski karniowski Hartwich von Stitten w imieniu księcia
karniowskiego i margrabiego brandenburskiego Jana Jerzego przesyła burmistrzowi
Karniowa list majestatyczny cesarza Rudolfa II z poleceniem odczytania go w ko-
ściołach – ponieważ jednak większość ludności mówi wyłącznie po czesku, nakazuje
pisarzowi ziemskiemu przetłumaczenie go na tenże język38. Ten stan rzeczy utrzy-
mywał się długo, jeszcze w sierpniu 1661 sekretarz Hencklów Augustyn Fürst, kie-
rując na ręce starosty ziemskiego bytomskiego Joachima Bujakowskiego skargę na
Katarzynę Suchodolską, z którą pozostawał w sporze o Kozłową Górę, ubolewał, że
w demaskującym niemoralny tryb życia panny Suchodolskiej memoriale nie użył ję-
zyka polskiego, aby dokument mógł być odczytany na sejmiku ziemskim bytom-
skim39.

Zauważalna od połowy XVII wieku ekspansja języka niemieckiego napotykała
opór motywowany chęcią obrony dotychczasowego stanu prawnego, w jakiejś licz-
bie przypadków nieznajomością tego języka. W styczniu 1657 roku NN proboszcz
w Piekarach Śląskich nie przyjął skierowanego do niego w imieniu właściciela pań-
stwa bytomskiego Gabriela hrabiego Henckla listu regenta tegoż państwa (Stanisława
Haubitza) i rzucił go na ziemię, „mówiącz, iż jest niemieczkie, a temu nie rozumie”,
obrzucając przy okazji Henckla (protestanta) różnymi wyzwiskami40. Starosta ziem-
ski bytomski Joachim Bujakowski starał się wówczas usprawiedliwić proboszcza, pi-
sząc w liście do hrabiego Gabriela, zresztą po czesku, że świadek incydentu Karol
Schlichting, bawiący wówczas u proboszcza, nie znał z kolei polskiego i mógł źle zro-
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37 J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s. 24.
38 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 514, Starosta ziemski Hartwich von Stitten do NN burmistrza Karniowa,

Karniów 16 października 1609 r.
39 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 126, Augustyn Fürst do starosty ziemskiego bytomskiego Joachima Bu-

jakowskiego, Kozłowa Góra 13, 16 sierpnia 1661 r. Pismo Fürsta zawiera dwa dokumenty – w językach nie-
mieckim i czeskim, znamy również jego polskie listy.

40 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 813, Jan Borek do [sądu nadwornego?], b.d. [styczeń 1657], b.m. [Świer-
klaniec?].
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zumieć proboszcza, który ponadto znajdował się wtedy w stanie utrudniającym pełną
samokontrolę41. Być może rzeczywiście tak było, chociaż nasuwa się jednak pytanie,
w jakim języku rozmawiali proboszcz i jego gość – chyba że uznamy iż ze względu
na charakter spotkania jakakolwiek konwersacja nie była konieczna.

Wątpliwości nasuwa i inne wystąpienie w obronie języka polskiego. W lipcu 1664
roku właściciel Kuźnicy Jędryskowskiej i części Truszczycy Jan Glocz Starszy z Łomu
zawiadamia starostę ziemskiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, że nie może
przyjąć przesłanej mu z urzędu ziemskiego supliki dzierżawcy folwarku w Trusz-
czycy Jerzego Vogla, wbrew prawu napisanej w języku niemieckim, bo „niemiecz-
kiego jenzyka nie umie”, prosi więc starostę, aby „tego wis pomienionego pana Ji-
rzika Fogla wynauczyć raczeł”. Reprymendy starosty okazały się jednak nieskuteczne,
skoro w grudniu 1665 roku Glocz ponownie skarży się Mieroszewskiemu, że Vo-
gel, skarcony już na poprzednich rokach ziemskich, ponownie „nad pozwolenie praw
naszych” kieruje do niego i sądu ziemskiego pisma w języku niemieckim, a nie
„wedle Zrządzenia Ziemskiego42 [...] w tutecznym”, tymczasem Glocz „90 lat już do-
sięgający, w niemieckim języku [jest] bynajmniej nie biegły”43. Pochopny byłby jed-
nak wniosek, że mamy do czynienia w osobie pana Jana z protoplastą bohatera Pla-
cówki Prusa, tyle że walczącego z naporem niemczyzny na gruncie językowym –
kłopot w tym, że zachowały się także inne jego listy, pisane całkiem poprawną nie-
mczyzną. W tym konkretnym wypadku zaś uchybienia proceduralne Vogla były wi-
docznie dla niego korzystne, skoro wstrzymywały postępowanie sądowe. Takie
same uwagi nasuwa przypadek Karola Wilhelma Stylarskiego z Czentu (na węgier-
skiej Słowacji), właściciela Stolarzowic w państwie bytomskim, który, oskarżony
przez Wilhelma Foglara, że sprzedał mu na jarmarku w Rybniku konia „nosatego
i dychawicznego”, zarzut oczywiście odrzuca i informuje starostę ziemskiego by-
tomskiego Jana Mieroszewskiego, że będzie kwestionował w sądzie ziemskim pro-
ceduralną poprawność skargi Foglara: „proszę aby zmocnienie pierwey do tey nie-
mieckiey suppliki [...] iego pokazali, gdyż i przeciw temu będę miał co mówić”44.

Generalnie analiza akt bytomskich (około 6000 dokumentów) upoważnia do
wniosku, że szlachta, a i mieszczaństwo były na ogół trójjęzyczne, posługując się
w zależności od okoliczności polskim, czeskim lub niemieckim, niezależnie od po-
chodzenia. Protesty przeciwko przenikaniu niemieckiego do akt urzędowych wy-
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41 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 826, Starosta ziemski bytomski Joachim Bujakowski do (Gabriela) hrabiego
Henckla, Bujaków 18 lutego 1657 r.

42 Tj. „Porządek krajowy księstw opolskiego i raciborskiego” z 1562 r.
43 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 69, Jan Glocz Starszy do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Miero-

szewskiego, Kuźnica Jędryskowska 22 lipca 1664 r.; Tamże, sygn. A 214, Jan Glocz Starszy do starosty ziem-
skiego bytomskiego Jana Mieroszewskiego, Kuźnica Jędryskowska 10 grudnia 1665 r.

44 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 70, Karol Wilhelm Stylarski do starosty ziemskiego bytomskiego Jana Mie-
roszewskiego, b.m., 13 lipca 1665 r. (wpływ).
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nikały raczej z dążenia do ochrony „odwiecznych” praw i przywilejów krajowych
i ziemskich, a nie z poczucia narodowej, polskiej odrębności – z takim samym prze-
ciwdziałaniem spotykają się odpowiednie działania ze strony Rzeczypospolitej, od-
bierane jako bezprawne uroszczenia. Na przykład we wrześniu 1639 roku burmistrz
i rada miejska Mysłowic składają na ręce pana ziemi pszczyńskiej Zygfryda von Pro-
mnitz skargę (po polsku) na proboszcza mysłowickiego (Jana Goleniowskiego), który
bezprawnie pozywa mieszczan mysłowickich przed sąd biskupa krakowskiego45.
W czerwcu 1645 roku regent państwa bytomskiego Stanisław Haubitz w liście (tym
razem po polsku) do burmistrza (Marcina Schulza) i rady miejskiej Bytomia zaleca
interwencję władz miasta wobec bezprawnych działań comendatora (zarządcy)
księstwa siewierskiego ks. Aleksandra Brzeskiego, na którego polecenie aresztowano
w Czeladzi dwóch mieszkańców Piekar Śląskich i wzięto w sekwestr przechowywane
tam w związku z zagrożeniem szwedzkim archiwum miasta Bytomia46. Ten sam mo-
tyw kierował w styczniu 1652 roku właścicielem Lublińca i Radzionkowa Andrze-
jem hrabią Cellari, gdy kwestionował w piśmie do sądu ziemskiego bytomskiego le-
galność pozwów kierowanych przeciwko niemu przez proboszcza radzionkowskiego
ks. Andrzeja Rolskiego do sądu biskupiego krakowskiego – jego zdaniem „wolność
szlachecka” pozwalała mu stawać jedynie przed sądem ziemskim, oczywiście by-
tomskim47. Jego następca w Radzionkowie Albrecht Meysinger, który odziedziczył
także spór z ks. Rolskim, nie miał żadnych wątpliwości, pisząc (po polsku), że
ks. Rolski łamie prawo, pozywając go przed sąd duchowny obcego, tj. polskiego pań-
stwa; identycznego argumentu użył sejmik ziemski bytomski w maju 1695 roku, pro-
testując przeciwko odpowiednim działaniom proboszcza z Czeladzi ks. Stanisława
Rembińskiego wobec poddanych Jerzego Kreczyka z śląskiej Przełajki48.

Warto zauważyć, że dokładnie takie same wystąpienia w obronie ukształtowanej
historycznie odrębności, praw i zwyczajów krajowych obserwujemy w tym czasie
również w Rzeczypospolitej. W opinii Stanisława Herbsta walka stanów Prus Kró-
lewskich z „uroszczeniami” ze strony Rzeczypospolitej wynikała z „poczucia jedności
terrarum Prussiae, charissimae Patriae libertatis [1569] [...] opartego o odrębności
prawa pruskiego i przywileje”49. Zdaniem Mariana Biskupa „świadomość narodo-
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45 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 1024, Burmistrz i rada miejska Mysłowic do Zygfryda von Promnitz, My-
słowice 10 września 1639 r.

46 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 676, Stanisław Haubitz do burmistrza [Marcina Schulza] i rady miejskiej
Bytomia, Tarnowskie Góry 13 czerwca 1645 r.

47 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 2627, Andrzej hrabia Cellari do sądu ziemskiego bytomskiego, Lubliniec
11 stycznia 1652 r.

48 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 867, Albrecht Meysinger do starosty ziemskiego bytomskiego [Jana Mie-
roszewskiego], sędziego ziemskiego bytomskiego [Jana Paczyńskiego] i sejmiku ziemskiego („Panów Oby-
wateli”), b.m. [Radzionków], b.d. [wpływ 19 lutego 1664 r.]; Tamże, sygn. 349, Deputowani sądu i sejmiku
ziemskiego bytomskiego biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego, Tarnowskie Góry 13 maja 1695 r.

49 S. Herbst: Świadomość narodowa ..., s. 3.
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wościowa (w Prusach Królewskich) była nacechowana wyraźnym partykularyz-
mem, który górował nad czynnikiem etnicznym [...] używanie języka niemieckiego
w obradach stanów i korespondencji nie było jednoznaczne z poczuciem niemiec-
kości tych, którzy z niego korzystali, jak choćby szlachty pomorskiej i chełmińskiej
[...] nie język był istotnym łącznikiem różnej wszak etnicznie ludności, a doraźne
cele materialno-polityczne”; co istotne, także „napływający od początku XVI wieku
– zresztą nieliczni – przedstawiciele możnowładztwa polskiego, jak Działyńscy, i nie
tracący związku ze swymi krewnymi w Koronie, dołączywszy się do grupy oligar-
chii pruskiej, stawali się [...] gorliwymi obrońcami pruskiej autonomii, jako człon-
kowie społeczeństwa Prusaków, czy pruskiego narodu”. Antoni Mączak podkreślał,
że „Polacy Działyńscy opowiadali się przeciw unii [lubelskiej, w odniesieniu do Prus
Królewskich] nawet długo po jej zawarciu.”50 Analogicznie, liczne sejmiki ruskie rok
w rok prawie powtarzały w – pisanych po polsku! – uchwałach i instrukcjach sej-
mikowych żądanie utrzymania urzędowego charakteru języka ruskiego w woje-
wództwach ruskich51, tj. kijowskim, wołyńskim, bracławskim i czernihowskim.

W przywoływanym już parokrotnie artykule z 1971 roku Janusz Tazbir poczy-
nił ciekawe spostrzeżenie, zauważając, że „dziś, kiedy mówiący tym samym językiem
mieszkańcy NRD, Austrii czy Szwajcarii nie uważają się wcale za rodaków, możemy
zrozumieć to, iż używające niemczyzny mieszczaństwo Prus Królewskich
[a i szlachta – Z.K.] nie czuło się przez sam fakt wspólnoty językowej kimś bliskim
Saksończykowi, Bawarczykowi czy Prusakowi”, tym bardziej że „w świadomości na-
rodowej XVI czy XVII wieku język odgrywał nieporównanie mniejszą rolę, niż [...]
na przykład w XIX stuleciu”; a i w tymże wieku wzajemne antagonizmy poszcze-
gólnych prowincji długo hamowały proces zjednoczenia Niemiec52. Przyjmując wy-
tworzone w XIX wieku, a podtrzymywane w wieku XX, a nieraz i obecnie przeko-
nanie, niestety ahistoryczne, o automatyzmie związku pomiędzy używanym
językiem a charakterem świadomości narodowej nie zrozumiemy, dlaczego np.
w latach 60. XVII wieku niewątpliwi Niemcy Albrecht von Kalkstein i Hieronim
Roth zmierzali do unieważnienia traktatów welawsko-bydgoskich i przywrócenia za-
leżności Prus Książęcych od Polski53, a „wielki elektor” Fryderyk Wilhelm
w walce z opozycją pruską mógł liczyć na wsparcie nie tylko ze strony swego kuzyna
Bogusława Radziwiłła, ale i Stefana Czarnieckiego54, czy też dlaczego czysto nie-
miecki Gdańsk tak długo po III rozbiorze bronił się przed „zjednoczeniem” z Pru-
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50 Opinia M. Biskupa i A. Mączaka. W: Historia Pomorza..., T. II. Cz. 1, s. 121 i s. 407.
51 J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s. 40; T. Chynczewska-Hennel: Świadomość narodowa szlachty...,

s. 60–62.
52 J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s. 32.
53 Zob. ciekawe uwagi w kwestii świadomości „narodowo-politycznej” szlachty niemieckiej w Prusach

Książęcych M. Boguckiej i A. Mączaka. W: Historia Pomorza..., T. II. Cz. 1, s. 640 i s. 525.
54 A. Kersten: Stefan Czarniecki 1599–1655. Warszawa 1963, s. 441.
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sami. Wielki historyk rosyjski Mikołaj Karamzin nie mógł się pogodzić z tym, że naj-
większą w XVI wieku klęskę wojska moskiewskie poniosły 8 września 1514 roku pod
Orszą, gdzie armią litewską dowodził prawosławny Rusin i Rurykowicz ks. Kon-
stanty Ostrogski i zauważał smętnie: „Następnego dnia Konstanty świętował zwy-
cięstwo nad swymi braćmi w wierze i po rosyjsku sławił Boga za wytracenie Ros-
jan.” Przywołujący te słowa Karamzina Jerzy Plechanow nie ronił łez, tylko
przypominał powód, dla którego to bojarzy i kniaziowie moskiewscy masowo ucie-
kali na Litwę. Krótko i lakonicznie jak zwykle nazwał go Albrecht Stanisław Radzi-
wiłł, odnotowując 8 maja 1635 roku fakt pozostania w Polsce wielu członków po-
selstwa kniazia Lwowa: „pokosztowawszy polskiej wolności”. Z tego też powodu
jeszcze na początku XVIII wieku król pruski Fryderyk Wilhelm I wrzeszczał na
swych pruskich junkrów, że wybije im z głowy to ich „polnische Ni pozwalliam”55.
Nie najwyżej oceniany pod względem swych kwalifikacji intelektualnych pruski
„król–sierżant” rozumiał jednak doskonale to, co ostatnio sformułował precyzyjnie
Norman Davies, pisząc, skądinąd w rozprawie o dość prowokacyjnym tytule, że Nie-
mcy w Prusach „byli dumni ze swej polskości – nie w sensie współczesnej tożsamości
etnicznej, lecz z racji tego, że uważali Polskę za kraj wolności”56. Nie język więc, nie
wspólna przeszłość stworzyły polski naród szlachecki, ale przywileje i instytucje
prawno-ustrojowe i to one stanowiły o atrakcyjności Rzeczypospolitej dla szlachty
w państwach sąsiednich, trochę inaczej jednak się rządzących. Zresztą, nie tylko są-
siednich, skoro np. w 1643 roku, trzecim roku rewolucji angielskiej, jeden z jej li-
derów William Prynne oświadcza w Izbie Gmin, że Anglicy wreszcie zbliżają się do
tego poziomu wolności, jaki dawno osiągnęła szlachta polska57.

W tymże artykule Janusz Tazbir zwrócił uwagę na analogię, jaka zachodzi po-
między typem „Polaka politycznego” w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku a wy-
tworzonym w wielonarodowościowej monarchii Habsburgów typem „Austriaka po-
litycznego”, podkreślając, że „sporo Niemców, Czechów czy Węgrów uważało się
za Austriaków w sensie przynależności politycznej oraz związanej z tym kwestii lo-
jalności wobec wspólnego organizmu politycznego”58; a należałoby dołączyć tu
także Chorwatów, a i Polaków, zwłaszcza tych, których „program jak bluszcz owi-
jał się wokół tronu Habsburgów” aż do 1914 roku59. Jest jednak pewna istotna róż-
nica – w Rzeczypospolitej czynnikiem narodotwórczym były, także niezależnie od
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55 J. Plechanow: Historia rosyjskiej myśli społecznej. (Wybór). T. I. Warszawa 1966, s. 143; A.S. Radziwiłł:
Pamiętnik.., T. I, s. 453; W. Konopczyński: Czasy absolutyzmu (1648–1788). W: Wielka historia powszechna.
T. V, Warszawa 1938, s. 333.

56 N. Davies: Tysiąc lat kameraderii polsko-niemieckiej. W: Tenże: Europa między Wschodem a Zachodem. Kra-
ków 2007, s. 234.

57 N. Davies: Wyspy. Kraków 2003, s. 454.
58 J. Tazbir: Świadomość narodowa..., s. 32.
59 S. Kieniewicz: Historia Polski 1795–1918. Warszawa 1970, s. 308, 519.
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pochodzenia i języka, wspólne instytucje, powszechna zgoda na nie i równie po-
wszechny imperatyw ich stałej obrony. Wszędzie indziej, poza Wenecją i plebejską
Holandią, czynnikiem integrującym była jednak zasada wierności dynastii, tworząca
– jak to nazywa Józef Chlebowczyk – „patriotyzm państwowy”, więź państwowo–
narodową, na którą składały się „poczucie patriotyzmu krajowego oraz poczucie lo-
jalności, przywiązania do suzerena (pana przyrodzonego), z biegiem czasu coraz to
bardziej utożsamianego z symbolem podstawowych racji określonego organizmu
państwowego jako polityczno-terytorialnej jednostki publiczno-prawnej”60.

Jak można sądzić, w krajach Korony św. Wacława, a więc i na Śląsku, ten pierw-
szy czynnik był stopniowalny, a drugi, przynajmniej do 1629 roku, fakultatywny. Na
przykład, szlachcic ziemi bytomskiej był przede wszystkim związany porządkiem
prawnym swej ziemi i pewną, mniej czy bardziej ograniczoną lojalnością wobec
swego bezpośredniego pana, do 1621 roku Hohenzollernów, od 1623 roku Henc-
klów; w drugiej fazie był obywatelem całego Śląska, jako historycznie ukształtowa-
nej prowincji, posiadającej pewną odrębność, przejawiającą się we właściwych jej in-
stytucjach, jak sejm i namiestnik; wreszcie, na końcu, poddanym Korony św.
Wacława. Fakultatywność lojalności wobec suzerena, którym od 1526 roku był za-
wsze Habsburg, będący równocześnie cesarzem, wynikała z przekonania stanów, że
tron czeski, faktycznie dziedziczny, jest jednak formalnie elekcyjny, stąd wieloletni
spór o to, kto – król czy stany – jest depozytariuszem suwerenności państwa i stąd
decyzja z 1619 roku o detronizacji Ferdynanda Habsburga, zdaniem stanów czeskich
„pana przyrodzonego” jedynie w swoim przekonaniu, poparta jednoznacznie przez
stany Śląska, stanowiącego wówczas odrębną i równorzędną z Czechami, Morawami
i Łużycami część królestwa czeskiego61. Tak widzieli zapewne siebie Ślązacy XVI–
XVII wieku i do tego sprowadzała się wówczas ich „państwowo-narodowa świado-
mość”; tak też widziano ich z polskiej perspektywy, niezależnie od wiedzy o wcześ-
niejszych związkach i polskojęzycznym charakterze znacznej części Śląska.

Marcin Kromer (1577) nie miał wątpliwości, że tak „pochodzenie, jak i język
wspólny jest ludności polskiej z Czechami, Rusinami, Moskalami, Morawianami,
Ślązakami, Kaszubami, Bułgarami, ludem Rascji, Serbii, Ilirii; z wszystkimi nazy-
wanymi Słowianami, czyli Wenedami; jednakże poszczególne jego dialekty uległy
tak silnemu zróżnicowaniu, że niektóre z wymienionych tu ludów z najwyższą je-
dynie trudnością mogą się między sobą porozumieć. Poza tym polszczyzna jest zde-
cydowanie odmienna od wszystkich innych języków”62. Kilka lat wcześniej (1573)
publicysta I bezkrólewia Jan Mączyński wymieniał wśród ludów cierpiących hab-
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60 J. Chlebowczyk: Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie..., s. 130; także J. Tazbir: Świadomość na-
rodowa..., s. 29.

61 J. Leszczyński: Rządy Bethlena Gábora..., s. 308.
62 M. Kromer: Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Pol-

skiego księgi dwie. Olsztyn 1977, s. 48.
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sburską tyranię „braci naszych Czechów” i „sąsiadów naszych Ślązaków”; podobnie
rzecz ujmował ks. Jan Głuchowski, proboszcz w Nowym Płocku pod Kolnem, który
zresztą miał możliwość poznać realia Korony św. Wacława bliżej, podczas trzyletniego
tam pobytu. Opinie polskie, w których Ślązacy są traktowani jako lud odrębny od
Polaków, można by zresztą mnożyć63. Warto w tym miejscu przywołać ciekawy i is-
totny aspekt problematyki, podniesiony po raz pierwszy przez Benedykta Zientarę
– otóż zainteresowanie szlachty polskiej Koroną św. Wacława, w tym i Śląskiem, za-
nika po 1629 roku, wraz z upadkiem powstania czeskiego i likwidacją odrębności
Królestwa Czeskiego, elekcyjności tronu i samodzielnej pozycji politycznej szlachty
czeskiej i śląskiej, w których do tej pory widziano naturalnego sojusznika przeciwko
wspólnemu zagrożeniu ze strony Habsburgów64. Jak zauważył Franciszek Ryszka,
otwarte wówczas procesy germanizacji szlachty i mieszczaństwa na Śląsku „nie
specjalnie gorszyły ani niewiele nawet absorbowały polską opinię szlachecką”65.

Sama świadomość wzajemnej odrębności nie była oczywiście wystarczającą
przesłanką do zaistnienia wzajemnej wrogości66. Wspomniany już Jan Dymitr
Solikowski był zdania (1573), że „tak zawżdy bywało, że najbliższe narody zawsze
ku sobie waśniwe były”67. Samo stwierdzenie nie było zbyt odkrywcze, ze względów
logistycznych chociażby jest oczywiste, że łatwiej o konflikt pomiędzy sąsiadami
niż w wypadku państw nie graniczących z sobą, przynajmniej w tej epoce. Waż-
niejsze jest to, że nie znajduje ono odniesienia do stosunków pomiędzy Polską
a cesarstwem w XV–XVIII wieku. Norman Davies wyraził niedawno opinię,
że w okresie tym „granica między Polską a cesarstwem była jedną z najspokojniej-
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63 H. Barycz: Jan Mączyński, leksykograf polski XVI wieku. „Reformacja w Polsce” 1924, s. 235; J. Głu-
chowski: Interregnum. W: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia..., s.18; Nowy Korbut..., T. 2, s. 199;
także inne, anonimowe teksty: Wyrwa do sąsiadów w Niebyłkowie (s. 35); Votum po Henrykowym odjeździe (s. 663);
Dyalog ks. biskupa, wojewody etc. (s. 419–421). W: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia...

64 Zob. np. list Stanów Czeskich do ks. Janusza Radziwiłła, Praga 25 czerwca 1618 r., o porozumienie
w imię obrony wolności. W: J. Mačurek: O polsko-czeską wzajemność..., s. 191–193; Janusz Radziwiłł do Sta-
nów Czeskich, Królewiec 13 września 1618 r., tamże, s. 194; Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej
AGAD), 1/357, Zbiór Branickich z Suchej, rkps 124/147, s. 22–23: tenże do [Stanisława] Buczyńskiego, Stara
Wieś 25 października 1619 r.: „Rakuszany, którzy z dawna tam aperte quam per cuniculos inhiant, aby oj-
czyznę naszę pożarli, posiłkować będziemy, jeśli pacta starożytne z czeską koroną bracią naszą [...] rozer-
wiemy”; „Książęta i Stany Śląskie do senatorów polskich, Wrocław 29 maja 1620 r., W: A. Mosbach: Wia-
domości do dziejów polskich z archiwum prowincji śląskiej. Wrocław 1860, s. 279–285: w razie zwycięstwa
Habsburgów w Czechach „zaistnieje niebezpieczeństwo, by nie usiłowali uczynić tego samego w Polsce, albo
też nie wskazali drogi innym, którzy będą do tego dążyli”; W. Czapl iński: Śląsk a Polska 1618–1620. „So-
bótka” 1947, s. 177.

65 B. Zientara: Potomkowie Lecha i Czecha. W: Sąsiedzi i inni. Red. A. Garl icki, Warszawa 1978, s. 51;
F. Ryszka: My i oni..., s. 32.

66 A. Wyczański: Uwagi nad ksenofobią w Polsce w XVI wieku. W: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach
kultury polskiej. Red. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 70–79.

67 J.D. Sol ikowski: Zdanie względem wyboru nowego króla. W: Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkró-
lewia..., s. 43, zob. też s. 53–54.
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szych w Europie”68 i pogląd taki znajdziemy również u historyków polskich. W 1934
roku, świeżo po zawarciu paktu o nieagresji pomiędzy Polską a III Rzeszą, Józef Feld-
man wydał pracę Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach, w której eksponował raczej
elementy współpracy i pokojowej koegzystencji. Podkreślał np. fakt, że Habsbur-
gowie „raz tylko skrzyżowali oręż z Rzecząpospolitą i to na tle czysto dynastycznym
[...] Poza tym dali oni Polsce siedem królowych i pozostawali z nią w niejedno-
krotnych przymierzach.”69 W 1946 roku Feldman opublikował pod innym tytułem
tę samą praktycznie, jeżeli chodzi o przywoływaną faktografię, pracę Problem polsko-
niemiecki w dziejach. Prezentowane w niej oceny były jednak – tak samo jak uprzed-
nio pod presją współczesności – krańcowo odmienne. Nie kwestionował wprawdzie
eksponowanych wcześniej okresów współpracy, uważał już za konieczne stwierdzić,
że była ona „albo podszyta [...] wrogością żywiołu niemieckiego, albo w dalszych sta-
diach przynosiła niekorzystne dla Polski następstwa”. Dostrzegał już też, że stosunki
polsko-habsburskie wprawdzie „na pierwszy rzut oka” robią „wrażenie dobrego są-
siedztwa”, a konflikt o tron polski z lat 1587–1588 był tylko „przelotnym epizodem”,
ale w istocie jednak „aż nazbyt często okazuje polityka wiedeńska wobec Polski wro-
gie nastawienie”. W 1934 roku uważał ten konflikt za „czysto dynastyczny”, w 1946
roku nie wahał się już stwierdzić, że Zamoyski „odwrócił może jeden z mniej
groźnych, ale niewątpliwych zamachów świata niemieckiego na Polskę”70.

To „ może” wskazuje, że znakomity historyk miał jednak w tym wypadku wąt-
pliwości. W każdym bądź razie nie poszedł tak daleko, jak Wacław Sobieski, który
uznał Byczynę za „ważny moment w procesie osłabienia niemieckiego Drang nach
Osten”, czy Zygmunt Wojciechowski, przekonany o tym, że „owładnięcie przez dy-
nastię habsburską tronem polsko-litewskim byłoby ogromnym krokiem naprzód
w budowie niemieckiej Mitteleuropy”71. Potwierdza to przypuszczenie sam Feld-
man, podtrzymując w przygotowywanym również wówczas drugim wydaniu pracy
Bismarck a Polska sprzeciw wobec poglądu o „rzekomej ciągłości i jednolitości anta-
gonizmu polsko-niemieckiego” i stwierdzając: „Usiłuje się [...] przedstawić Byczynę
jako triumf polskości nad niemczyzną, który zagradzając Habsburgowi drogę na Wa-
wel, uratował przez to narodowy charakter państwa. Nie należy jednak zapominać,
że ówcześni Habsburgowie byli potęgą dynastyczno-katolicką [...] lekceważenie zaś
[przez nich] interesów niemieckich stanowi przedmiot gorzkich utyskiwań ze
strony patriotycznej historiografii Treitschkego i Sybla.”72
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68 N. Davies: Tysiąc lat kameraderii polsko-niemieckiej..., s. 241.
69 J. Feldman: Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach. Toruń 1934, s. 25.
70 J. Feldman: Problem polsko-niemiecki w dziejach. Katowice 1946, s. 32–33, 14.
71 W. Sobieski: Vilem z Rożemberka i Jan Zamoyski. W: Tenże: Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne.

Warszawa 1978, s. 282; Z. Wojciechowski: Polska–Niemcy. Dziesięć wieków zmagań. Poznań 1945, s. 114, 118.
72 J. Feldman: Bismarck a Polska..., s. 56 i nn.
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Podsumowując po latach tę fazę w dziejach historiografii polskiej, Franciszek
Ryszka zauważył, że „kiedy się w jednej linii ustawia margrabiego Gerona, Krzyża-
ków, pruskich elektorów w XVII wieku, Fryderyka II, Bismarcka i Hitlera – grozi
to zwyczajnym ahistoryzmem”. Koresponduje z tą oceną wyrażony w tym samym
miejscu pogląd, że „z kontaktów polsko-niemieckich w dawnych wiekach, po-
wiedzmy od połowy XV do XVIII wieku, stosunkowo mało elementów konflikto-
wych zachowało się w tradycji kulturalnej, tak elitarnej, jak – zwłaszcza – ludowej”73.

I nie mogło być inaczej, skoro w wiekach tych w stosunkach pomiędzy Rzeczą-
pospolitą a cesarstwem Habsburgów jedyny otwarty konflikt zbrojny miał miejsce
tylko w latach 1587–1588, po podwójnej elekcji 1587 roku, zawierając w sobie i atak
arcyksięcia Maksymiliana na Kraków w 1587 roku, i zwycięstwo Zamoyskiego pod
śląską Byczyną 24 stycznia 1588 roku – jeżeli więc chcemy szukać przyczyn przy-
wołanych na początku przejawów wrogości Ślązaków wobec Polski i Polaków na
płaszczyźnie stosunków międzypaństwowych, to możemy się odwołać jedynie do
doświadczeń nagromadzonych właśnie w tych latach, nie zawsze pozytywnych
i długo niedostrzeganych przez historiografię polską. W 1963 roku Kazimierz Piwarski
w opracowanej przez siebie części Historii Śląska ograniczył się do stwierdzenia:
„Ziemia śląska była wtedy widownią walnej rozgrywki Polaków z Habsburgami, oręż
polski święcił swój triumf nad wojskiem cesarskim74. Autorytet państwa polskiego stał
wówczas wysoko, gdy równocześnie rządy habsburskie na Śląsku powodowały ruinę,
gotując wreszcie w XVII wieku ruinę całemu krajowi”. Eksponuje też fakt, że w tymże
1588 roku pastor namysłowski Bartłomiej Benkius napisał wiersz pochwalny na cześć
Jana Zamoyskiego75, co zdaje się sugerować przekonanie, że kampania Zamoyskiego
umocniła sympatię do Rzeczypospolitej na polskim nadal Śląsku. W tym też duchu
referował wydarzenia 1588 roku Kazimierz Popiołek, z tą różnicą, że wspomniany po-
wyżej panegirysta Zamoyskiego został przedstawiony jako pastor byczyński, co z wielu
względów wydaje się mało prawdopodobne76.

Niewątpliwa jest oczywiście międzynarodowa ranga zwycięstwa Zamoyskiego –
24 stycznia 1588 roku została przekreślona realna szansa rozciągnięcia władzy Habs-
burgów, panujących już wówczas w Madrycie, Lizbonie, Neapolu, Mediolanie,
Brukseli, Wiedniu, Pradze i Bratysławie, na Kraków, Wilno, Kijów i Rygę, co zwięk-
szałoby ich możliwości rzucenia na kolana zbuntowanych Niderlandów i niepo-
kornej Anglii. Przekreślą te zamysły ostatecznie klęska Wielkiej Armady latem tego
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73 F. Ryszka: My i oni..., s. 27, 32.
74 Określenie „wojska cesarskie” nie jest precyzyjne; obok prywatnych zaciągów Maksymiliana z różnych

części monarchii habsburskiej były w jego armii również oddziały jego polskich stronników – Zborowskich,
Górki, Stadnickich, Jazłowieckiego, Czarnkowskiego etc.

75 Historia Śląska. T. I: Do roku 1763. Red. K. Maleczyński. Cz. III: Od końca XVI w. do roku 1763. Wroc-
ław–Warszawa–Kraków 1963, s. 313–314.

76 K. Popiołek: Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Katowice 1972, s. 90.
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roku i zamordowanie w grudniu 1588 roku przywódcy Ligi Katolickiej ks. Henryka
de Guise, który otwierał już Filipowi II drogę do połknięcia, a i rozbioru Francji77.
Nie bez racji tak podsumowywał w czerwcu 1589 roku wydarzenia roku poprzed-
niego biskup kamieniecki Wawrzyniec Goślicki: „Prawie bowiem pod ten czas na-
wiedził Pan Bóg dom rakuski, i tu, i w Hiszpanii, i w domu.”78 Miał też rację Kazi-
mierz Lepszy, pisząc w 1939 roku, że „pokój bytomski był świadectwem najwyższej
przewagi, jaką kiedykolwiek Polska w stosunku do Habsburgów posiadała”79.
Taka też jest, w ogromnej większości, opinia historiografii polskiej. Dla pełności ob-
razu warto jednak przytoczyć opinię Michała Bobrzyńskiego, że „umiał Zamoyski
staczać zwycięskie bitwy, ale kiedy i kogo miał zwyciężać, nie wiedział”80, wynika-
jącą z przekonania, że zwycięstwo Maksymiliana dawało, być może, szansę – dzięki
potędze domu habsburskiego – wypracowania innych i bardziej może korzystnych
dla państwa polsko-litewskiego kierunków i form ewolucji, w duchu zapewne
kontrreformacji i absolutyzmu, ale też większej efektywności wewnętrznej i ze-
wnętrznej, a tak też myślała wówczas pewna część polskich stronników Maksymi-
liana, głównie spośród magnaterii. A można się zgodzić z autorem W imię prawdy
dziejowej, że w tym wypadku jest to „gdyby”, które i wolno, i należy wziąć pod
uwagę81.

Uczestnicy wydarzeń mieli świadomość ich rangi – tak w skali międzynarodo-
wej, jak na płaszczyźnie wewnętrznej. Kilka dni po bitwie agent wojewody wileń-
skiego Krzysztofa Radziwiłła Jan Bojanowski przekazywał swemu mocodawcy re-
lację współpracownika Zamoyskiego Jana Ostroroga, który, referując wyczyny
starosty generalnego podolskiego Jakuba Potockiego podczas bitwy, stwierdził, że „by
było takich z pięćdziesięciu, to się by ani Wrocław oparł, ani Wiedeń”82. Również bez-
pośrednio po bitwie marszałek wielki koronny Andrzej Opaliński, skądinąd prze-
ciwnik Jana Zamoyskiego, pisał do króla: „bywały hetmanów przed tym victoriae,
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77 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: Oss.), rkps 186, k. 18, anonimowe Commoda
a domo Austriaca z 1587 r. zawierały m.in. zobowiązanie, że Maksymilian będzie utrzymywał „nobiles Polo-
nos in Germania, Italia, Gallia aut Hispania”, traktowanych już łącznie jako domeny habsburskie,

78 Z. Kiereś: Orientacja antyhabsburska szlachty w dobie bitwy byczyńskiej. „Zaranie Śląskie”1988, nr 1–2, s.110;
Wawrzyniec Goślicki do Stanisława Reszki, b.m., 15 czerwca 1589 r. W: Starożytności historyczne polskie. Wyd. A. Gra-
bowski. T. 1. Kraków 1840, s. 90.

79 K. Lepszy: Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego..., s. 4; K. Lepszy: Wróg Habsburgów – Jan
Zamoyski (Z problematyki monografii o kanclerzu). „Roczniki Historyczne” 1949, s. 118; H. Wisner: Dyploma-
cja polska w latach 1572–1648. W: Historia dyplomacji polskiej. T. II: 1572–1795. Red. Z. Wójcik. Warszawa 1982,
s. 26–28.

80 M. Bobrzyński: Dzieje Polski w zarysie. Warszawa 1987, s. 343. Zob. też K. Lepszy: Rzeczpospolita w
dobie sejmu inkwizycyjnego..,. s. 220 – wypowiedź kasztelana inowłodzkiego Stanisława Tarnowskiego i s. 273
– opinia biskupa kujawskiego Hieronima Rozrażewskiego.

81 M. Bobrzyński: W imię prawdy dziejowej. W: Tenże: Dzieje Polski w zarysie..., s. 381–384.
82 AGAD, 1/354, Archiwum Warszawskie Radziwiłłów (dalej AWR), Dział V, teka 195, nr 1082, s. 61,

Jan Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 29 stycznia 1588 r.
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a z tą non sunt comparandae, bo szły pierwsze albo o sławę, albo de iniuriis, ale ta
de salute Republicae”83; zaś poeta Jan Zawicki deklamował z dumą:

U Byczyny
Uczono cesarskie syny,
Kto ma wprzód bieret zdejmować,
Jako sąsiady szanować.84

Jeszcze w marcu 1659 roku wojewoda poznański Jan Leszczyński w charaktery-
styczny sposób nawiązał do tradycji Byczyny, w związku z informacją, że Habsbur-
gowie chcą polskiej korony, ale „nie chcą ani myślą o nie się kłaniać”, przypominał,
że „nie wstydzieli się monarchowie o Koronę Polską kłaniać to wszystcy nasi, cośmy
ich mieli”; we wrześniu tegoż roku ostrzegał już, że „Byczyńskie artes i wojennych
spraw wiadomość nie wygasła”, zastrzegając się zresztą, że „nie abonimur ja Domu
Rakuskiego, ale servitutem”85. Z kolei w 1669 roku, w anonimowym traktacie De
Piasto eligendo znajdujemy opinię, że gdyby nie zwycięstwo Zamoyskiego, „już by się
to z nami [to] co z Czechami po przegranej na Białej Górze działo”86.

Wymieniony powyżej Bojanowski pozwala nam spojrzeć na wydarzenia 1588
roku także ze śląskiej perspektywy. W liście z 8 lutego 1588 roku pisał: „Śląska wiel-
kie się zniszczenie stało i niemiłosierne [podkr. moje – Z.K.], do trzechset wsi znisz-
czono. Korzyść między naszemi wielka, a zwłaszcza u Węgrów, którzy i ludźmi kup-
czą; pan Baltazar Batory wynagradzając bratu [kardynałowi Andrzejowi Batoremu,
opatowi miechowskich bożogrobców] miechowskie szkody [spowodowane przez
najazd maksymilianistów na miechowskie dobra zakonu] przygnał mu 1100 owiec
i przez 100 bydła”; dalej informuje, że Byczyna była plądrowana przez trzy dni, a po-
tem spalona87. Pod koniec lutego Bojanowski informował Radziwiłła, że na początku
marca książęta śląscy mają mieć zjazd we Wrocławiu, zaznaczając, „By się nie stało
tak okrutne Śląska spustoszenie [podkr. moje – Z.K.], o bitwę i pojmanie brata ce-
sarskiego milczeli by byli pewnie Niemcy. Teraz nie wiem jako to będzie.”88 Po-
twierdzają te informacje relacje obce. 10 lutego 1588 roku poseł hiszpański w Pra-
dze don Guillen de San Clemente przesyła Filipowi II szczegółową relację bitwy
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83 Tamże, s. 157, Andrzej Opaliński do Zygmunta III, b.m., b.d. (po 25 stycznia 1588 r.), Oss., rkps 186,
s. 59–60; Legatio a Domino Marschalco ad Episcopum Vratislaviensem [Andrzej Jerin] per Dominum Ja-
cobum Brzezinski suffraganeum Poznaniensem, 5 kwietnia 1588 r.

84 J. Nowak-Dłużewski: Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Zygmunt III. Warszawa 1971, s. 26.
85 Biblioteka Muzeum im. Ks. Czartoryskich w Krakowie (dalej Czart.), rkps 388, s. 675–676, Jan Lesz-

czyński do Wojciecha Cieciszowskiego, b.m., 22 marca 1659 r.; tamże, s. 735–737, Jan Leszczyński do Krzysz-
tofa Grzymułtowskiego, 12 września 1659 roku.

86 Oss., rkps 3564, k. 391v, De eligendo Piasto.
87 AGAD, AWR, Dz. V, t. 195, nr 1082, s. 64, Jan Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 8 lu-

tego 1588 r.
88 AGAD, AWR, Dz. V, t. 195, nr 1082, s. 76, Jan Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 25 lu-

tego 1588 r.
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byczyńskiej oraz opisuje gwałty i rabunki wojsk polskich89. Taki też obraz wydarzeń
znajdujemy w relacji agentów toskańskich z 8 lutego 1588 roku90, liście nuncjusza
papieskiego w Polsce Hannibala z Kapui do posła hiszpańskiego w Pradze don
Guillena de San Clemente z 10 lutego 1588 roku91. Nie mijał się też z prawdą ce-
sarz Rudolf II, pisząc w liście do Maksymiliana z 28 lutego 1588 roku, że Zamoy-
ski „non contentus rapinis ferro et igne in subditis nostros grassatus sit, sicque nul-
lum hostilitatis genus praetermiserit”92.

Ten aspekt wydarzeń 1588 roku wydobył w literaturze przedmiotu dopiero Sta-
nisław Grzybowski w biografii Jana Zamoyskiego, przedstawiając, zresztą za znaną
od dawna kroniką Joachima Bielskiego, zachowanie wojsk polskich po bitwie, wy-
eksponował również fakt, że stacjonujące na granicy wojska koronne przez cały rok
1588, także w czasie rokowań bytomsko – będzińskich, mimo ciągłych protestów bis-
kupa wrocławskiego Andrzeja Jerina, grabiły śląskie wsie. Ten sam obraz został za-
prezentowany w opracowanej przez Grzybowskiego części Wielkiej historii Polski, wraz
z konkluzją: „Tak śląscy chłopi zapłacili za polskie zwycięstwo.”93

Z interesującego nas punktu widzenia istotne może być to, że dobra wspom-
nianych na początku Kozłowskich – Makowczyce w powiecie lublinieckim i Łom-
nica w powiecie oleskim – znajdowały się w strefie działań wojsk polskich. Do-
świadczenia własne czy raczej tradycja rodzinna mogły wyzwalać negatywne emocje
wobec Polski i Polaków. Swoje znaczenie i wpływ na kształtowanie odpowiednich
postaw miała groźba wojny pomiędzy Rzecząpospolitą a cesarstwem, realna przez
cały rok 1588, wojny, w której Ślązacy musieliby wziąć udział i której terenem ope-
racyjnym byłby przede wszystkim Śląsk. W lipcu 1588 roku, nuncjusz Hannibal
z Kapui informował posła hiszpańskiego w Pradze, że po zjeździe arcyksiążąt w Pra-
dze w Polsce powszechne są obawy przed atakiem ze strony Habsburgów94. W sierp-
niu 1588 roku na radzie w sprawie wojny z Polską znaleźli się także przedstawiciele
Śląska, m.in. ks. ziębicko-oleśnicki Karol II, pan Pszczyny Karol von Promnitz
oraz pan Milicza i Żmigrodu Henryk von Kurzbach95. We wrześniu tego roku po-
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89 Elementa ad fontium editiones (dalej: Eafe). T. XVI: Documenta polonica ex Archivo Generali in Simancas.
V pars. Ed. V. Meysztowicz. Romae 1966, nr 55, s. 87–88 – Relaçion de lo que ha suçedido a los 24 de He-
rero aň 1588 a Pitschen; Eafe. T. XVI, nr 56, s. 88–90 – Don Guillen de San Clemente do Filipa II, Praga
2 lutego 1588 r.

90 Eafe. T. XXVI: Res Polonicae ex Archivo Mediceo Florentino. I pars. Ed. V. Meysztowicz et W. Wyhowska
de Andreis. Romae 1972, nr 79, s. 175–176 – Filippo Franceschi i Marco Argimoni do NN, Kraków 8 lu-
tego 1588 r.

91 Eafe. T. XVI, nr 72, s. 112 – Hannibal z Kapui do don Guillena de San Clemente, Sulejów 10 lutego
1588 r.

92 Eafe. T. XVI, nr 67, s. 105 – Rudolf II do arcyksięcia Maksymiliana, Praga 28 lutego 1588 r.
93 S. Grzybowski: Jan Zamoyski. Warszawa 1994, s. 215, 219; S. Grzybowski: Dzieje Polski i Litwy

(1506–1648). W: Wielka historia Polski. T. II. Cz. II. Kraków 2003, s. 586, 588.
94 Eafe. T. XVI, nr 17, s. 29 – Hannibal z Kapui do don Guillena de San Clemente, Kraków 1 lipca 1588 r.
95 Eafe. T. XVI, nr 48, s. 80 – Relacja anonimowa, Praga sierpień 1588 r.
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seł hiszpański w Pradze don Guillen de San Clemente zawiadamiał Filipa II,
że dwór Rudolfa II liczy na subsydia hiszpańskie dla wojny z Polską; jego kolega
Vespasiano Gonzaga potwierdzał powszechność opinii, że wojna z Polską jest
nieuchronna96.

Przekonanie, że wojny nie da się uniknąć, było powszechne i w Rzeczypospoli-
tej. Jan Bojanowski już w końcu stycznia 1588 roku obawiał się nowego najazdu: „Bo
to pewna, że i u cesarza i mało nie wszędzie w Niemczech będzie exosum nomen
tych elektorów.”97 Przebywający na przełomie kwietnia i maja 1588 roku w Berlinie
i Dreźnie poseł polski Marcin Skrzetuski odnotował wprawdzie cichą satysfakcję
z porażki domu cesarskiego, zauważył powszechne obawy wywołane penetracją hisz-
pańską we Francji i przygotowaniami do inwazji na Anglię; wyrażał opinię, że pro-
testantccy książęta byli skłonni iść na pomoc raczej Henrykowi Nawarskiemu niż
Maksymilianowi. Sądził też, że w ich opinii klęski, które Habsburgowie ponieśli
„świeżo raz od Francuzów, a drudzy od Polaków”, odsunęły od nich bardzo realne
niebezpieczeństwo. Dostrzegał jednak, mniej czy bardziej skrywane, przejawy ura-
żonej dumy narodowej z powodu zwycięstwa Polaków; nie miał wątpliwości, że
klęskę i uwięzienie Maksymiliana uznaje się za „zelżywość [...], która widzę, że ich
barzo gryzie”98. Zarejestrował też szczególne zainteresowanie ze strony Niemców,
czy Polacy „insultunt nomini germanico ex hac victoria”99. W maju 1588 roku pry-
mas Stanisław Karnkowski w liście do króla wyrażał pogląd, że Habsburgowie mu-
szą dążyć do wojny, bo zbyt „wielka się domu pierwszemu chrześcijańskiemu ze-
lżywość stała”, w październiku przekonywał Annę Jagiellonkę, że akcja odwetowa
ze strony Niemców jest nieunikniona, bo dopiero „despectu się zemściwszy” będą
mogli podjąć rokowania bez uszczerbku dla honoru100. Przekonanie, że hańba By-
czyny na trwałe zaciążyła na stosunku Habsburgów, a nieraz i Niemców do Polski
obserwujemy i w późniejszych latach. W 1614 roku np. autor Peregrynacyi dziadow-
skiej ostrzegał:

W Niemczech nie wspominajcie i razu Krakowa,
bo gdy kto im spomni, to ich boli głowa.101

W 1615 roku, w związku z wyjazdem Tomasza Zamoyskiego do Wiednia, Szy-
mon Szymonowic wyrażał nadzieję, że zostanie tam dobrze przyjęty, „lubo się tam
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96 Eafe. T. XVI, nr 21, s. 36 – Don Guillen de San Clemente do Filipa II, Praga 2 września 1588 r.; Eafe.
T. XVI, nr 20, s. 36 – Vespasiano Gonzaga do Filipa II, Praga 10 września 1588 r.

97 AGAD, AWR, Dz. V, T. 195, nr 1082, s. 59, Jan Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 29 stycz-
nia 1588 r.

98 Oss., rkps 186, s. 183, Marcin Skrzetuski do Andrzeja Opalińskiego, Berlin 30 kwietnia 1588 r.
99 Oss., rps 186, s. 190, Marcin Skrzetuski do Andrzeja Opalińskiego, Międzyrzecz 3 maja 1588 r.
100 Oss., rkps 186, s. 195, Stanisław Karnkowski do Zygmunta III, Skierniewice 20 maja 1588 r.; Oss.,

rkps 186, s. 352, Stanisław Karnkowski do Anny Jagiellonki, b.m., październik 1588 r.
101 Peregrynacya dziadowska. W: Pomniki do historii obyczajów w Polsce XVI i XVII w. Wyd. J.I. Kraszewski.

Warszawa 1849, s. 70.
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niechęci narobiło”102; w 1645 roku poseł francuski w Polsce Mikołaj de Brégy za-
notował opinię, że Austria „ne pardonnera pas jamais à la Pologne l´ affront” z 1588
roku103.

Postawy takie występowały jednak raczej w kręgu dworskim; ich bardziej masowy
zasięg społeczny wydaje się wątpliwy, chociażby ze względu na stopień identyfika-
cji z państwem, w tym okresie jeszcze dość niski. W czerwcu 1588 roku Jan Boja-
nowski pisał do Krzysztofa Radziwiłła: „Rumorów o tym, że się Niemcy biorą do
nas co dzień przybywa, ale niskąd nic pewnego; jednak niektórzy Ślązacy swoje przy-
jacioły, które w Polszcze mają, ostrzegają, aby się z majętnościami ruchomemi
uprzątali.”104 W tymże miesiącu Zygmunt III przekazywał marszałkowi wielkiemu
koronnemu Andrzejowi Opalińskiemu następującą informację: otóż otrzymał wia-
domość „od jednego szlachcica tutecznego, żeby za Legnicą miało się wojsko nie-
małe ludzi niemieckich zbierać y chcieć wtargnąć w państwa nasze, w którey rze-
czy dawał sprawę ten to szlachcic, że siostrzeniec iego z Śląska, człowiek niepodły
y który ma powinowactwa z przedniemi ludźmi tamtecznemi, będąc u niego y pod-
piwszy sobie powiedał o tym apparacie y zbieraniu się, także y przedsięwzięciu tych
ludzi, co gdy potem ten szlachcic potrzeźwiał, nasz poddany iemu przypominał
wszystko, [na co ten] prosiwszy i y upewniwszy, aby się to nie wynosieło, gdyż by
mu ta rzecz ostatni upadek przynieść musiała, y powiedał potym, że ci ludzie pod
ziarno [tj. żniwa] maią wtargnąć, część do Wielkiej Polski, część do Małej, a drudzy
z Węgier od Lubowli.”105 Więzi natury prywatnej odgrywały więc niejednokrotnie
większą rolę niż lojalność wobec państwa. Ów anonimowy szlachcic (raczej z tere-
nów niewizytowanych przez wojska polskie) bez trudu zapewne podpisałby się pod
deklaracją posła szwedzkiego w Palatynacie Reńskim Sipperota, spotkanie z którym
opisuje inny korespondent Krzysztofa Radziwiłła, poeta Salomon Rysiński: po
burzliwej rozmowie, pisze Rysiński: „pił do mnie za dobrą przyjaźń, mówiąc: Choć
się panowie naszy [tj. Zygmunt III i Karol IX Sudermański] z sobą wadzą, co nam
do tego, my bądźmy sobie dobrymi przyjaciółmi; może to P. Bóg sprawi, że się i oni
z czasem swym pojednają”106.

Więzi takie kształtowały się na różnych płaszczyznach. Wiele rodów miało po-
siadłości po obu stronach granicy, jak Bibersteinowie, Bielscy, Bieńkowscy, Błe-
szyńscy, Bonerowie, Borkowscy, Bydlińscy, Cellari, Cikowscy, Czarnoccy, De-
mbińscy, Duninowie, Dzierżanowscy, Filipowscy, Frankenbergowie, Frydrychowscy,
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102 A. Witusik: O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamoyskich. Lublin 1978, s. 121.
103 Oss., rkps 3011, k. 1–2, M. de Brégy, Mémoire sur la Pologne.
104 AGAD, AR, Dz. V, T. 195, nr 1082, s. 94, Jan Bojanowski do Krzysztofa Radziwiłła, Kraków 14 czerwca

1588 r.
105 Oss., rkps 186, s. 217–218, Zygmunt III do Andrzeja Opalińskiego, Kraków 25 czerwca 1588 r.
106 AGAD, AR, Dz. V, T. 316, nr 13 601, s. 19, Salomon Rysiński do Krzysztofa Radziwiłła, Heidelberg
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Giebułtowscy, Gierałtowscy, Goczałkowscy, Gomolińscy, Gosławscy, Jaroccy, Jor-
danowie, Kalksteinowie, Kreczykowie, Kwiatkowscy, Kuszlowie, Lasoccy, Lewan-
dowscy, Lipscy, Mieroszewscy, Mleczkowie, Młoszowscy, Osińscy, Ostromeccy,
Ozorowscy, Pinocci, Poniatowscy, Pawłowscy, Radoszowscy, Rauthenowie, Rogo-
yscy, Rozdrażewscy, Sarnowscy, Schlichtingowie, Sędziwojowie, Siemońscy, Silniccy,
Stadniccy, Taszyccy, Trepkowie, Trzcińscy, Wolscy, Wołodkiewiczowie, Wołczyńscy,
Zborowscy. Liczne rody śląskie przybyły na Śląsk w XV, XVI czy XVII wieku z Pol-
ski – Bestwińscy, Bielscy, Bieńkowscy, Bojanowscy, Brabańscy, Brandysowie, Bu-
rzyńscy, Cebrowscy, Cellari, Chocimirscy, Czarneccy, Czechowscy, Dąbscy, Dłuscy,
Dombrowscy, Dziembowscy, Dzierżanowscy, Gaffronowie, Gaszyńscy, Gawłowscy,
Gawrońscy, Giebułtowscy, Gołkowscy, Gosiccy, Gosławscy, Grodeccy, Grotowscy,
Hilzenowie, Holly, Janorińscy, Jaroccy, Karlińscy, Karnowscy, Karscy, Kierzkowscy,
Kisielowscy, Kołaczkowscy, Konopniccy, Kosiccy, Koschligowie, Kostkowie, Ko-
szemborowie, Kotulińscy, Lichnowscy, Paczyńscy, Stwolińscy, Węgierscy, czy sta-
nowiący śląską odnogę Szafrańców Ziemięccy. Ze Śląska natomiast przeszli do Pol-
ski Ankwiczowie, Bronikowscy, Gorczyńscy, Hankiewiczowie, Herburtowie,
Humniccy, Jędrzychowscy, Kalinowscy, Kalkrejterowie; z wielkiego rodu śląskich
Kurzbachów, panów na Miliczu i Żmigrodzie, wyszły trzy rody wielkopolskich Korz-
boków – Łąckich, Witkowskich i Zawadzkich, Kotwiczowie, Kozłowscy, Kraliccy,
Mniszchowie, Pretwiczowie, czy Sedlniccy. Liczne były związki rodzinne pomiędzy
szlachtą polską a śląską, np. Stefana Bojanowskiego z Anną Dobischowską z Do-
bieszowa k. Koźla (I połowa XVII wieku), Jana Bnińskiego z Ludmiłą Kurzbach
z Milicza (II połowa XV wieku), Jana Dąbskiego z Jadwigą Pełkówną z Borzysławic
k. Koźla (1604 rok), Elżbiety Dembińskiej z Wacławem Bruntalskim (ok. 1624),
Krzysztofa Dłuskiego z Dorotą Halcznowską z Halcznowa (ok. 1580 rok), Miko-
łaja Działyńskiego z Magdaleną Foglar (ok. 1510 rok), Marcina Dzierżanowskiego
z Faustyną Jordan ze Starego Paczkowa (ok. 1560 rok), Mikołaja Gaszyńskiego
z Magdaleną Clema (ok. 1530 rok), Wojciecha Giebułtowskiego z N. Kochcicką
z Kochcic (ok. 1580 rok), Barbary Gosławskiej z Jerzym Fryderykiem Kochcickim
(ok. 1600 rok), Barbary Goworowskiej z Stefanem Jessenskym (pocz. XVI wieku),
Krzysztofa Jarockiego z Dorotą Kralicką (1537 rok), Elżbiety Jazłowieckiej z Jaku-
bem Pretwiczem (II połowa XVI wieku), mieszczki krakowskiej Katarzyny Khin
z Michałem Kalajem z ks. cieszyńskiego (I połowa XVII wieku), Macieja Kmity
z Anną Reiswitz (1564 rok), Magdaleny Komorowskiej z Janem Planknarem von
Kinsberg z Wodzisławia (przed 1578 rokiem), Rafała Leszczyńskiego z Anną Kurz-
bach z Milicza, Pawła Ligockiego z Dorotą Budzowską (koniec XVI wieku), Anny
Myszkowskiej z Tobiaszem Brodeckim (początek XVI wieku), Jana Myszkow-
skiego z Magdaleną Kloch (przed 1527 rokiem), Małgorzaty Opalińskiej z Janem von
Thader (ok. 1500 roku), Adama Antoniego Opalińskiego z Fryderyką von Schaf-
fgotsch (1691 rok), Marii Ludmiły Pawłowskiej z Bernardem Bruntalskim (I połowa
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XVII wieku), N. Podhorodeckiego z Dorotą Frydrychowską (ok. połowa XVII
wieku), Wacława Porembskiego z Katarzyną Brodecką (II połowa XVI wieku), Jad-
wigi Barbary Rozdrażewskiej z Wilhelmem Albrechtem Kolovratem Krakovskym
(ok. 1640 roku), Doroty Rusieckiej z Bogusławem Kisielowskim (przed 1654 ro-
kiem), Jana Silnickiego z Katarzyną Trach (ok. 1615 roku), Stanisława Stadnickiego
z Anną Ziemięcką (ok. 1590 roku)107, Anny Szydłowieckiej z Albertem Sobkiem (po-
czątek XVI wieku), Cecylii Eleonory Weiher z Udalrykiem von Schaffgotsch (I po-
łowa XVII wieku), Jakuba Weihera z Anną Elżbietą von Schaffgotsch (1636 rok),
Anny Zaremba z Janem Kochcickim (1564 rok), Zofii Zaremba z Janem Posadow-
skim (I połowa XVI wieku), Anny Zborowskiej z Janem Kurzbachem z Milicza
(przed 1549 rokiem), Jana Zborowskiego z N. Maltzan (ok. 1560 rokiem), Andrzeja
Zborowskiego z Anną Trach (początek XVII wieku) czy Anny Zebrzydowskiej z Sta-
nisławem Frydrychowskim (połowa XVI wieku). Dość często w XVI–XVII wieku
spotykamy szlachtę śląską w wojsku polskim, np. Bielszowskich, Brabańskich, Bro-
deckich, Bujakowskich, Dobschützów, Doleczków, Hildebrandów, Jordanów, Ka-
linowskich, Kirsteinów, Kreczyków, Ozorowskich, Pretwiczów, Rogoyskich, Su-
chodolskich, bądź, z kolei, Polaków w armii cesarskiej, np. Byszyńskich,
Czahrowskich, Giszowskich, Jazłowieckich, Lipskich, Lipnickich, Minorów, Mor-
skich, Silnickich, Stadnickich czy Weiherów108.

Należy oczywiście pamiętać, że służba taka dopuszczała wówczas ograniczoną,
limitowaną kontraktem, lojalność – np. Henryk Jaworski z ks. cieszyńskiego, uro-
dzony w 1656, służył najpierw w armii cesarskiej, po dostaniu się do niewoli fran-
cuskiej przyjął służbę w armii francuskiej109. Samuel Klimkowski z ks. ziębickiego
w 1621 roku był z kolei kapitanem w armii króla duńskiego Chrystiana IV, a w 1628
roku służył już w armii cesarskiej110. Adam von Kolhass, z szlachty austriackiej przy-
byłej na Śląsk w końcu XVI wieku, w armii francuskiej dosłużył się stopnia puł-
kownika, ale w 1652 roku został nobilitowany już jako pułkownik armii cesarskiej111.
Przykładów takich jest dostatecznie wiele, by nie próbować nawet wyciągać z samego
faktu służby w takiej czy innej armii wniosków dotyczących ewentualnych sympa-
tii politycznych czy narodowych. Warto w tym kontekście przypomnieć casus Bran-
tôme´a, który, doszedłszy do wniosku, że Henryk III niedostatecznie honoruje jego
talenty i zasługi, postanowił przyjąć służbę w armii hiszpańskiej, w której – jak pi-
sze – byłby bardzo przydatny, bo znał doskonale wszystkie porty i twierdze na wy-
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107 J. Horwat, Z. Jedynak: Losy Anny z Ziemięckich Stadnickiej i jej córki Felicjany w świetle źródeł bytom-
skich. „Studia Historyczne” 1986, z. 4, s. 510 i nn.
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brzeżach Francji. Ostatecznie do tego nie doszło, wiemy zaś o tym, bo Brantôme sam
o tym napisał, przekonany, że „ każdemu [...] wolno jest zmienić ojczyznę i wybrać
sobie inną”, nie uważał też upublicznienia swych zamysłów popełnienia, jak byśmy
dzisiaj to ujęli, zdrady narodowej za kompromitujące czy ryzykowne – co wiele mówi
o ówczesnym stanie świadomości narodowej112.

Częstotliwość kontaktów śląsko-polskich była więc wysoka i dochodziło do
nich na różnych płaszczyznach; wynoszone z nich doświadczenia były oczywiście
zróżnicowane i nie zawsze pozytywne. W 1549 roku np. jeden z Kochcickich zos-
tał uwięziony w Częstochowie, a w jego sprawie musiał interweniować sam cesarz
Karol V113. W kwietniu 1603 roku sąd wójtowski w Bytomiu rozpatrywał interesu-
jącą sprawę o zniesławienie – burmistrz i rada miejska Będzina wystąpiła bowiem
z oskarżeniem wobec mieszczanina bytomskiego Wojciecha Oparki, który 3 kwiet-
nia w Bytomiu miał powiedzieć, że „wszyscy w Będzinie niedobrzy złodzieje
a zdrajcy”. Wobec odmowy strony skarżącej podporządkowania się prawu śląskiemu
sprawa została odłożona bez określenia terminu114. W pierwszej połowie 1607 roku
pachołkowie szlachcica z Polski Jerzego Nekandy Trepki wyłamali w nocy bramę
miejską w Bytomiu. Burmistrz miasta bezskutecznie zwracał się do ławników wroc-
ławskich o pouczenie prawne w sprawie wyboru trybu postępowania. Rzeczony
Trepka długo jeszcze przysparzał kłopotów bytomskiemu magistratowi, skoro we
wrześniu 1613 roku starosta karniowski Hartwich von Stitten zwracał się do bur-
mistrza Bytomia w sprawie Jana Nekandy Trepki, który nie wywiązał się z złożonej
wraz z Stanisławem Bujakowskim obietnicy wpłacenia kaucji w wysokości 500 zł
polskich za swego kuzyna Jerzego Nekandę Trepkę, winnego wywołania awantury
w Bytomiu 7 lipca 1611 roku, a gdyby któryś z nich pojawił się w Bytomiu należało
go aresztować115. 25 lutego 1615 roku proboszcz mysłowicki ks. Walenty Caulonius,
delegowany przez stany śląskie, wystąpił w senacie przed Zygmuntem III z oska-
rżeniem przeciwko Janowi Silnickiemu (jednego z czterech synów wielokrotnego
posła na sejmy Marcina Silnickiego i córki kanclerza Walentego Elżbiety Dembiń-
skiej), który, rzekomo w 1000 ludzi, najechał na zamek Anny z Brzezia Trachowej
w Starych Gliwicach i porwał jej dwie córki, w tym jedną już zaręczoną z moraw-
skim szlachcicem, żądając zwrotu panien i odszkodowania. Nie uzyskał zapewne ni-
czego, bo Silnicki poślubił jedną z porwanych, Katarzynę, i doszedł chyba do poro-
zumienia z Trachami, skoro przejął należące do nich Makoszowy. Los okazał się
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jednak bardziej sprawiedliwy, bo z kolei córka Silnickich Marianna w 1639 roku zos-
tała porwana z dóbr Silnickich w Rzeczypospolitej i poślubiona przez śląskiego
szlachcica Stanisława Floriana Ozorowskiego116.

Kilka lat później, wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej, uzbrojeni Polacy
i towarzyszące im gwałty i rabunki stały się naturalnym elementem składowym ślą-
skiej rzeczywistości. W lutym 1622 roku np. przekroczyły pomiędzy Będzinem a Sie-
wierzem granicę zmierzające do Czech oddziały lisowczyków pod dowództwem
strażnika Stanisława Stroynowskiego – pustosząc po drodze m.in. miasteczka Strumień
i Skoczów w ks. cieszyńskim, grabiąc przeszło 50 dworów szlacheckich, zabijając po-
nad stu mieszczan. W czerwcu 1622 roku lisowczycy przeszli przez ks. opolsko-raci-
borskie, jesienią 1623 roku ziemia bytomska znalazła się na trasie przemarszu lisow-
czyków skierowanych na Morawy, jakaś liczba chorągwi lisowskich była zresztą
obecna na Śląsku przez całe lata 20. XVII wieku117. Nie tylko oni zresztą – na początku
lat 20. grasowały na Śląsku „diablęta”, tj. synowie osławionego „diabła łańcuckiego”
Stanisława Stadnickiego ze Żmigrodu i szlachcianki śląskiej Anny Ziemięckiej z Zie-
mięcic Władysław i Zygmunt, usilnie pracujący przez swe krótkie życie, aby zasłużyć
sobie na epitafium napisane dla ich ojca: „Przechodniu, gdyby on tu nie leżał, ty byś
tu leżał.” Zygmunt Stadnicki dał zresztą głowę na Śląsku, za ograbienie i pomordo-
wanie kupców żydowskich z Rzeczypospolitej 11 maja 1622 roku pod Bytomiem – ale
miał też pecha, bo kupcy wieźli towary dla namiestnika Śląska księcia legnickiego Je-
rzego Rudolfa i sprawiedliwość okazała się w tym wypadku bardziej rychliwa niż
w odniesieniu do ofiar gorzej urodzonych i mniej utytułowanych118.

Generalnie, aparat administracyjny i wymiar sprawiedliwości funkcjonował
wówczas na Śląsku, w warunkach wojny i to wojny często przeradzającej się w wojnę
domową, mało wydolnie; stąd faktyczna bezkarność autorów prywatnych wojenek,
częstych zwłaszcza na granicy Śląska z ks. siewierskim119; by wymienić chociażby na-
jazd (o zaległy dług) Zygmunta Dembińskiego z Zagórza na Bytków Barbary i Se-
bastiana Trzcińskich w ziemi bytomskiej w listopadzie 1625 roku120; najazdy Stani-
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słownik biograficzny. T. 37. Warszawa–Kraków 1997, s. 496–497; AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 1427, Zeznanie
Katarzyny Rostkowskiej na rzecz Marianny Ozorowskiej z d. Silnickiej dla sądu ziemskiego bytomskiego,
Gliwice 1 listopada 1639 r.

117 W. Łoziński: Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. T. II: Wojny
Prywatne. Kraków 1960, s. 343; W. Magnuszewski: Z dziejów elearów polskich. Stanisław Stroynowski, lisow-
ski zagończyk, przywódca i legislator. Warszawa–Poznań 1978, s. 32, 83.

118 W. Łoziński: Prawem i lewem..., s. 344; AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 1017, Anna Mokrska do burmistrza
i rady miejskiej Bytomia, b.m. [Bytom], b.d. [12 maja 1622 r.].

119 Z. Noga: Osadnictwo i stosunki własnościowe w księstwie siewierskim do 1790 roku. W: Siewierz. Czeladź. Ko-
ziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Red. F. Kiryk. Katowice 1994, s. 169–172.

120 AP Kat, ZdAMwB, n.z. 650, sygn. 2098, Zeznanie Jana Rogoyskiego z Rogoźnika, a na Dąbrówce na
rzecz Franciszka z Endowa Konieckiego, Bytom 4 października 1640 r.; Tamże, sygn. 3098, Zeznanie Do-
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sława i Jerzego Jarockich z Pogoni na ziemię bytomską w latach 1626–1627121 czy na-
jazdy w latach 1644–1645 Przecława i Kaspra Gosławskich, właścicieli Klimontowa,
Niwki, Zagórza i Środuli na należącą do Mieroszewskich wieś Bogucice w państwie
pszczyńskim122. Zatargi takie odnotowujemy także na innych odcinkach granicy
Śląska z Rzecząpospolitą – w czerwcu 1623 roku stany górnośląskie składały na ręce
ks. Gabriela Bethlena, prosząc o interwencję na dworze polskim, skargę na najazdy
i zajazdy szlachty polskiej na teren ks. opolskiego, wymieniając np. napad Albrechta
Olewińskiego na należącą do Jana Frankenberga Nową Wieś (zapewne w pow. ole-
skim lub kluczborskim), w wyniku którego 18 osób zostało rannych, trzech ze skut-
kiem śmiertelnym, kilku chłopów Frankenberga Olewiński uprowadził i osadził
w swojej posiadłości; ofiarą innego napadu z polskiej strony stał się z kolei proboszcz
oleski Hieronim Perc123.

Nie można wykluczyć, że takie konflikty graniczne zdarzały się także wcześniej,
w XVI wieku, stan zachowania akt sądowych z tego okresu, np. w państwie bytom-
skim, uniemożliwia jednak weryfikację ewentualnych przypuszczeń. Nie jest też
oczywiste, czy tego rodzaju negatywne doświadczenia w każdym wypadku wyzwa-
lały negatywne emocje o charakterze narodowym. W odniesieniu do chłopów
i mieszczan ziemi bytomskiej zapewne tak, w wypadku szlachty trudniej o jedno-
znaczną odpowiedź. W końcu i Trzcińscy, i Mieroszewscy byli szlachtą tak śląską, jak
polską i posiadali dobra po obu stronach granicy – w latach 1645–1646 Stanisław,
a w latach 1651–1659 i 1661–1665 Gabriel Trzcińscy np. byli burgrabiami krakow-
skimi124; zmarły w 1647 roku ojciec właścicieli Bogucic (Krzysztofa, Jana i Wojcie-
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roty z Orla [Orzelskiej] Koniecpolskiej, żony sędziego województwa sieradzkiego i starosty będzińskiego Zyg-
munta Stefana Koniecpolskiego dla sądu ziemskiego bytomskiego, Będzin 20 grudnia 1651 r.

121 AP Kat, ZdAMwB, sygn, 2109, Protestacja Jerzego Jarockiego w sądzie wójtowskim będzińskim prze-
ciwko napaści w nocy z 29 na 30 października 1626 r., 5 dragonów na majątek jego syna Stanisława w Po-
goni, spowodowanej przez burmistrza i radę miejską Bytomia, Będzin 30 października 1626 r.; Tamże, sygn.
2107, Instrukcja burmistrza i rady miejskiej Bytomia dla Andrzeja Kózki, wysłanego do starosty ks. sie-
wierskiego [Mikołaj Szyszkowski] w sprawie kradzieży w Dąbrówce Wielkiej 500 owiec i 118 sztuk bydła,
Bytom 11 grudnia 1626 r.; Tamże, sygn. 2116, Woźny ziemski siewierski Grzegorz Czyż zawiadamia urząd
grodzki o wręczeniu pozwu Jerzemu Jarockiemu w sprawie przeciwko niemu i jego synowi Stanisławowi,
Siewierz 7 grudnia 1627 r.; Tamże, sygn. 2104, Spis 12 dokumentów przedłożonych w sądzie ziemskim by-
tomskim w sprawie Jerzego i Stanisława Jarockich, b.m. [Bytom], 15 lutego 1628 r.; Tamże, sygn. 2111, bis-
kup krakowski Marcin Szyszkowski nakazuje Jerzemu i Stanisławowi Jarockim wynagrodzić szkody miesz-
czanom bytomskim i chłopom z Dąbrówki Wielkiej, Kielce 10 kwietnia 1628 r.

122 L. Musioł: Materiały do do dziejów Wielkich Katowic (1299–1799). Katowice 1936, s. 96–99 – wyrok Try-
bunału Koronnego w Lublinie w sprawie Krzysztofa, Jana i Wojciecha Mieroszewskich na Mysłowicach i Bo-
gucicach przeciw Przecławowi i Kasprowi Gosławskim na Klimontowie, Niwce, Zagórzu i Środuli, oska-
rżonych o napady na wieś Bogucice, Lublin 18 lipca 1646 r.

123 J. Leszczyński: Rządy Bethlena Gábora..., s. 333.
124 Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. S. Cynarski i A. Falniowska-

Grabowska. Red. A. Gąsiorowski. Kórnik 1990, s. 187, nr 999, s. 189, nr 1009, s.192, nr 1029; J. Pi lna-
ček: Rody starého Slezska..., T. IV, s. 1285.
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cha Mieroszewskich) Wojciech Mieroszewski był podwojewodzim krakowskim125

– i z najwyższym trudem mogliby odpowiedzieć na pytanie o przynależność naro-
dową. Ich szczęście, że takich pytań wówczas nie stawiano. Co istotne, zaprezento-
wany przez Dembińskiego czy Gosławskich sposób samodzielnego dochodzenia
swych praw i interesów nie był wówczas rzadkością ani w Rzeczypospolitej, ani na
Śląsku. Szczególny charakter nadawał im natomiast fakt przekroczenia przy tym gra-
nicy państwowej.

Znaczna częstotliwość kontaktów pomiędzy szlachtą śląską a polską nasuwa py-
tanie o znaczenie jednej jeszcze możliwej płaszczyzny konfliktu, mianowicie w sfe-
rze stosunków bezpośrednich. Czynnikiem konfliktogennym byłby tu właściwy
szlachcie polskiej sposób oglądu samej siebie, uwarunkowany przyjętym systemem
wartości i przekonań, wpływający w jakimś stopniu na jej relacje z innymi. Janusz
Tazbir wyraził swego czasu pogląd, że przekonanie o doskonałości własnego ustroju
pociągało za sobą „lekceważący i niechętny stosunek szlachty do innych narodów”,
co prowadziło, jak ujął to Claude Backvis, do przekonania, że „materiał ludzki
ukształtowany przez rządy republikańskie ma nieskończenie większą wartość prze-
ciętną niż ten, z jakiego korzystają i jakiego nadużywają despoci”126. Niosło to na-
wet nieraz z sobą odpowiednie wartościowanie cech somatycznych „swoich” i „ob-
cych”. Samuel Kuszewicz np. w swojej relacji z poselstwa tureckiego Krzysztofa
Zbaraskiego (1622) wyraźnie akcentował fakt, że na tle „skrytych i ostrożnych Wo-
łochów”, w „wytartej odzieży”, otaczająca Zbaraskiego młodzież szlachecka „jaśniała
orężem i strojem”, a „spojrzenia wszystkich, jak zwykle u wolnych ludzi, wesołe
i śmiałe”127. Pogląd Tazbira budzi wprawdzie wątpliwości ze względu na zbyt gene-
ralizujący charakter. Władysław Czapliński np. sądził, że „nurt samouwielbienia,
pewności siebie” nie był „głównym lub jedynym nurtem życia polskiego”128, skoro
równocześnie znajdujemy wiele głosów krytycznych pod adresem polskiej rzeczy-
wistości. Co istotne, zarówno to samouwielbienie, dotyczące zasadniczo wolno-
ściowego charakteru Rzeczypospolitej, jak i wnikliwa krytyka ujemnych stron pol-
skiego życia politycznego, gospodarczego, charakteru narodowego etc. występowały
często u tych samych osób, łączyły się też nieraz z eksponowaniem pozytywnie trak-
towanych przykładów obcych, czy uznaniem prymatu i atrakcyjności Zachodu
w wielu istotnych kwestiach. Była w tej postawie istotna sprzeczność, skoro właś-
nie będąca przedmiotem podziwu zasada wolności uniemożliwiała wyciągnięcie
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125 W. Koenig: Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte. Laurahütte 1902, s. 112.
126 J. Tazbir: Stosunek do obcych w dobie baroku..., s. 93; C. Backvis: Główne tematy polskiej myśli politycz-

nej w XVI wieku. W: C. Backvis: Szkice o kulturze staropolskiej. Warszawa 1975, s. 498.
127 Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI–XVIII stulecia. Oprac. A. Przyboś, R. Żelew-

ski, Kraków 1959, s. 200.
128 W. Czapl iński: Wiek siedemnasty w Polsce. W: W. Czapliński: O Polsce siedemnastowiecznej. Problemy

i sprawy. Warszawa 1966, s. 60.
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praktycznych wniosków ze słusznej skądinąd krytyki, szlacheccy statyści tę sprzecz-
ność jednak akceptowali129. Nie ulega natomiast wątpliwości, że powszechne w Rze-
czypospolitej przekonanie, że poziom swobód i przywilejów szlacheckich jest nie-
porównanie wyższy od rozwiązań istniejących w innych krajach europejskich było
w pełni uzasadnione, wszelkie porównania musiały więc przemawiać na niekorzyść
porównywanych.

Postawy takie, nacechowane poczuciem wyższości, obserwujemy w stosunku
do krajów Korony św. Wacława, a więc i Śląska już w XVI wieku. Stanisław Orze-
chowski (1562), nie bez podstaw uważany za pisarza, który w największym stop-
niu wpłynął na mentalność braci szlachty, przeciwstawiając sejmowi czeskiemu,
gdzie „propozycja Ferdynandowa taka bywa: Pani mili, jeho kralewska milost
pirwej prosi, a potym tak to mieć chce”, sejm polski, na którym wolno powiedzieć
królowi: „Nie będzieć to królu, w tym cię słuchać nie będziemy, musi to być inak”,
dodawał, bez współczucia dla „braci Czechów”, a nawet z pewnym lekceważeniem,
że „podobno ta taka sprawa czeska zgadza się z prawy i obyczajmi czeskimi”130.
W 1613 roku Stanisław Tarnowski, opisując (z grubą przesadą) w liście do Miko-
łaja Oleśnickiego rzekome praktyki absolutystyczne Zygmunta III, stwierdzał: „My
teraz [jak] Czechowie czynimy radzi, co musiemy, żebychmy perpetuae nie mu-
sieli.”131 We wrześniu 1615 roku starosta stawiszyński Andrzej Pierzchliński do-
strzegał w krajach sąsiednich i dalszych jedynie „gens ad servitutem nata, którym
jeszcze w mleku servitutem matka podawała, tąż niewolą karmiła i one w tym jarz-
mie wychowała”. W styczniu 1618 tenże Pierzchliński wygłosił na sejmiku woje-
wództw poznańskiego i kaliskiego w Środzie wręcz poetycki pean na cześć polskiej
wolności, skądinąd w związku z propozycją królewską postulującą poparcie (przez
podatki) wyprawy moskiewskiej królewicza Władysława. Wojna ta była co najmniej
niepopularna, pobory z założenia nie cieszyły się sympatią szlachty, sam Pierz-
chliński był zasadniczo opozycjonistą. Czegóż natomiast dowiadujemy się z jego
wystąpienia? Otóż propozycja królewska ukazuje, że pan starosta stawiszyński „jest
ślachcic wolny, nie żadnym tyraństwem zhołdowany ani absoluto dominio zwią-
zany”, a to dlatego, że „król mój nie rozkazuje mi, nie wyciska tego na mię, ale prosi
o ratunek krwie swojej, synowi swemu”. Uświadomienie sobie tego radosnego
faktu skłania pana starostę do wzniosłej inwokacji: „Witajże droga wolności moja,
która mi to jawnie ukazujesz, żem ja ślachcic wolny.” Radość była jednak uzasad-
niona, bo „nie dostanie się tego Hiszpanowi, Wołoszynowi, którzy sub absoluto
dominio dyszą, ani Francuzowi, który kiedy pyta się: czemu tak, powiedzą mu: regi
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129 Z. Kiereś: Szlachta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573–1660. Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódż 1985, s. 163–180.

130 S. Orzechowski: Dyalog albo rozmowa około egzekucyjej polskiej korony. W: Wybór pism..., s. 383–386.
131 Oss., rkps 200, k. 204, Stanisław Tarnowski do Mikołaja Oleśnickiego, Stobnica 21 września 1613 r.
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comunde [s!] król kazał”; znaleźli się oczywiście na tej liście nieboraków także
Czesi i Ślązacy132.

Wydaje się więc oczywiste, że przeciętny polski szlachcic, przekonany przez
Orzechowskiego, że jest winien swemu królowi tylko „tytuł na pozwie i dwa gro-
sze od łanu”, wpisujący, jak Jakub Pszonka, założyciel sławetnej „Rzeczypospolitej
babińskiej”, w 1607 roku inwentarz skarbu koronnego do swej silva rerum z dopi-
skiem: „i babińskiego też, bo co koronnego, to i babińskiego”, czy powtarzający za
Andrzejem Leszczyńskim, że król polski śmiało może się nazywać „Rex Regum [...]
bo u nas podług wolności swej każdy królem”133, musiał się cieszyć bardzo dobrym
samopoczuciem. W kontaktach z obcymi ewentualne manifestacje poczucia wy-
ższości ze strony szlachty polskiej wyzwalały zapewne, na zasadzie reakcji obronnej,
emocje negatywne; kłopot w tym, że odpowiednie odczucia, stany psychiczne z na-
tury rzeczy bardzo rzadko bywały rejestrowane pisemnie i źródłowa dokumentacja
konfliktów zachodzących na tej właśnie płaszczyźnie, skądinąd bardzo istotnej, jest
więcej niż skromna. W czerwcu 1650 roku np. oficjalista chorążego koronnego Ale-
ksandra Koniecpolskiego Jan Kiedrzyński (herbu Półkozic) pisał do burmistrza By-
tomia (Marcina Schulza) w sprawie napadu chłopów z należącej do Bytomia Dąb-
rówki Wielkiej na karczmarza ze wsi Piasek, żądając ich ukarania. W przeciwnym
razie zwróci się „do pana WMciów”134, nie zadając sobie przy tym trudu wymienienia
nazwiska i tytułów hrabiego Łazarza Henckla. W innym miejscu zwraca się zresztą
do niego per „Mości panie Hynkiel”135.

Szlachecki temperament daje się odczuć w zachowaniach niektórych probosz-
czów w ziemi bytomskiej, przybyłych z Rzeczypospolitej z racji przynależności de-
kanatu bytomskiego do biskupstwa krakowskiego. Spotykamy ich zresztą także na
terenie biskupstwa wrocławskiego, co mogło wynikać z faktu, że biskupem wroc-
ławskim w latach 1625–1655 był polski królewicz Karol Ferdynand Waza. Nieznany
z nazwiska proboszcz w Piekarach Śląskich, oskarżony w styczniu 1657 roku o kra-
dzież wołów przez leśniczego z Bzia Jana Borka, oświadczył, ni mniej, ni więcej”:
„nie tak te woły, ale i konie z karety Jego Mości Pana Graffa (Łazarza II albo Gab-
riela Henckla, protestantów) wyprzężę [...], a sobie przywłaśnię, jeśli nie teraz, ale
będzie ten czas, iż mię to będzie wolno”136. Wojowniczy proboszcz w Starych Tar-
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132 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Wyd. W. Dworzaczek. T. I: 1572–1632. Cz. 1. Poz-
nań 1957, s. 472 – Mowa Andrzeja Pierzchlińskiego na sejmiku w Środzie we wrześniu 1615 r.; Tamże,
T. I. Cz. 2. Poznań 1962, s. 43 – Mowa Andrzeja Pierzchlińskiego na sejmiku w Środzie w styczniu 1618 r.

133 Oss., rkps 60, k. 224, Inwentarz skarbu koronnego 1607 r.; Oss., rkps 188, k. 468, Mowa biskupa ka-
mienieckiego Andrzeja Leszczyńskiego na pogrzebie królowej Cecylii Renaty, Warszawa 20 czerwca 1644 r.

134 Nietrudno zauważyć, że podwójna zależność szlachty śląskiej – od książąt czy panów stanowych i od
króla czeskiego – także obniżała jej status w oczach szlachty polskiej.

135 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 1027, Jan Kiedrzyński do burmistrza Bytomia [Marcin Schulz], Złoty Po-
tok 3 czerwca 1650 r.

136 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 813, Jan Borek do sądu nadwornego, b.m, b.d. [styczeń 1657 r.].
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nowicach Stanisław Płotowski, wcześniej pełniący dzięki protekcji Karola Ferdy-
nanda odpowiednie funkcje w Rozmierzu w ks. opolsko-raciborskim, Połomi w pań-
stwie wodzisławskim i Świerklanach w państwie pszczyńskim, skłócony z właści-
cielami działów w Tarnowicach, głównie zaś z Wacławem Ohmem-Januszowskim,
groził przeciwnikom, „że ich po jednemu wykurzać będzie, albo że między Tatary
pojedzie”137. Podobne zachowania prezentował proboszcz w Radzionkowie ks. An-
drzej Rolski, skłócony z kolejnymi właścicielami wsi, Andrzejem hrabią Cellari i Al-
brechtem Meysingerem (1652–1666)138; proboszcz w Piekarach Śląskich ks. Jakub
Roczkowski (1664)139 czy proboszcz chorzowski w latach 1655–1676, później kus-
tosz miechowskiego klasztoru bożogrobców ks. Stanisław Łasicki.

Wśród wielu konfliktów, które miały miejsce z jego udziałem, przywołajmy ten
z 1670 roku – w kwietniu tego roku pan ziemi bytomskiej Jerzy Fryderyk hrabia Hen-
ckel (protestant) skarżył się w liście do opata klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu
na Łasickiego, który odmówił bicia w dzwony podczas pogrzebu wnuka hrabiego,
wcześniej nie zgodził się na chrzest dziecka, a kiedy ochrzcił je franciszkanin z Byto-
mia, proboszcz oskarżył go przed prowincjałem w Krakowie; prosił więc hrabia o radę,
jak zapobiec dalszym konfliktom i „nieodpowiedzialnym polskim grubiaństwom”140.
Zatargi z Polakami nie ominęły jednak i syna oraz następcy Jerzego Fryderyka, hrabiego
Leona Ferdynanda, któremu szlachcic z Korony, podczaszy dobrzyński Jakub Czarnocki
z Czarnocina, właściciel Prądnika Czerwonego pod Krakowem, części Radzionkowa
i Dąbrówki Małej (syn miecznika krakowskiego Samuela Czarnockiego i Elżbiety
Ostromeckiej, s.v. żony Andrzeja hrabiego Cellari), miał grozić sprzedaniem w niewolę
chanowi krymskiemu i wprowadzeniem wolności polskiej w ziemi bytomskiej. Zda-
niem Władysława Dziewulskiego kierowane przez Henckla do cesarza oskarżenia
szlachty bytomskiej o „złe obyczaje polskie” czy nawet „tajne spiski polskie”, tzn. za-
miar przyłączenia ziemi bytomskiej do Rzeczypospolitej, miały być może uzasadnie-
nie w ówczesnych nastrojach, z punktu widzenia interesów szlachty śląskiej całkiem ra-
cjonalnych141, co oczywiście nie oznacza uznania realności tego rodzaju zamysłów.
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137 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 556, Zeznanie ks. Macieja Osieckiego, Jastrzębie 22 października 1664 r.;
tamże, sygn. A 585, Wacław Ohm do starosty ziemskiego bytomskiego [Jan Mieroszewski], Stare Tarnowice
8 sierpnia 1664 r.

138 Z. Kiereś: Między panem a plebanem. Materiały do dziejów duchowieństwa w ziemi bytomskiej w XVII wieku.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007, s. 44.

139 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 950, Burmistrz Bytomia [Kasper Guttman] do [Jerzego Fryderyka] hrabiego
Henckla, Bytom 17 listopada 1664 r.

140 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 446, [Jerzy Fryderyk] hrabia Henckel do opata klasztoru św. Wincentego
we Wrocławiu, Tarnowskie Góry 11 kwietnia 1670 r.

141 W. Dziewulski: Mieszczaństwo bytomskie w walce ze społecznym i narodowościowyn uciskiem w XVI i XVII
wieku. W: Dziewięć wieków Bytomia. Szkice z dziejów miasta i ziemi bytomskiej. Red. F. Ryszka. Stalinogród 1956,
s. 74; AP Kat, Akta sądu obwodowego w Mysłowicach, 12/5, sygn. 18, k. 1–2, Akt sprzedaży Dąbrówki Ma-
łej przez Józefa Ludwika Jarockiego podczaszemu dobrzyńskiemu Jakubowi Czarnockiemu Cellari z Czar-
nocina, a na Promniku [Prądniku Czerwonym], Dąbrówka Mała 16 lipca 1667 r.
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Reasumując, nie można niestety udzielić jednoznacznej odpowiedzi na posta-
wione na wstępie pytania; przede wszystkim ze względu na charakter przedmiotu
i stan bazy źródłowej. Skromna liczba interesujących z naszego punktu widzenia wy-
powiedzi, proweniencji głównie szlacheckiej, w mniejszym stopniu mieszczań-
skiej, nie pozwala na określenie ich reprezentatywności i trwałości. Niewątpliwe są:
etnicznie polski charakter większości ludności Górnego Śląska (w tym szlachty) oraz
dominacja języka polskiego w administracji i sądownictwie w XVII wieku, używa-
nego zresztą nie tylko przez szlachtę o „czysto polskich nazwiskach”, pielęgnującą
„tradycję polskości”, jak chciał w 1931 roku Feliks Koneczny142, ale i np. Franken-
bergów143 czy Hencklów144, a i Hunterów ze szkockiego Grandon145. Nie daje to jed-
nak podstaw do wniosku o realnym istnieniu i szerokim zasięgu polskiej świado-
mości narodowej na Górnym Śląsku w tym już okresie; warto w tym miejscu
zauważyć, że w ocenie Tadeusza Łepkowskiego146 około 1870 roku procent ludzi
uświadomionych narodowo nie przekraczał w Polsce „30–35% ludzi mówiących po
polsku”. Mamy raczej do czynienia ze świadomością więzi regionalnej, najpierw na
poziomie własnej ziemi, a następnie całego Śląska jako odrębnej, historycznie
ukształtowanej prowincji, o stałych granicach i własnych instytucjach; wreszcie, wy-
tworzoną na gruncie kilku wieków wspólnej historii, więź państwowo-narodową czy
– inaczej – adresowany do Korony św. Wacława „patriotyzm państwowy”.

Częstotliwość kontaktów śląsko-polskich w tym okresie była znaczna, występo-
wały one na wielu różnych płaszczyznach i przynosiły też różne doświadczenia, po-
zytywne i negatywne. Te ostatnie stały niewątpliwie za przywołanym na początku
przypadkiem braci Kozłowskich z 1616 roku – stan i charakter dokumentacji źród-
łowej problematyki nie pozwalają jednak na to, by określić je bardziej precyzyjnie
i jednoznacznie.

ZBIGNIEW KIEREŚ

142 F. Koneczny: Dzieje Śląska..., s. 300.
143 Zob. np. AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 79, List Baltazara Frankenberga do starosty ziemskiego bytom-

skiego [Joachim Bujakowski], Bytom 1 października 1653 r., po polsku i tamże adnotacja Bujakowskiego –
po czesku; R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej..., T. II , s. 193.

144 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 319, Leon Ferdynand hrabia Henckel do starosty ziemskiego Jana Paczyń-
skiego, Bytom 1 czerwca 1674 r. – w języku polskim.

145 AP Kat, ZdAMwB, sygn. A 364, Ziemski poborca podatkowy Kasper Hunter do starosty ziemskiego
bytomskiego Jerzego Fryderyka Bujakowskiego, b.m., 21 lutego 1688 r. (wpływ) – w języku polskim, tamże
adnotacja starosty po czesku; R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej..., T. III, s. 213.

146 T. Łepkowski: Polska. Narodziny nowożytnego narodu. Warszawa 1968, s. 508.
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Zdzisław Jedynak

AKTA GÓRNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI BRACKIEJ W GLIWICACH
(REICHSKNAPPSCHAFT – BEZIRKKNAPPSCHAFT
OBERSCHLESISCHE KNAPPSCHAFT GLEIWITZ)

Z LAT 1922–19451

Podział Górnego Śląska dokonany na mocy decyzji Rady Ambasadorów z 20 paź-
dziernika 1921 roku miał wpływ także na zakres działania ubezpieczeń dla górników
i hutników. W dniu 1 lipca 1922 roku w miejsce jednej powołano dwie spółki brac-
kie (w Tarnowskich Górach i Gliwicach)2. Pierwsza o nazwie Górnośląska Spółka
Bracka w Tarnowskich Górach obejmowała polską, a druga Oberschlesische Knapps-
chaft zu Gleiwitz niemiecką część tego obszaru. Dokonano podziału majątku, w tym
także akt poprzednio istniejącej spółki.

Dyrektorem spółki gliwickiej został Milde3, stojący dotychczas na czele nie roz-
dzielonej spółki brackiej w Tarnowskich Górach4. Nie wiadomo, do kiedy pełnił tę
funkcję. Ostatnia wzmianka o nim jako dyrektorze spółki gliwickiej pochodzi
z 6 sierpnia 1925 roku5.

W dawnej spółce w Tarnowskich Górach było zatrudnionych 158. urzędników.
Spośród nich spółka gliwicka przyjęła 40. Umowa polsko-niemiecka przewidywała,
że ¾ urzędników miało nadal pracować w Tarnowskich Górach6.

Początkowo spółka gliwicka miała siedzibę w szkole w Szobiszowicach (Peter-
sdorf). Własny budynek wybudowano przy ul. Młyńskiej (Mühlstraße) 187. Uro-
czystość poświęcenia budynku odbyła się 8 listopada 1924 roku8 z udziałem rzeź-
biarza prof. Josefa Limburga z Berlina, który wykonał interesującą dekorację
zewnętrzną budynku. Były to dwie płaskorzeźby o wymiarach 3 x 2 m. Jedna płas-
korzeźba przedstawiała „Invalidenfürsorge” („opiekę nad inwalidą”), a druga „Kran-
kenpflege” („opiekę nad chorym”). Na pierwszej przedstawiono siedzącego inwa-
lidę górnika z laską, Obok niego stoją żona i córeczka z koszyczkiem. Na drugiej

1 Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tekstu opublikowanego w poprzednim tomie „Szkiców Archi-
walno-Historycznych”. Zob. Z. Jedynak: Zarys dziejów Górnośląskiej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach
w latach 1857–1922 i jej pozostałość aktowa w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Histo-
ryczne” nr 3, 2007, s. 97–103.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach (dalej AP Gliwice), 15/20, Górnośląska
Spółka Bracka w Gliwicach (dalej Ober Knapp G), sygn. 181, s. 19.

3 Miał tytuł radcy prawnego (Justizrat). Imienia nie udało się ustalić.
4 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 129, pismo z 2 czerwca 1922 r.
5 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 154, pismo z 6 sierpnia 1925 r.
6 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 146, pismo z 23 października 1930 r.
7 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 184, k. 76.
8 Tamże, pismo z 30 listopada 1924 r.
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przedstawiono chorego, któremu siostra zakonna podaje napój9. Gmach zbudował
inżynier budowlany („Dipl.[omierter] Ing.[enieur]”) Becker10, co do którego nie po-
dano bliższych szczegółów.

Podczas uroczystości poświęcenia najdłuższe przemówienie wygłosił dyrektor
spółki Milde. Przedstawił on szczegółowo dzieje spółek brackich na Śląsku na tle in-
nych tego typu organizacji na terenie Niemiec oraz zaprezentował zadania spółki gli-
wickiej.

Dopiero po roku została wydana książeczka okolicznościowa pt.: Festschrift zur
Einweihung des Verwaltungsgebäudes der Oberschlesischen Knappschaft in Gleiwitz. Rzecz
ciekawa, drukarnia spadkobierców Richarda Schulze i G. Stephana w Gliwicach nie
zdążyła z drukiem, ponieważ drukarnia w Lipsku, która wykonywała okładkę, po-
myliła datę ceremonii otwarcia – podano bowiem datę 8 października, zamiast 8 lis-
topada 1924 roku11. 6 listopada 1925 roku postanowiono podarować tę publikację
ważniejszym osobom (urzędnikom górniczym i znanym lekarzom). Niestety nie za-
chował się żaden egzemplarz tego wydawnictwa.

Podział Górnego Śląska sprawił, że część ubezpieczonych spółki polskiej miesz-
kała po niemieckiej stronie granicy, a część ubezpieczonych w spółce niemieckiej po
polskiej12. Sprawę wypłaty świadczeń regulowały artykuły 24 i 26 polsko-niemiec-
kiego układu o podziale Górnego Śląska13. W celu zażegnania konfliktów powołano
nawet Komisję Rozjemczą (Schlichtungsausschuss) zgodnie z artykułem 39 układu
polsko-niemieckiego o podziale Górnego Śląska14.

Z chwilą podziału zrodził się problem zatrudnienia urzędników spółki, którzy
chcieli się przenieść z Tarnowskich Gór na niemiecką stronę granicy. Wszystkim
nie można było zapewnić etatów i mieszkań. Swoje zainteresowanie przyjęciem
wyraziła np. Huta Donnersmarcka w Zabrzu15. Jednak większość zakładów i in-
stytucji z niemieckiej strony odpowiadała urzędnikom negatywnie. W tym trud-
nym okresie z pomocą przyszła Powszechna Spółka Bracka w Bochum (Allge-
meiner Knappschaftsverein), która przy aprobacie Ministerstwa Handlu,
Rzemiosła i Robót Publicznych zagwarantowała zatrudnienie i mieszkanie od 1
lipca 1922 roku dla 10. urzędników z Tarnowskich Gór, pisząc, że podział spo-
wodował bezrobocie dla wielu urzędników, którzy nie zasłużyli sobie na taki

ZDZISŁAW JEDYNAK

9 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 146, pismo z 23 października 1930 r.
10 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 181, czasopismo „Gewerbefleiß” 1925, H. 11, s. 227–228. Tutaj też

zamieszczono reprodukcje obydwu płaskorzeźb Limburga. Nie podano skąd był architekt Becker. Brak też
jego imienia.

11 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 181, pismo z 17 października 1925 r.
12 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 105, 3 k. nlb., 1 sierpnia 1924 r.
13 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 136.
14 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 141.
15 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 129, pismo z 17 czerwca 1922 r.
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los16. Akta ich zostały przesłane już 11 lipca z Gliwic do Bochum – było to siedmiu
wyższych sekretarzy (Obersekräter) i trzech („zwykłych”) sekretarzy. Najstarszy
stażem Kroll17 był zatrudniony od 1913 roku. Ostatnią pensję wypłacono im
25 czerwca 1922 roku18.

Inaczej niż Górnośląska Spółka Bracka (Oberschlesische Knappschaft Tarnowitz)
i spółka polska (z lat 1922–1939) mająca siedzibę w Tarnowskich Górach, spółka nie-
miecka nie miała osobowości prawnej, lecz podlegała od 1 stycznia 1924 roku –
w myśl ustawy o spółkach brackich (Reichsknappschaftsgesetz) uchwalonej w toku
burzliwej debaty19 w Reichstagu – centralnemu zarządowi Spółek Brackich Rzeszy
(Reichsknappschaft) jako Spółka Okręgowa (Bezirkknappschaft).

Spółki brackie w Niemczech, w tym też gliwicka, zajmowały się ubezpieczeniami
socjalnymi, z wyjątkiem wypadkowych20. Na czele stał Zarząd (Vorstand) w Berli-
nie-Wilmersdorf wybrany na Walnym Zebraniu (Hauptversammlung) 17 grudnia
1924 roku21. Przewodniczącym Reichsknappschaft w Berlinie-Wilmersdorf był po-
czątkowo dr Weidtmann22.

Zarządowi w Berlinie podlegało początkowo 17 spółek okręgowych. Jedną
z nich była spółka gliwicka. Zarząd Okręgowy (Bezirkvorstand) działał w dwóch
zakresach – reprezentacji pracodawców (Arbeitgebervetreter) i reprezentacji
ubezpieczonych (Versichertenvertreter)23. Z zarządem regionalnym współ-
pracowali starsi z ramienia robotników i urzędników (Arbeiter- und Angestellte-
nälteste)24.

W 1932 roku dyrektorem spółki gliwickiej był Rasch25, natomiast w latach
193326–1940 – Walter Mattenklott27. Prawdopodobnie poprzedni dyrektor został usu-
nięty w związku z objęciem władzy w państwie przez nazistów. W 1940 roku (5 paź-
dziernika) nowym dyrektorem spółki był już Lenz28. Nie wiadomo, jakie były po-

AKTA GÓRNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI BRACKIEJ W GLIWICACH

16 Tamże, pismo z 27 czerwca 1922 r.: „Durch die Teilung Oberschlesiens und die damit verbundene
Teilung des Oberschlesischen Knappschafts-Vereins (Sitz Tarnowitz) in einen deutschen und polnischen wird
eine große Anzahl Beamten unverschuldet stellungslos.”

17 Imienia nie udało się ustalić.
18 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 129, pismo z 11 lipca 1922 r.
19 Spółki brackie na terenie całych Niemiec chciały nadal zachować osobowość prawną, a nie podpo-

rządkowywać się centralnemu zarządowi.
20 Erster Geschäftsbericht des Reichsknappschaftsverein in Berlin für das Jahr 1924, s. 15.
21 Zweiter Geschäftsbericht des Reichsknappschaftsverein in Berlin für das Jahr 1925, s. 3.
22 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 154, pismo z 6 sierpnia 1925 r. Imienia nie udało się ustalić.
23 Erster Geschäftsbericht des Reichsknappschaftsverein in Berlin für das Jahr 1924, s. 11–12.
24 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 49, s. 17.
25 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 182, ismo z 7 stycznia 1932 r. Imienia nie udało się ustalić.
26 Po raz pierwszy jego nazwisko występuje 27 lipca 1933 r. – AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 110;

Einwohnerbuch der Stadt Gleiwitz 1936. Gleiwitz 1936, s. 221. Wzmiankę tę znalazł B. Małusecki.
27 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 130, pismo z 12 marca III 1922 r.
28 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 145, pismo z 5 października 1940 r. Imienia nie udało się ustalić.
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wody rezygnacji Mattenklotta, ale za czasów dyktatury hitlerowskiej zwolnienia osób
odbywały się w trybie natychmiastowym.

Akta przekazane do Gliwic z racji przynależności terytorialnej obszaru, którego
dotyczyły, wróciły po likwidacji spółki gliwickiej w 1945 roku ponownie do Tar-
nowskich Gór, gdzie na okres pięciu lat (do 1950 roku)29 odrodziła się przedwojenna
spółka polska.

Spółka gliwicka, podobnie jak inne tego typu spółki, w odróżnieniu od wcześ-
niejszej spółki w Tarnowskich Górach nie miała własnego statutu, lecz posługiwała
się ogólnym statutem spółek brackich Rzeszy z 1931 roku30.

W okresie okupacji, jeszcze w 1939 roku, zostały zlikwidowane spółki działające
na terenie Polski, to znaczy: Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, w Orłowej (Or-
lová) na Zaolziu, Kasa Bratnia Górników w Sosnowcu i Pszczyńskie Bractwo Gór-
nicze w Katowicach. Ich kompetencje przejęła odtąd spółka gliwicka. Akta z Tar-
nowskich Gór i Katowic zostały przewiezione do Gliwic

Jedynie akt z Orłowej i Sosnowca nie przewożono i pozostawiono je w utwo-
rzonych tam oddziałach spółki gliwickiej (Knappschaftszweigstellen)31. W dniu 27
maja 1940 roku kasa przestała istnieć pod polskim zarządem i gestapo aresztowało
administratora domu, gdzie mieściła się filia w Sosnowcu, Laskowskiego32. Na-
stępnego dnia (28 maja) były dyrektor Kasy Bratniej Aleksy Bień zdołał uciec – wi-
docznie został ostrzeżony. Rano 30 maja przesłuchiwano urzędników kasy – Rukę
(Ruka) i kasjera Cupiała oraz administratora (Haushalter) Kuśmierza. Zwolniono
natomiast z aresztu gońca Wolnickiego33. Laskowski kazał Kuśnierzowi schować
skrzynie z granatami i zapalnikami w dniu 1 września 1939 roku w piwnicy kamie-
nicy przeznaczonej do wyburzenia. Laskowskiemu groziła kara śmierci, ale za głów-
nego oskarżonego uznano Bienia34. Można przypuszczać, jakie były dalsze losy La-
skowskiego i Kuśmierza35. Prawdopodobnie zostali oni zamordowani.

Zlikwidowana dawna spółka tarnogórska liczyła pod koniec swej działalności
około 223 tysiące członków kasy chorych i około 177 tysięcy członków kasy eme-
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29 Spółka Bracka w Tarnowskich Górach objęła wówczas swym zasięgiem także Dolny Śląsk, gdy prze-
stała istnieć w 1945 r. Spółka Bracka w Wałbrzychu. Ostatecznie Spółka Bracka uległa likwidacji w 1950 r.
(26 sierpnia), wraz z Kasą Bratnią Górników w Sosnowcu, a jej kompetencje także w zakresie pracowników
górnictwa i hutnictwa przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach na podstawie
ustawy z 20 lipca 1950 r. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 36, poz. 333) o Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych – APK, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 14, s. 74.

30 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 49.
31 Bohlen, Handbuch für den oberschlesischen Industriebezirk, Kohle, Eisen, Zink nach dem Stande vom 1. Okto-

ber 1942. Beuthen 1942, s. 192.
32 Imienia nie udało się ustalić.
33 Imion nie podano.
34 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 50, pismo z 30 maja 1940 r.
35 Nie udało się ustalić imion wymienionych tu osób.
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rytalnej (wówczas nazywanej pensyjną). Do korzystania z wypoczynku kuracyjnego
w ośrodkach wczasowych było uprawnionych (wraz z rodzinami) 700 tysięcy osób.
Natomiast nowo utworzona polska spółka swoją działalnością obejmowała odpo-
wiednio: 167 tysięcy, 134 tysiące i 600 tysięcy36. Zmniejszenie tych liczb wynikało
z uszczuplenia terenu działania nowej spółki.

Jeszcze w lutym 1940 roku ewidencja członków była prowadzona oddzielnie dla
spółki niemieckiej i dawnej polskiej. Spółka niemiecka liczyła wtedy 55 814 człon-
ków ubezpieczonych chorobowo i 56 205 emerytalnie oraz 55 922 inwalidów,
a urzędników odpowiednio 3930, 1605 i 2438, a oprócz tego w Kraiku Hulczyńskim
2178 robotników i 129 urzędników oraz w „Kraju Sudetów” (Sudetengau) 248 ro-
botników i 13 urzędników37. Spółka niemiecka liczyła więc mniej więcej trzykrot-
nie mniej członków niż zlikwidowana polska, co wynikało z większej liczby zakła-
dów górniczo-hutniczych po polskiej stronie Górnego Śląska.

Zarząd z Berlina w ramach walki Trzeciej Rzeszy z Kościołem katolickim naka-
zał obniżenie wynagrodzeń dla księży prowadzących duszpasterstwo w szpitalach –
w sprawie tej przysłano lapidarny, ale wymowny list: „Prosimy o informację, czy
zgodnie z ustnym poleceniem pana komisarza Spółki Brackiej Rzeszy z 11 stycznia
1937 roku udało się obniżyć wynagrodzenia dla tutejszych duchownych.”38

W 1942 roku (24 marca), kiedy likwidowano kaplice szpitalne, ciężko chorzy ze
szpitala w Mysłowicach napisali petycję do dyrekcji spółki o utrzymanie kaplicy (pod-
pisali Antoni Rosmus i Wiktor Dyjka). Był to niewątpliwie akt bohaterstwa. Tydzień
potem (31 marca) wysłano odpowiedź, że z powodu likwidacji kaplicy szpital uzys-
kał pomieszczenie, gdzie można ustawić 6 łóżek, ale należy przywrócić nabożeństwa.
Dano jednak dyrekcji szpitala możliwość zamknięcia kaplicy pod warunkiem szcze-
gółowego sprawozdania39. Można się domyślać, że kaplicy nie przywrócono.

Podobnie postąpiono w szpitalu w Rokitnicy. Ksiądz kapelan szpitalny (Reserve
Lazarettpfarrer) H. Gerstenmeyer prosił o ponowne wniesienie ławek do kaplicy,
z której zostały one wyniesione, aby umożliwić udział w mszy rannym żołnierzom40.
Zarząd spółki wyjaśnił zdawkowo, że muszą być zapewnione pomieszczenia na nie-
przewidziane wypadki, które mogłyby nastąpić w kopalniach czy w razie wybuchu
epidemii. Nabożeństwa dla rannych żołnierzy natomiast można odprawiać w innym
budynku – w domu sióstr zakonnych41.
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36 AP Kat, Spółka Bracka w Tarnowskich Górach, sygn. 104, k.2 – 75-letni jubileusz (2 stycznia 1932 r.)
oraz 10-letni jubileusz (1 lipca 1932 r.).

37 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 145, pismo z 9 marca 1940 r.
38 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 184, k. 32: „Wir ersuchen um Mitteilung, ob es entsprechend der

mündlichen Anregung des herrn Kommissars für die Reichsknappschaft am 11. Januar 1937 gelungen ist,
die Vergütungen für die dortigen Geistlichen herunterzusetzen.”

39 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 184, k. 73–75.
40 Tamże, k. 76.
41 Tamże, k. 76v.
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Akt spółki gliwickiej jest niewiele więcej Górnośląskiej Spółki Brackiej w Tar-
nowskich Górach (Oberschlesische Knappschaft Tarnowitz) – liczą one 750 jedno-
stek archiwalnych, co stanowi 19 metrów bieżących.

W następnej kolejności będą opracowywane akta Spółki Brackiej w Tarnowskich
Górach (polskiej) z lat 1922–1939, której rozmiar jest identyczny jak spółki gliwic-
kiej (niemieckiej) – 19 mb. Kolejnym etapem opracowania będzie uporządkowanie
akt powojennej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach (polskiej) z lat 1945–1950,
których zachowało się niewiele, ale pozostała ogromna ilość (ponad 100 mb) akt oso-
bowych osób ubezpieczonych.

Akta są porządkowane według schematu przyjętego w toku porządkowania akt
Spółki Brackiej sprzed 1922 roku przy uwzględnieniu specyfiki spółki gliwickiej,
a przede wszystkim faktu, że wchodziła ona w skład ogólnoniemieckiej scentrali-
zowanej struktury. Wyróżniono następujące grupy rzeczowe:
– sprawy organizacyjne,
– kontakty z Zarządem Spółek Rzeszy w Berlinie–Wilmersdorf,
– statuty spółek Rzeszy,
– sprawozdania roczne spółek Rzeszy,
– budżet i sprawozdania roczne spółki gliwickiej,
– sprawy finansowe,
– ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,
– lecznictwo,
– sprawy gruntowo-własnościowe,
– pożyczki i zapomogi,
– akta osobowe (podania o zatrudnienie),
– skargi i procesy sądowe.

Podział Górnego Śląska wpłynął na dysproporcję w dziedzinie szpitalnictwa. Pol-
ska otrzymała obszar, na którym było 12 szpitali: po stronie niemieckiej pozostały tylko
dwa szpitale: w Zabrzu i Bytomiu. Dlatego wybudowano po niemieckiej stronie
duży i nowoczesny szpital w Rokitnicy koło Zabrza (obecnie siedziba Akademii Me-
dycznej)42. Była to najważniejsza inwestycja gliwickiej spółki brackiej.
W latach 1925–1930 rozbudowano dawny powiatowy dom opieki (Kreisinvaliden-
haus). Obiekt ten stał się największym po niemieckiej stronie Górnego Śląska szpita-
lem górniczym. Miejsce zostało wybrane ze względu na zdrowe powietrze, gdyż
w okolicy było dużo lasów. Nie zachowały się akta budowy kompleksu szpitalnego.
Jedyne informacje na temat postępu robót można znaleźć w sprawozdaniach rocznych
spółki. Budowa oddziału gruźliczego w ramach szpitala, mającego duże znaczenie ze
względu na konieczność leczenia pylicy, rozpoczęła się jesienią 1930 roku43.
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42 Z. Jedynak: Zarys ..., s. 101.
43 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 179, k. 13.
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Budowa miała być ukończona 1 października 1931 roku, ale wobec masowego
bezrobocia dochody ze składek drastycznie spadły i zabrakło pieniędzy na oddanie
oddziału do użytku. Liczba ubezpieczonych spadła z 67 000 w styczniu 1930 roku
do 44 000 w styczniu 1933 roku. Dopiero wzrost zatrudnienia w górnictwie, a tym
samym członków do około 58 000 pozwolił na dokończenie budowy44. Oddział
w stanie surowym został ukończony w 1932 roku. W następnych latach szpital uzys-
kał konieczne sprzęty i aparaturę medyczną. Całość kosztowała 918 000 marek. Za-
chował się tekst przemówienia wygłoszonego podczas poświęcenia oddziału gruź-
liczego tego szpitala, które nastąpiło dopiero 14 lutego 1939 roku.

W Gliwicach przystąpiono do budowy szpitala spółki brackiej. Zachowały się
plany z 1928 roku związane z nabyciem działki pod budowę tego szpitala spółki
w Gliwicach45.

Na szczególną uwagę zasługuje poszyt poświęcony polityce władz hitlerow-
skich w stosunku do pracowników spółki. Wydano zarządzenie żądające bez-
względnego posłuszeństwa pracowników. Mowa była o „urzędnikach” (Beamten),
a wymagano oświadczeń na piśmie od wszystkich pracowników zarządu w Gliwi-
cach, w tym sprzątaczek, praczek, ślusarzy i gońców, że popierają politykę państwa
pod rządami narodowych socjalistów. Powoływano się przy tym na paragrafy 2–4
ustawy nazistowskiej, na mocy której nakazano zwalnianie Żydów (tzw. niearyj-
czyków) oraz osób niepopierających „państwa narodowego” (Nationalstaat). Wobec
takiego zagrożenia „lojalki” podpisała zdecydowana większość pracowników. Były
jednak przypadki zwolnienia z pracy za poglądy.

Zarząd spółki wypowiedział się w sprawie odwołania się osób zwolnionych
w dniu 18 maja 1933 roku. Odzwierciedlenie znajdują nawet przypadki determinacji.
Na przykład niejaka panna Rasch46, która ubiegała się o stanowisko pielęgniarki
w szpitalu spółki brackiej w nowo otwartym oddziale gruźliczym szpitala w Rokit-
nicy, nie została przyjęta ze względu na swe przekonania. Oświadczyła ona bowiem,
że nie tylko nie żałuje, ale „jest dumna ze swej przynależności do SPD”47. Postawa
taka była aktem niezwykłej odwagi. Po spaleniu Reichstagu w dniu 27 lutego 1933
roku naziści nasilili represje wobec partii politycznych. Kiedy 23 marca 1933 roku
zastraszeni posłowie zebrani w zniszczonym gmachu otoczeni przez SS i SA gło-
sowali za przyjęciem ustawy upoważniającej NSDAP do dalszego sprawowania
niepodzielnej władzy w państwie, to tylko klub SPD zdobył się na głosowanie
przeciw. Partia ta postawiła sobie za zadanie zwalczanie władzy nazistów na drodze
parlamentarnej, mimo że już do tego czasu 26. posłów tej frakcji zostało uwięzio-
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44 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 88, k. 4.
45 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 83.
46 Imię nie zostało podane.
47 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 110, s. 80.
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nych, a w parlamencie pozostało tylko 94. Naziści zlikwidowali najpierw (2 maja)
Wolne Związki Zawodowe związane z SPD, a potem (22 czerwca) zakazali działal-
ności całej partii, oświadczając, że jest ona „wroga wobec ludu i państwa”48.

Zachował się opis budynku oddziału spółki w Sosnowcu – np. plan z 28 grud-
nia 1942 roku mieszczącego się na rogu Breslauer– i Böhmische Straße49, a także opis
tego budynku z 28 maja 1941 roku. Budynek powstał w 1900 roku, a w 1933 roku
został nadbudowany50.

Interesujące, że stan liczbowy urzędników spółki uległ podczas wojny znacznemu
zmniejszeniu, a mianowicie w końcu 1942 roku spośród ludzi zatrudnionych
w zarządzie spółki w Gliwicach 164. mężczyzn wzięto do wojska i 101. wysłano
na front51.

Opiekę pielęgniarską w szpitalu w Rokitnicy sprawowały siostry zakonne
i pielęgniarki świeckie z ramienia Związku Katolickich Sióstr Opieki nad Cho-
rymi i Pielęgniarek (Verband Katholischer Weltlicher Krankenschwestern und
Pflegerinnen) w Berlinie, z którym spółka zawarła umowę w dniu 31 grudnia
1927 roku52.

W czasach hitlerowskich spółka gliwicka w imieniu zarządu z Berlina musiała za-
wierać umowy z tzw. Narodowo-Socjalistycznym Związkiem Dobrobytu
(NS-Volkswohlfahrt e.V.), reprezentowanym „wyłącznie przez jego przywódcę”
(„allein vertretungsberechtigten Vorsitzenden Oberbefehlsleiter”) Ericha Hilgen-
feldta (1897–1945)53. W 1936 roku (21 sierpnia) nakazał on, aby wszystkie członki-
nie Katolickiego Związku Sióstr (Katholischen Schwesterverband) i niezrzeszone
zostały podporządkowane Narodowo-Socjalistycznemu Związkowi Pielęgniarek
(Nationalsozialistischer Schwesterverband) i weszły w skład Niemieckiego Frontu
Pracy (Deutsche Arbeitsfront)54. Siostry z Katolickiego Związku Sióstr były dys-
kryminowane także pod względem finansowym. W aktach spółki gliwickiej zacho-
wał się protest złożony dyrekcji spółki w sprawie bardzo niskich zarobków napisany
w imieniu sióstr ze szpitala w Rokitnicy. Złożyła go przełożona Towarzystwa z Ber-
lina Maria Janocha w dniu 7 sierpnia 1939 roku55. Otrzymała z dyrekcji spółki la-
koniczną odpowiedź: „Odnośnie siostry pisma co do poprawy zarobków pielęgnia-
rek w szpitalu Spółki Brackiej w Rokitnicy informuję, że na razie nie mogę
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48 H. Blatt, W. Kuwaczka: Niemieckie grupy oporu w Trzeciej Rzeszy. Gliwice 1990, s. 29–30.
49 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 73, k. 132. Breslauer-Straße to obecna ul. Piłsudskiego, a Böhmis-

che–Straße to przypuszczalnie ul. Teatralna.
50 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 73, k. 1.
51 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 158, k. 14.
52 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 162, pismo z 7 stycznia 1928 r.
53 E. Hilgenfeldt popełnił samobójstwo 25 kwietnia 1945 r. Online: www.dhm.de/lemo.
54 AP Gliwice, Obers Knapp G, sygn. 162, pismo z 21 sierpnia 1936 r.
55 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 162, pismo z 7 sierpnia VIII 1939 r.
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w obecnej sytuacji politycznej zająć stanowiska – wrócę potem do tej sprawy”56.
Można się domyślać, że do sprawy podwyżek wynagrodzeń wbrew zdawkowemu
zapewnieniu nigdy już dyrekcja nie wróciła.

Spółka całkowicie przekazała nazistowskiemu związkowi w dniu 15 stycznia 1941
roku opiekę nad chorymi w szpitalu w Katowicach i w Królewskiej Hucie. Stwier-
dzono, że związek ten będzie decydował o obsadzie pielęgniarskiej w szpitalach,
a spółka może jedynie wyrażać opinię w tej sprawie57.

Akta spółki gliwickiej stanowią odzwierciedlenie czasu, w jakim przyszło jej
działać, to znaczy normalnego funkcjonowania do końca lat 20.,w latach kryzysu gos-
podarczego (1929–1932) i represyjnej dyktatury hitlerowskiej (1933–1945). Stano-
wią więc one cenne źródło dla poznania polityki gospodarczej, społecznej i historii
opieki medycznej w niemieckiej części Górnego Śląska w latach 1922–1945.
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56 „Zu Ihrem Schreiben [...] betreffend Aufbesserung der Bezüge Ihrer Krankenschwestern bei dem Kn.
Krankenhaus Martinau vermag ich bei der gegenwärtigen politischen Lage leider z. Zt. keine Stellung zu neh-
men. ich komme später auf die Angelegenheit zurück.”

57 AP Gliwice, Ober Knapp G, sygn. 159, pismo z 17 stycznia 1941 r.
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Andrzej Kołodziej

PRZEMYSŁ TARNOGÓRSKI
W ŚWIETLE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

PRZEJĘTYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W KATOWICACH W LATACH 2004–2008

Zasób Archiwum Państwowego w Katowicach wzbogacił się w ostatnim czasie
o materiały archiwalne przejęte z kilku tarnogórskich zakładów przemysłowych.
W dwóch przypadkach powodem przejęcia dokumentacji kategorii A była prywa-
tyzacja. W związku z tym do naszego Archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, zostały przekazane akta wytworzone w okresie, gdy jednostki
te funkcjonowały jako przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa. W jednym przypadku powodem przejęcia była likwidacja zakładu,
z którego Archiwum przejęło materiały archiwalne wytworzone zarówno w okre-
sie jego działania, jak i w okresie jego likwidacji. Przekazując materiały archiwalne
do Archiwum Państwowego, jednostki te wykonały zalecenia wydane po kontrolach
przeprowadzonych w ich archiwach zakładowych. Przekazanie dokumentacji odbyło
się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września
2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwa-
lifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

Pisząc tę informację, analizowałem w głównej mierze spisy zdawczo-odbiorcze
przekazanych materiałów archiwalnych oraz dołączone do nich notatki informacyjne
zawierające podstawowe dane dotyczące zmian, do jakich dochodziło w poszcze-
gólnych jednostkach organizacyjnych.

Zakłady Mechaniczne „Zamet” w Tarnowskich Górach

Pod wymienioną nazwą zakłady funkcjonowały w latach 1976–1991. Historia ich
istnienia nie jest jednak tak krótka, sięga bowiem drugiej połowy XVIII wieku, kiedy
to uruchomiona została Huta „Fryderyk”. W XX wieku w okresie międzywojennym
huta została wydzierżawiona Spółce Akcyjnej – Polska Huta Skarbowa Ołowiu
i Srebra w Strzybnicy. W 1933 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
decyzję o zamknięciu zakładu. W 1946 roku na teren dawnej huty przeniesiono
Zakład Konstrukcji Stalowych z Dąbrówki Małej. W 1949 roku otrzymał on nazwę
Zakłady Metalowe w Strzybnicy, natomiast w roku następnym Zakłady Przetwór-
cze „Strzybnica” w Strzybnicy. W 1956 roku miała miejsce kolejna zmiana nazwy
przedsiębiorstwa, które od tego momentu funkcjonowało jako Zakłady Budowy
i Montażu Urządzeń Hutniczych w Strzybnicy. W 1961 roku doszło do połączenia
Zakładu w Strzybnicy z Zakładem Mechaniczno-Montażowym Kopalnictwa Rud
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Nieżelaznych w Piekarach Śląskich. Powstałemu w wyniku połączenia przedsię-
biorstwu nadano nazwę Zakłady Mechaniczne Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Zamet” w Strzybnicy. W 1976 roku utworzono Zjednoczenie Maszyn Hutni-
czych „Hutmasz” i po raz kolejny zmieniono nazwę zakładu, tym razem na Zakłady
Mechaniczne „Zamet” w Tarnowskich Górach. Jako przedsiębiorstwo państwowe
zakłady funkcjonowały do dnia 31 stycznia 1991 roku.

Dokumentacja kategorii A została przejęta w 2004 roku z Zakładów Mecha-
nicznych „Zamet” Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach. Archiwum Państwowe
przejęło 143 jednostki aktowe, tj. 4 mb akt z lat [1954]1976–1991. Dla zespołu prze-
kazanych materiałów archiwalnych ustalono nazwę: Zakłady Mechaniczne „Zamet”
w Tarnowskich Górach, numer zespołu 2450.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze zarządzenia dyrektora,
pisma okólne, pisma według rozdzielnika, polecenia służbowe, regulaminy we-
wnętrzne, plany roczne i wieloletnie, analizy wykonania planów rocznych, bilanse,
sprawozdania, protokoły narad, odpraw i konferencji, dokumentacja dotycząca Za-
kładu Produkcji Doświadczalnej.

Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TAGOR”
w Tarnowskich Górach

W dniu 1 lipca 1953 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod
nazwą Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych. W 1966 roku zmieniono jego na-
zwę na Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TAGOR” w Tarnowskich Gó-
rach. Z dniem 1 stycznia 2000 roku firma zmieniła swój status prawny. Aktem ko-
mercjalizacji przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną
pod nazwą Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach.
Jedynym akcjonariuszem był wówczas Skarb Państwa, który 6 grudnia 2004 roku
dokonał sprzedaży 85 % akcji.

Dokumentacja kategorii A została przejęta w kilku etapach w latach 2006–2008
z Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. w Tarnowskich Górach. Archiwum Pań-
stwowe przejęło w sumie 905 jednostek aktowych, tj. 8,75 mb akt z lat 1953–1999
[2005]. Dla przekazanych materiałów archiwalnych ustalono następującą nazwę ze-
społu: Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TAGOR” w Tarnowskich Gó-
rach, numer zespołu 2551.

Na przejętą dokumentację składają się w głównej mierze rejestry przedsiębior-
stwa, dokumenty dotyczące jego struktury organizacyjnej, zbiorowe układy pracy,
zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, pisma według rozdzielnika, regulaminy we-
wnętrzne – np. pracy, organizacyjny, kontroli wewnętrznej, instrukcje wewnętrzne,
protokoły z narad, uchwały Rady Pracowniczej, dokumentacja Konferencji Samo-
rządu Robotniczego – np. protokoły, uchwały, plany techniczno-przemysłowo-
-finansowe, plany produkcji, programy roczne oraz wieloletnie, plany zatrudnienia,
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bilanse wraz z załącznikami, sprawozdania np. z delegacji służbowych, GUS, ana-
lizy działalności gospodarczej, raporty o stanie przedsiębiorstwa, protokoły kontroli
zewnętrznych, wykazy etatów, analizy i informacje dotyczące stanu BHP, protokoły
Rady Technicznej, protokoły Zakładowej Komisji Wynalazczości, przykładowe pro-
jekty racjonalizatorskie, księgi jakości, katalogi formularzy.

Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach

Dnia 12 lipca 1951 roku ukazało się zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicz-
nego w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Tarnowskie Góry” do przepisów dekretu
z 26 października 1950 roku o przedsiębiorstwach państwowych oraz o zmianie na-
zwy przedsiębiorstwa. Na jego mocy zostało utworzone przedsiębiorstwo pań-
stwowe pod nazwą Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.
Dnia 1 lipca 1995 roku Zakłady Chemiczne zostały postawione w stan likwidacji.
Stało się tak na mocy zarządzenia Nr 42/Org/95 Ministra Przemysłu i Handlu
z 26 czerwca 1995 roku. Historia Zakładów nie rozpoczęła się jednak w roku 1951.
Wcześniej na ich terenie przerabiano rudę srebra i ołowiu. W okresie międzywo-
jennym funkcjonowała fabryka, której właścicielami byli hrabiowie Henckel
von Donnersmarck. W 1945 roku przeszła ona pod zarząd polski i nosiła nazwę Za-
kłady Chemiczne „Czarna Huta”. Dnia 5 stycznia 1950 roku ukazało się zarządze-
nie Ministra Przemysłu Ciężkiego o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod
nazwą Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Tarnowskie Góry” W roku następnym
nazwa ta została zmieniona na Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”.

Materiały archiwalne zostały przekazane w kilku etapach w latach 2005–2007
przez likwidatora Zakładów. Archiwum Państwowe przejęło dokumentację wy-
tworzoną w okresie działalności przedsiębiorstwa oraz jego likwidacji. W zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach znalazły się akta obrazujące działalności Za-
kładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” dokumentujące długi proces ich
likwidacji, co jest warte szczególnego podkreślenia. Przejęta dokumentacja charak-
teryzuje się dużą różnorodnością, oprócz dokumentacji aktowej przekazano bowiem
dokumentację techniczną oraz zdjęcia fotograficzne. W sumie Archiwum Pań-
stwowe przejęło 933 jednostki aktowe wytworzone w okresie działalności Zakładów,
w tym 234 jednostki dokumentacji technicznej, tj. 13,9 mb akt. Ponadto Archiwum
przejęło 281 jednostek aktowych wytworzonych w okresie likwidacji, tj. 3,05 mb akt.
Wymienione materiały archiwalne zostały wytworzone w latach 1951–1995 [2007].
Ustalono dla nich następującą nazwę zespołu: Zakłady Chemiczne „Tarnowskie
Góry” w Tarnowskich Górach, numer zespołu 2468.

Na przejętą dokumentację wytworzoną w okresie działalności Zakładów Che-
micznych składają się w głównej mierze dokumenty dotyczące rejestru sądowego,
paszport zakładu, schematy organizacyjne, zakresy działania, zarządzenia dyrektora,
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polecenia dyrektora, pisma okólne, pisma według rozdzielnika, regulaminy we-
wnętrzne, instrukcje wewnętrzne, protokoły i uchwały Rady Pracowniczej, plany
i sprawozdania, w tym m.in. sprawozdania finansowe, dokumentacja kontroli ze-
wnętrznych, wyniki badania pracy, dokumentacja wypadków śmiertelnych i zbio-
rowych, patenty, dokumentacja Działu Technologicznego – np. opisy procesów
technologicznych, dokumentacja dotycząca inwestycji – np. protokoły oceny pro-
jektów inwestycyjnych, założenia techniczno-ekonomiczne do projektowanych
obiektów, paszporty maszyn i urządzeń, dokumentacja techniczna wydziałów, od-
działów oraz instalacji.

Na przejętą dokumentację wytworzoną w okresie likwidacji przedsiębiorstwa
składają się w głównej mierze zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu oraz Wo-
jewody Katowickiego dotyczące likwidacji przedsiębiorstwa, program likwidacji
wraz z aneksami, protokoły zdawczo-odbiorcze likwidatorów, regulaminy organi-
zacyjne, zakresy działania, zarządzenia likwidatora, polecenia likwidatora, pisma
okólne likwidatora, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, sprawozdania –
np. finansowe, protokoły kontroli zewnętrznych, wycinki prasowe dotyczące lik-
widacji przedsiębiorstwa, dokumentacja Działu Ekologii – np. sprawozdania doty-
czące zagadnień ekologicznych, oceny zagrożeń zdrowia osób pracujących przy
pracach rozbiórkowych, ekspertyzy dotyczące zagrożeń dla środowiska, raporty o sta-
nie skażenia wód, materiały z konferencji ekologicznych, dokumentacja dotycząca
rekultywacji zdegradowanych terenów po działalności Zakładów Chemicznych,
monitoring środowiska, pomiary środowiskowe, bogaty zbiór dokumentacji foto-
graficznej.

Proces przejmowania materiałów archiwalnych z tarnogórskich zakładów prze-
mysłowych nie zakończył się w 2008 roku. W najbliższej przyszłości (2010 rok) wy-
gasają bowiem umowy użyczenia materiałów archiwalnych, jakie Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach podpisało z Zakładami Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A.
w Tarnowskich Górach oraz Fabryką Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Fa-
ser” S.A. w Tarnowskich Górach. Umowy te objęły dokumentację kategorii A wy-
tworzoną w okresie, gdy wymienione jednostki organizacyjne funkcjonowały jako
przedsiębiorstwa państwowe. Aktualnie obowiązujące przepisy zezwalają na czasowe
pozostawienie w archiwum zakładowym sprywatyzowanej jednostki tych materia-
łów archiwalnych wchodzących w skład państwowego zasobu archiwalnego, które
są niezbędne do dalszej działalności firmy. Taka sytuacja zaistniała w obydwu przy-
padkach, dlatego też zostały podpisane umowy użyczenia.

W przypadku „Chemetu” umowa objęła m.in. bilanse roczne, zarządzenia we-
wnętrzne, pisma okólne, protokoły narad i zebrań, plany, sprawozdania, analizy eko-
nomiczne. Dokumentacja ta została wytworzona w latach 1945–1995 i zachowała się
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w ilości 9 mb. Identyczna umowa podpisana z „Faserem” objęła m.in. dokumenta-
cję organizacyjną, zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, pisma według rozdziel-
nika, protokoły kontroli zewnętrznych, polecenia pokontrolne, plany zatrudnienia,
roczne analizy ekonomiczne, protokoły i uchwały Rady Pracowniczej. Akta te zos-
tały wytworzone w latach 1956–1997 i zachowały się w ilości 5 mb.
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Adam Dudek, Sławomira Krupa

BRAKOWANIE AKT
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ

W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH1

W marcu 1990 roku Archiwum Państwowe w Katowicach przejęło akta rozwią-
zanej w styczniu tego roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: PZPR)
z terenu województw bielsko-bialskiego, częstochowskiego i katowickiego. Jedno-
stkami przekazującymi były głównie władze wojewódzkie Socjaldemokracji Rzecz-
pospolitej Polskiej. Przejęto także dokumentację niższych instancji partyjnych: ko-
mitetów powiatowych, miejskich, gminnych, zakładowych, akta wszystkich szczebli
Polskiej Partii Socjalistycznej [dalej: PPS] i Polskiej Partii Robotniczej [dalej: PPR],
akta organizacji młodzieżowych – Związku Młodzieży Polskiej, Związku Mło-
dzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Federacji So-
cjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, materiały Wojewódzkiej Szkoły Par-
tyjnej PPR oraz Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej PZPR w Katowicach, zbiory:
fotograficzny, relacji i wspomnień działaczy ruchu robotniczego, pism ulotnych oraz
gazet ruchu robotniczego sprzed 1939 roku.

Całość obejmowała, według wstępnych wyliczeń: 100000 j.a., tj. około 2000 mb.
Stopień uporządkowania tej dokumentacji był bardzo zróżnicowany. Część zasobu
(głównie ta najstarsza – do 1948 roku) miała szczegółowe inwentarze, część spisy
zdawczo-odbiorcze, jednak spora grupa materiałów w ogóle nie posiadała ewiden-
cji. Przejęty do Archiwum zasób akt zarejestrowano w ewidencji jako trzy zbiory:
Archiwum Komitetu Wojewódzkiego [dalej: AKW] PZPR w Katowicach, AKW
PZPR w Bielsku-Białej i AKW PZPR w Częstochowie2.

W Archiwum Państwowym w Katowicach koordynatorem prac nad zespołami
akt partyjnych został Roland Banduch. W latach 1991–1993, w związku z przepro-
wadzką Archiwum do nowej siedziby, po przewiezieniu całej dokumentacji prze-
prowadzono skontrum zasobu akt partyjnych i wyłoniono dokumentację niespisaną,
po czym zgodnie z poleceniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (da-
lej: NDAP) prof. Jerzego Skowronka z dnia 9 września 1993 roku3 rozpoczęto

1 Referat wygłoszony na konferencji archiwalnej: „Problemy metodyczne opracowania zespołów
archiwalnych PZPR”, zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w dniu 23 listo-
pada 2007 r.

2 Jadwiga Osojca – wprowadzenie do dyskusji na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach z 21 kwietnia 1991 r. (znak sprawy: 0014-1/91).

3 Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 9 września 1993 r. (znak sprawy: ZN-WO-
619-1/93).
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tymczasową inwentaryzację materiałów pozbawionych ewidencji. Prace objęły akta
KW PZPR w Katowicach, gdzie prawie w każdym wydziale występowała tego typu
dokumentacja4.

W latach 1993–1994 przeprowadzono inwentaryzację wstępną akt Komitetu
Wojewódzkiego w Katowicach, komitetów powiatowych, miejskich, miejsko-gmin-
nych, gminnych i zakładowych PZPR województwa katowickiego. Zinwentaryzo-
wano wówczas także akta osobowe pracowników i działaczy KW PZPR w Katowi-
cach i Bielsku–Białej oraz częściowo fotografie. Bez ewidencji pozostawało nadal
około 500 mb akt5. W kolejnych latach, pomimo trwającego od 1995 roku skontrum
całego zasobu Archiwum, kontynuowano opracowanie akt PZPR. Wbrew Zaleceniom
metodyczno-organizacyjnym w sprawie postępowania z dokumentacją przejętą z byłych ko-
mitetów wojewódzkich PZPR6, w pierwszej kolejności przystąpiono do opracowania
stosunkowo prostych akt komitetów miejskich, co miało na celu wykształcenie
grupy archiwistów, która w przyszłości mogłaby zająć się opracowaniem także akt
komitetów wojewódzkich. Opracowanie akt PPR i PPS, ze względu na fakt, że miały
inwentarze sporządzone przez archiwistów pracujących w archiwach PZPR, prze-
sunięto na okres późniejszy7. W 1999 roku zlikwidowano zbiory AKW PZPR w Ka-
towicach i AKW w Bielsku-Białej (AKW PZPR w Częstochowie już wcześniej,
w roku 1996, przekazano do właśnie utworzonej, samodzielnej placówki archiwal-
nej). Tworzące je zespoły wpisano do kartoteki zespołów w następującym porządku:
zespoły archiwalne PPR, PPS, PZPR, organizacje młodzieżowe8.

Do roku 2006 na ogólną liczbę 263. zespołów wydzielonych z obu AKW PZPR
opracowano 74 zespoły, w tym akta PPR i PPS. Bez ewidencji pozostaje 6319 j.a. –
89, 86 mb kategorii A oraz 430,67 mb kategorii B. Ze względu na dużą rotację pra-
cowników Archiwum, w 2006 roku nastąpiła przerwa w opracowywaniu zasobu akt
partyjnych, czego bezpośrednim powodem było całkowite wykruszenie się grupy
archiwistów przygotowywanych do tych prac.

W trakcie przejmowania akt partyjnych, prac ewidencyjnych, a następnie w trak-
cie opracowania zasobu akt PZPR wielokrotnie archiwiści stawali przed problemem
wartościowania tej dokumentacji. W celu ujednolicenia postępowania przy ocenie
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4 R. Banduch: Sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac nad zespołami akt partyjnych, posiedzenie Ko-
misji Metodycznej Archiwum Państwowego w Katowicach w dniu 27 maja 1993 r. (znak sprawy: 0014-3/93).

5 R. Banduch: Sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac nad zespołami akt partyjnych, posiedzenie
Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Katowicach w dniu 21 listopada 1994 r. (znak sprawy: 0014-
2/94).

6 Pismo okólne nr 1 NDAP z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie postępowania z dokumentacją prze-
jętą z byłych archiwów komitetów wojewódzkich PZPR, pkt 1.5.1.

7 R. Banduch: Sprawozdanie ze stanu zaawansowania prac nad zespołami akt partyjnych, posiedzenie Ko-
misji Metodycznej Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 9 grudnia 1996 r. (znak sprawy: 0014-3/96).

8 Decyzja została podjęta na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Katowicach
w dniu 27 września 1999 r. (znak sprawy: 0010-3/99).
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dokumentacji powstałej w rezultacie działalności byłych komitetów wojewódzkich
PZPR i podległych im instancji, NDAP pismem okólnym nr 3 z dnia 24 paździer-
nika 1994 roku wprowadził do stosowania w archiwach państwowych Wytyczne do
oceny dokumentacji PZPR, powstałej w wyniku działalności organizacji i instancji do szczebla
Komitetu Wojewódzkiego PZPR włącznie, w latach 1948–1990. Wytyczne te zostały po-
przedzone Zaleceniami metodyczno-organizacyjnymi w sprawie postępowania z dokumen-
tacją przejętą z byłych archiwów KW PZPR, stanowiącymi załącznik do pisma okólnego
nr 1 NDAP z 29 kwietnia 1992 roku. W 1995 roku Naczelny Dyrektor wydał po-
lecenie, aby wszystkie wnioski na brakowanie obejmujące dokumentację partyjną
przejętą przez archiwa państwowe wraz ze spisami dokumentacji przeznaczonej do
zniszczenia były przesyłane do NDAP. W celu uzyskania zgody na brakowanie9.
Oprócz normatywów wprowadzonych do stosowania przez NDAP, pomocniczo
w AP Katowice archiwiści posługiwali się Wytycznymi w sprawie działalności Archiwum
PZPR, w których zamieszczono strukturalno-rzeczowy wykaz akt PZPR wraz z ich
kwalifikacją archiwalną10.

W latach 1993–1994 równolegle do trwającej inwentaryzacji KW PZPR w Kato-
wicach wydzielano makulaturę w ramach porządkowanych wydziałów KW. Mając
na uwadze fakt, że akta przejęte do zasobu Archiwum były już wcześniej brakowane
w archiwach partyjnych, w zasadzie ograniczono wydzielanie dokumentacji nie-
archiwalnej do tej części zasobu partyjnego, która została przejęta w stanie nieupo-
rządkowanym. Brakowanie było niezwykle ostrożne. W pierwszej kolejności wy-
dzielono dublety, w rozumieniu normatywu z 1994 roku, czyli „egzemplarze
dokumentu identyczne pod względem treści i formy, uzyskane drogą technicznego
zwielokrotnienia”, niemające żadnych różniących je adnotacji czy zakreśleń. We
wnioskach na brakowanie oprócz materiałów powtarzalnych umieszczono kores-
pondencję organizacyjno-porządkową, w tym: terminarze, zawiadomienia, delega-
cje służbowe, korespondencję manipulacyjną z komitetami miejskimi i powiato-
wymi, telefonogramy, następnie rekwalifikowano dokumenty finansowe, których
terminy przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami upłynęły: dowody
księgowe, raporty kasowe, noty księgowe, dowody wpłat na Powszechną Kasę
Oszczędności. Sporą grupę akt wydzielonych stanowiły materiały przesyłane ko-
mitetowi wojewódzkiemu do wiadomości, w tym: sprawozdania miesięczne z opła-
cania i realizacji funduszu składkowego, kontrole doraźne – materiały nadesłane
z komitetów miejskich; w przypadku Wydziału Administracyjnego do brakowania
przeznaczono materiały przesyłane do wiadomości z Najwyższej Izby Kontroli i Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, zachowane w instytucjach macierzystych
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9 Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 12 kwietnia 1995 r., (znak sprawy: ZNA – 601-
4/95).

10 Centralne Archiwum KC PZPR. Wytyczne w sprawie działalności Archiwum PZPR. Warszawa 1986.
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(uchwały, sprawozdania, protokoły posiedzeń), następnie wybrakowano zażalenia
dotyczące spraw lokalowych i mieszkaniowych, sprawozdania produkcyjne zakładów,
sprawozdania z wykonanych norm, zobowiązania produkcyjne. Z materiałów kon-
ferencji sprawozdawczo–wyborczych wyłączono listy uprawnionych do głosowania
– dotyczy wyborów delegatów na zjazdy PZPR oraz kart do głosowania, zachowano
wykazy delegatów wybranych na kolejne zjazdy oraz merytoryczną dokumentację
konferencji. Ogółem ilość akt wydzielonych z zespołu KW PZPR w Katowicach
i umieszczonych na spisach akt wytypowanych do brakowania wyniosła 405 j.a. – 12,1
mb. W przypadku akt KW PZPR w Bielsku–Białej nie przeprowadzono do chwili
obecnej rekwalifikacji dokumentacji. Wnioski na brakowanie nie obejmują kompletu
dokumentacji niearchiwalnej z zespołu KW PZPR w Katowicach, ponieważ nie ujęto
w nich całej dokumentacji finansowej przeznaczonej do wybrakowania (dowody
księgowe, kasowe, noty itd.) w ilości około 27 mb. We wnioskach nie została rów-
nież ujęta spora ilość odziedziczonych po PZPR pustych formularzy (świadectw,
książeczek, wniosków itd.) w ilości około 5 mb.

W zespołach obu komitetów wojewódzkich: w Bielsku-Białej i Katowicach znaj-
dują się dodatkowo akta osobowe pracowników komitetów wojewódzkich oraz
nomenklatury, a także teczki osobowe pracowników organizacji młodzieżowych
i listy płac pracowników aparatu partyjnego; w zespole archiwalnym Akademia
Nauk Społecznych w Warszawie, Filia w Katowicach zachowały się akta osobowe
pracowników tejże Akademii, studentów, a także wykaz prac dyplomowych stu-
dentów Akademii Nauk Społecznych. Dla akt osobowych sporządzono ewidencję
w formie elektronicznej i zakwalifikowano je, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
do kategorii B50. W zespole znajduje się także dokumentacja pozaaktowa (materiały
ulotne, fotografie, nagrania, sztandary, odznaczenia). Ta część zasobu partyjnego nie
została poddana żadnemu wartościowaniu i w zasadzie została zakwalifikowania do
materiałów archiwalnych.

W grupie akt kategorii B znajduje się 336,18 mb – 103074 j.a. deklaracji osób wstę-
pujących do PZPR z lat 1948–1990, zawierających imię, nazwisko, adres zamiesz-
kania, motywację kandydata, opinię polecającą oraz zdjęcie. Deklaracje te zostały roz-
segregowane według Rejonów Ewidencji Partyjnej, nie mają one jednak spisów
zdawczo-odbiorczych. Zachowane deklaracje nie obejmują wszystkich członków
partii z okresu jej istnienia. Deklaracje nie zachowały się w zasobie KW PZPR w Biel-
sku-Białej. Wydawnictwa partyjne, broszury, informatory zostały w większości wy-
dzielone z zasobu partyjnego i włączone do zasobu biblioteki.

Akta komitetu wojewódzkiego nie były jedynymi, w obrębie których przepro-
wadzono selekcję dokumentacji. W roku 1995 rozpoczęto opracowanie akt komi-
tetów miejskich PZPR. Powodem była zarówno chęć wykształcenia grupy archi-
wistów w zakresie znajomości akt partyjnych (o czym była już mowa), jak i trwające
skontrum zasobu, które uniemożliwiało podejmowanie ambitniejszych zadań w za-
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kresie opracowania. Łącznie w latach 1996–2002 opracowano 24 zespoły komitetów
miejskich PZPR z terenu działania KW PZPR w Katowicach i jeden z terenu dzia-
łania KW PZPR w Bielsku–Białej. W trakcie prac na zespołami komitetów miejskich
łącznie wytypowano 1265 j.a. – 23,77 mb do brakowania. Wytypowana dokumen-
tacja obejmuje prawie wyłącznie dublety protokołów i załączonych do nich mate-
riałów wytworzonych przez komitety miejskie i podległe im instancje najniższego
szczebla, a oprócz nich akta o charakterze manipulacyjnym niemające żadnej war-
tości historycznej, takie jak plany pracy i plany zebrań POP różnych zakładów, plany
akcji „Zima”, raporty kasowe i dowody kasowe, wyciągi bankowe, listy składek par-
tyjnych różnych POP, sprawozdania z eksploatacji pojazdów służbowych.

W zespołach archiwalnych komitetów miejskich i powiatowych znajdują się
akta podstawowych organizacji partyjnych. Materiały te były poddawane selekcji
w archiwach komitetów wojewódzkich, pozostawiano 10% zespołów POP uznanych
za reprezentatywne. W toku opracowania akt komitetów miejskich PZPR w zaso-
bie AP Katowice również wydzielono niektóre z nich do brakowania. Brakowanie
przeprowadzono z zastosowaniem kryterium kompletności, znaczenia zakładu i in-
stytucji dla miasta, jego tradycji oraz przykładowości (zostawiono POP z każdej dzie-
dziny). Na przykład w toku opracowania akt KM PZPR w Dąbrowie Górniczej,
liczącego 572 j.a. – 10,75 mb, wybrakowano łącznie 96 j.a. – 0,6 mb, co stanowi 6%
akt zespołu, w tym 54 j.a. – 0,4 mb akt POP.

Jak wynika z powyższych opisów w trakcie typowania dokumentacji do brako-
wania w zasobie partyjnym AP Katowice przyjęto zasadę brakowania w pierwszej ko-
lejności dubletów, z pozostałej dokumentacji tylko finansową, o charakterze mani-
pulacyjnym, zostawiając dokumentację o charakterze zbiorczym. W trakcie
wydzielania zwracano dodatkowo szczególną uwagę na materiały z okresów prze-
łomowych w historii Polski: rok 1956, 1968, 1976 czy lata 1980–1981 – w tym przy-
padku nawet dublety i materiały manipulacyjne były wydzielane ze szczególną
ostrożnością.

Wnioski na brakowanie akt wydzielonych z zespołu KW PZPR w Katowicach
oraz z zespołów komitetów miejskich PZPR nie zostały przesłane do NDAP, co było
spowodowane nie tyle wątpliwościami co do wartości umieszczonej w nich doku-
mentacji, ile przekonaniem, że ostateczne brakowanie musi być nierozerwalnie
związane z pełnym opracowaniem zarówno zespołu komitetu wojewódzkiego, jak
i jednostek podległych, dopiero po zakończeniu tych czynności będzie można
przedłożyć kompletną dokumentację związaną wydzielaniem materiałów do znisz-
czenia, w każdym innym przypadku może dojść do błędów niemożliwych później
do usunięcia.

Podsumowując doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach związane
z brakowaniem akt PZPR, wydaje się słuszne, aby z ostatecznym opiniowaniem
wniosków na brakowanie wstrzymać się do całkowitego opracowania zasobu par-

BRAKOWANIE AKT PZPR W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ AP W KATOWICACH
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tyjnego, co pozwoli właściwie ocenić stan zachowanej dokumentacji i ewentualne
braki materiałów archiwalnych uzupełnić dokumentacją zastępczą. Jednak z chwilą
zakończenia opracowania zasobu akt PZPR i po przedłożeniu kompletu wniosków
na brakowanie NDAP istotne wydaje się, aby przy zachowaniu daleko idącej ostroż-
ności nie unikać wydawania zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, co
pozwoli z zasobu archiwów usunąć przynajmniej materiały powtarzalne czy mani-
pulacyjne tak licznie występujące wśród akt partyjnych.

ADAM DUDEK, SŁAWOMIRA KRUPA
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Paweł Hudzik

WYBÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH
DO HISTORII RADY FILIALNEJ MIASTA ZATORA

I JEGO OKRĘGU Z 1848 ROKU

W 2008 roku przypadła 160. rocznica Wiosny Ludów. Przed dziesięciu laty od-
były się dwie konferencje zorganizowane przez Akademię Pedagogiczną w Krako-
wie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, na których zaprezentowano
nowe, w odróżnieniu do czasów PRL, spojrzenie na problematykę Wiosny Ludów1.
Ponieważ w zasobie oświęcimskiego Oddziału Archiwum Państwowego zachował
się zwarty i w miarę kompletny materiał archiwalny dotyczący działalności zatorskiej
rady narodowej z 1848 roku, podjąłem się zadania opracowania protokołów z po-
siedzeń tej rady i przygotowania najciekawszych z nich do druku. Zadanie to po-
traktowałem jako zachętę dla badaczy regionalnej historii do włączenia się w nurt
nowego spojrzenia na wydarzenia historyczne, które zwłaszcza w okresie PRL były
dosyć często badane, lecz nie zawsze poprawnie interpretowane2.

Archiwalia pozostałe po zatorskiej radzie narodowej są jedynymi, jakie zachowały
się po ówczesnych tego typu instytucjach działających na terenie byłych księstw
oświęcimskiego oraz zatorskiego. Rady odpowiadające rangą zatorskiej były również
organizowane w: Andrychowie, Kalwarii, Kętach czy Oświęcimiu3, nie zachowała
się jednak dokumentacja z ich działalności. Wspomnieć tutaj warto, że akta bezpo-
średnio zwierzchniej w stosunku do zatorskiej, Obwodowej Rady Narodowej
w Wadowicach są przechowywane w zbiorze rękopisów Biblioteki Akademii Umie-
jętności w Krakowie4.

Akta zatorskiej rady narodowej są przechowywane w zasobie AP Oddział
w Oświęcimiu w zespole Nr kz. 16/ 24 „Akta miasta Zatora” jako archiwalia obcej

1 Pokłosiem tych konferencji były ogłoszone drukiem publikacje: Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji: zbiór
studiów. Red. W. Wic. Kraków 1999; Galicja 1848: demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kul-
tura. Red. A. Bonasiuk, M. Stolarczyk. Rzeszów 1999.

2 W tym miejscu warto wspomnieć o artykule M. Śliwy: Obraz rewolucji 1848 r. w perspektywie obchodów
jej stulecia w Polsce. W: Galicja 1848: demografia, działalność polityczna i społeczna, gospodarka i kultura. Red. A. Bo-
nasiuk, M. Stolarczyk. Rzeszów 1999, s. 15–25.

3 O organizowaniu tych rad wspomina Marian Stolarczyk w swej pracy Działalność Lwowskiej Centralnej
Rady Narodowej w świetle żródeł polskich. Rzeszów 1994 – na s. 93 pisze: „[...] Po utworzeniu Obwodowej Rady
Narodowej w Wadowicach [30.V 1848 roku – przyp autora] przystąpiono do zorganizowania filialnych Rad
Narodowych w Andrychowie, Białej, Kalwarii, Kętach, Jordanowie, Myślenicach, Oświęcimiu, Skawinie
i Żywcu [...].” Co ciekawe, autor w ogóle nie wspomina o działalności rady narodowej w Zatorze. W oma-
wianych w tym artykule aktach nie zachowała się korespondencja kierowana z rady wadowickiej do Zatora,
lecz wiadomo, iż pod koniec maja wysyłano do Wadowic pisma w sprawie organizowania rady w Zatorze.

4 Akta Obwodowej Rady Narodowej w Wadowicach, rps. 42. Na temat działaności Obwodowej Rady
Narodowej w Wadowicach pisał M. Stolarczyk: Działalność Lwowskiej Centralnej Rady Narodowej...
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instytucji działającej na terenie miasta. Po zakończeniu działalności rady były one za-
pewne przechowywane w archiwum zatorskiego magistratu. Trafiły tam być może
z tego powodu, iż wielu członków zatorskiej rady narodowej (m.in. Pius Pierni-
karski, Jan Chlebowski, Wincenty Chlebowski, Franciszek Dziurkiewicz, Józef
Krzystkiewicz, Franciszek Wójcikiewicz, Jakub Jeziorski vel Jezierski) pełniło funk-
cje urzędowe w magistracie5. Pod koniec okresu międzywojennego materiały te były
przedmiotem zainteresowania Muzeum Ziemi Zatorskiej. Świadczą o tym zarówno
wzmianki pierwszoplanowego animatora tej zatorskiej placówki kulturalnej
dr. Franciszka Ružički6, jak i numery naklejone na kartach archiwaliów stosowane
przez Muzeum. W połowie lat 60. XX wieku ówczesne Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Zatorze przekazało do Powiatowego Archiwum Państwowego archi-
walia wytworzone przez zatorskie instytucje miejskie, pośród których znajdowały się
również akta rady narodowej miasta Zatora. W trakcie porządkowania akt zespołu
„Akta miasta Zatora” w latach 70. i 80. XX wieku akta rady zatorskiej zgrupowano
w jednej teczce i włączono do zespołu pod sygnaturą MZ 294.

Teczka archiwaliów rady zawiera 352 strony – zarówno pojedynczych luźnych
kart, jak i bifoliów różnego formatu (najwięcej formatu 35x21,5 cm oraz 40x25 cm),
białego pożółkłego lub bladoniebieskiego papieru. W teczce znajdują się również
druki materiałów, które były nadsyłane do rady zatorskiej bezpośrednio lub przez
radę obwodową w Wadowicach7. Warto zwrócić uwagę, że na korespondencji kie-
rowanej do zatorskiej rady w niezłym stanie, choć przełamane, zachowały się pie-
częcie lakowe Rady Narodowej Obwodu Wadowickiego8. Stan fizyczny dokumen-

PAWEŁ HUDZIK

5 Wincenty Chlebowski, Franciszek Dziurkiewicz, Józef Krzystkiewicz byli w latach 60. XIX wieku człon-
kami Wydziału Magistratu Miasta Zatora, Franciszek Wójcikiewicz był kasjerem miejskim w czasie działa-
nia rady, Jan Chlebowski pełnił funkcję kasjera miejskiego na przełomie lat 50. i 60., Pius Piernikarski za-
stąpił go na tym stanowsku po jego śmierci – zob.: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział
w Oświęcimium (dalej AP Oświęcim), 16/24, Akta miasta Zatora (dalej MZ), sygn. 65 – Posiedzenia ma-
gistratu miasta Zatora (wezwania na posiedzenia z 1860 r.); MZ, sygn. 224 – Funcjonowanie magistratu –
korespopondencja (m. in. obsada służbowa, przyznawanie pensji 1825, 1861–1866). Jakub Jezierski zaś w la-
tach 1867–1887 był burmistrzem Zatora – zob. P. Hudzik: Zatorscy burmistrzowie (1866–1950). „Życie Za-
tora i Przeciszowa” nr 10 (128) z listopada 2002 r.

6 W zapiskach dr. F. Ružički dotyczących odczytu przygotowywanego przez niego w 100. rocznicę
Wiosny Ludów, dołączanych do jednostki aktowej MZ 294, znajduje się wzmianka: „Możemy to uczynić na
podstawie aktów z owego roku [1848 – przyp.autora], które już przed wojną zostały uratowane od zapo-
mnienia przez wydział historyczno-kulturalny i wyszły cało z pogromu ubiegłej wojny.”

7 Do ciekawszych druków można zaliczyć: Sprawozdanie Wydziału finansowego Rady Nardowej Cen-
tralnej od początku jej działalności do 1 lipca 1848 r. (druk Piotra Pillera); Adres deputowanych galicyjskich
na sejmie wiedeńskim do Rady narodowej centralnej we Lwowie z 16 września 1848 r. Protestacya przeciw
podziałowi Galicji na dwie części z 27 lipca 1848 r. (druk M. Poremby we Lwowie).

8 Korespondencja kierowana z wadowickiej rady obwodowej najczęście była sporządzana na kartach
z nadrukiem nagłówkowym: Wolność, Równość, Braterstwo, poniżej: Rada Narodowa Obwodu Wadowskiego. Pisma
były opatrzone wyciśniętą w czerwonym laku pieczęcią urzędową rady, często też dodatkowo była odciśnięta
pieczęć sekretarza lub prezesa.
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tacji należy określić jako dobry, nie ma na niej żadnych śladów grzybów czy pleśni,
jedyne niewielkie uszkodzenia to zagięcia, lekkie przedarcia czy nieliczne plamy.

Pierwszą zwartą część dokumentacji przechowywanej w teczce stanowią proto-
koły posiedzeń zatorskiej rady narodowej – od 23 lipca 1848 roku Rady filialnej
Miasta Zatora i Jego Okręgu, a od 12 listopada 1848 roku Rady Okręgowej Zator-
skiej. Od I do X posiedzenia zachował się komplet protokołów, po czym następują
luki, ponieważ brak protokołów z posiedzeń XI, XII, XIII, XVI, XVIII, następnie za-
chował się ciąg protokołów z posiedzenia od XIX aż do ostatniego, czyli XXIV. Ko-
lejną grupę akt stanowi korespondencja wpływająca z Rady Narodowej Obwodu Wa-
dowickiego. Wśród niej godne uwagi są przede wszystkim odpisy (czasami „odpisy
w skróceniu”) z posiedzeń wadowickiej rady z 13, 20 i 27 lipca, 3 sierpnia, a także
korespondencja dotycząca formowania Gwardii Narodowej. W teczce znajduje się
również korespondencja kierowana do zatorskiej rady przez obywateli okręgu za-
torskiego, kopie pism, które wysyłano z Zatora do rady obwodowej, obwieszczenia,
rachunki i kwity. Zachował się również „Statut dla rady narodowey miasta Zatora
i jego okręgu”.

Celem artykułu nie jest dokładne przedstawienie dziejów zatorskiej rady naro-
dowej, zasadne jednak wydaje się przedstawienie jej krótkiej historii, ułatwi to bo-
wiem korzystanie z publikowanego materiału źródłowego. Organizowanie zatorskiej
rady narodowej rozpoczęto prawdopodobnie w tym samym czasie, gdy powstawała
Obwodowa Rada Narodowa w Wadowicach, czyli pod koniec maja 1848 roku. Fak-
tyczne jej zawiązanie, pod nazwą Rada Narodowa Miasta Zatora i Jego Okręgu, na-
stąpiło 30 maja 1848 roku9, na podstawie statutu uchwalonego 29 maja 1848 roku10.
Treść statutu została przygotowana przez Józefa Dąbrowskiego, późniejszego se-
kretarza Rady, o czym wspominał w swym piśmie skierowanym do Rady Narodo-
wej Obwodowej w Wadowicach w dniu 30 maja 1848 roku11. Zgodnie z punktem
IV Statutu zatorska rada podlegała bezpośrednio Radzie Narodowej w Wadowicach,
określanej początkowo jako „rada narodowa cyrkułowa w Wadowicach”, sprawują-
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9 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 5.
10 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 281–286.
11 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 205–207 – Józef Dąbrowski w piśmie skierowanym do prowizorycznej

rady narodowej w Wadowicach donosi: „Nasamprzód wezwałem okólnikiem z dnia 28 Maja wszystkich oby-
wateli mieyskich Zatora [...] niemniey z przyległych włości, [...] z Przeciszowa, Podolsza, Palczowic, Smo-
lic, Laskowey. Trzebieńczyc, Rudz i Piotrowic i wezwanie me porządny skutek otrzymało, zgromadziła się
bowiem dosyć wielka liczba [...] a szczególnie włościan, lecz po przemowie i odczytaniu statutu przez mnie
ułożonych dla tey rady prawodawczych i przez ogół jednogłośnie przyjętych, nastąpiło z pochopu słów, tro-
chę nierozsądnie przez członków wyrzuconych, rozdwojenie między włościanami, tak iż z wszystkich do 6-
liczących, trzech tylko pozostało, którzy do rady narodwey naszey za członków się wpisali. Przez takie roz-
dwojenie rząd naszey rady, ustalonem nie został i dopiero na dzień 4 czerwca oznaczony, gdzie się
spodziewam, iż wielu z włościan, po wyjaśnieniu w postronnem, nazad do wcielenia się do naszey rady [prze-
konamy].”
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cej jednocześnie zwierzchnią władzę nad „w bliskości okręgu zawiązanych lub za-
wiązać się mających rad filialnych”12. Do zatorskiej rady mogli wchodzić obywatele
Zatora oraz przyległych wiosek, tj. Przeciszowa, Podolsza, Smolic, Palczowic, La-
skowej, Trzebieńczyc, Rudz i Piotrowic13.

Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 4 czerwca 1848 roku. Wówczas to na jej pre-
zesa obrano Piotra Smolarskiego ze Spytkowic, na sekretarza Józefa Dąbrowskiego,
a na skarbnika Jana Pleszowskiego. Ponieważ w posiedzeniu nie uczestniczyło zbyt
wielu obywateli, władze te uznano za tymczasowe14. W początkowym okresie (do
30 lipca) swojej działalności rada zbierała się przynajmniej raz w tygodniu. Częs-
totliwość posiedzeń spadła we wrześniu, kiedy to rada najprawdopodobniej zebrała
się trzy razy15. Od połowy października do 19 listopada znów posiedzenia rady od-
bywały się raz w tygodniu. Właściwe wybory władz rady odbyły się na II posiedze-
niu 12 czerwca 1848 roku. Zasadnicza zmiana dotyczyła osoby prezesa, którym zos-
tał Seweryn Poniński, na zastępcę sekretarza wybrano Wincentego Sławskiego,
natomiast swoje funkcje zachowali Józef Dąbrowski i Jan Pleszowski. Na tym po-
siedzeniu obsadzono również składy wydziałów rady16. Następne zmiany organi-
zacyjne nastąpiły pod koniec lipca 1848 roku, ponieważ od IX posiedzenia (23 lipca
1848 roku) rada przybrała nazwę Rada Filialna Miasta Zatora i Jego Okręgu, a na
X posiedzeniu (30 lipca 1848 roku) na prezesa wybrano Józefa Dąbrowskiego (na se-
kretarstwie zastąpił go Józef Łukowski). Z kolei 8 października 1848 roku na pre-
zesa wybrano Teodora Dunina, a jego zastępcami zostali wybrani na XIX posiedze-
niu (15 października 1848 roku) Ignacy Chlebowski oraz Seweryn Poniński.
Na tymże posiedzeniu sekretarzami zostali Franciszek Wójcikiewicz i Pius Pierni-
karski. Taki skład prezydium rady występuje do ostatniego zachowanego protokołu
z jej obrad, czyli do 19 listopada 1848 roku. Od 2 listopada 1848 roku zatorska rada,
zgodnie z uchwałą Rady Narodowej Obwodu Wadowickiego, przybrała nazwę
Rady Narodowej Okręgowej w Zatorze.

Biorąc pod uwagę tematykę obrad zatorskiej rady narodowej, ogólnie można
stwierdzić, że przede wszystkim wykonywała ona polecenia, jakie otrzymywała od
rady obwodowej. Jej poczynaniom nie można jednak odmówić własnej inicjatywy,
czego przykładem mogą być protesty przeciwko obsadzeniu stanowiska syndyka pre-
zydującego przez Franciszka Honseka czy też załatwianie spraw admistracyjno-
-gospodarczych (np. dochodów z dzierżawy stawów i wikliny, stanowiących dosyć
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12 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 281–286.
13 Tamże.
14 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 1.
15 Z września 1848 r. zachował się jeden protokół z posiedzenia XVII. W prototokole tym wspomniano,

iż XVI posiedzenie odbyło się 10 września, natomiast z pisma rady skierowanego do Przewielebnych Obywa-
teli Xięży w okolicy Zatora wiadomo, iż 29 września odbyło się posiedzenie XVIII.

16 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 5.
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istotną pozycją w dochodach gminy), które w przyszłości (od 1867 roku) miały wejść
w prerogatywy rady miejskiej.

Początkowo do druku przygotowałem wszystkie zachowane protokoły rady.
Mając jednak na uwadze, że nie wszystkie przedstawiają tę samą wartość źródłową,
a artykuł nie jest samodzielną publikacją, co powoduje pewne ograniczenia, posta-
nowiłem ograniczyć liczbę protokołów do 15. (tj. z posiedzeń I–III, VI, IX, X, XIV,
XV, XVII, XIX–XXIV) z 19. zachowanych. Jednocześnie uzupełniłem materiał
źródłowy o statut rady oraz najistotniejsze dokumenty wytworzone przez członków
rady, a stanowiące efekt realizacji podjętych przez nią uchwał (sprawozdania
o „usposobieniu umysłów” mieszkańców okolic Zatora, sprawozdanie dotyczące
szkoły w Spytkowicach).

Pisownię i interpunkcję publikowanego tekstu źródłowego zmodernizowałem,
zachowałem jednak osobliwości językowe oryginału. Ujednoliciłem pisownię nazw
Rada (Rada Narodowa Centralna, Filialna, Obwodowa, Okręgowa). Zachowałem
pisany z dużej litery wyraz Obywatel (jak również jego skróty) zakładając celowe
działania w tym względzie protokolantów, oraz autorów sprawozdań. Zachowałem
oryginalną pisownię nazwisk ze względu na jej wariantywność. Przypisy tekstowe
oznaczyłem małymi literami z zachowanym ciągiem w obrębie poszczególnych do-
kumentów (protokołu, sprawozdania). Numeracja przypisów rzeczowych do tek-
stu źródłowego obejmuje jego całość. Ponieważ tekst źródłowy nie jest odrębną pub-
likacją nie sporządziłem dla niego indeksów.

Wykaz skrótów
b.m. – bieżącego miesiąca
b.r. – bieżącego roku
C.k. – cesarsko-królewski
cm – Conventions-Münze
d. – dnia
dtto – de dato, z dnia
F, f, Fl. – floren
L., l. – liczba
mc, mk – moneta konwencyjna
N – numer
Ob., Oby., Obyw. - obywatel
r.b. - roku bieżącego
t.m. – tego miesiąca
t.r. – tego roku
X, x – Kreuzer
zł. r, zł ren. – złoty reński
z.m. – zeszłego miesiąca
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1 Majora wota (łac.) – większością głosów.
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TEKST ŹRÓDŁOWY

[s. 281-286]
29 V 1848

Statuta
dla Rady Narodowej Miasta Zatora i Jego Okręgu

I
Rada narodowa zawiązuje się pod godłem „Rada Narodowa Miasta Zatora i Jego
Okręgu” na zasadzie § 22 Konstytucji z dnia 25 kwietnia 1848 rokua.

II
Rada Narodowa Miasta Zatora etc. nie przywłaszcza sobie żadnej władzy rządu, li
tylko według brzmienia słów „rada” pośrednictwo między rządem, a ludem dla za-
chowania spokojności publicznej, a nienaruszania praw przez konstytucję nam
udzielonych.

III
Wolność, równość i braterstwo będzie hasłemb Narodowej Rady.

IV
Rada Narodowa Miasta Zatora etc. co do okręgu swego stanowić będzie „radę
główną”, zaś do ogółu „radę filialną”, a to z tej przyczyny, iż w pierwszym względzie
przyjmuje inkorporację innych, w bliskości okręgu zawiązanych lub zawiązać się mo-
gących rad filialnych, w drugim zaś, iż tylko od rady narodowej cyrkułowej w Wa-
dowicach ustalonej zawisłą będzie.

V
Taże składać się będzie z Obywateli miasta Zatora i przyległych włości do wciele-
nia się zaproszonych, jako to: z Przeciszowa, Podolsza, Smolic, Palczowic, Lasko-
wej, Trzebieńczyc, Rudz i Piotrowic.

VI
Wszyscy tutejsi krajowcyc, sprawie narodowej przychylni, bez różnicy stanów
i wyznań do Rady tej przyjętymi będą, z wyjątkiem jednak tym, iż taki chociaż na
pozór sprawie narodowej przychylny, lecz przez ogół za niegodnego uznany, do Rady
Narodowej wciągniętym nie będzie.

VII
Członek raz do Rady tej zapisany, za stałego uważanym będzie, jednak dla ważnych
i przez innych członków przewyższającymi głosami zezwolonych przyczyn wolność
uchylenia pozostawia się, nadto i ten członek, któren by się jakowym sprawę narodową
naruszającym czynem splamił, i przez majora vota1 za tokowego uznanym był, musi
przyjąć natychmiastowe oddalenie, i nigdy więcej wciągniętym nie będzie.
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VIII
Gdy członkowie Rady Narodowej zgromadzeni będą, obiorą przez kryskowanie
„rząd Rady Narodowej Miasta Zatora i Jego Okręgu”, składający się:
a) z prezesa, któremu dyrekcja całej tej Rady powierzoną będzie, dalej temuż przy-

należy rozpoczynanie i zagajenie posiedzenia zwyczajnego tygodniowego lub
zwoływanie nadzwyczajnego, otwieranie korespondencji skądkolwiek, do tej
Rady stylizowanych, przydzielanie wypracowań lub zajęć, słowem wydawanie
rozporządzeń członkom dobra ogółu dotyczących,

b) z sekretarza, tenże dodanym będzie prezesowi do pomocy, z obowiązkiem pro-
wadzenia manipulacji, z umocowaniem zastępowania prezesa we wszystkim
w tegoż niebytności lub zleceniem w bytności,

c) z skarbnika, któremu wszelkie przychody do członków tej rady należące pod za-
chowanie oddane będą, z rozchodów zaś, które za awizacją prezesa lub sekreta-
rza umocowanego wydawane będą, zda rachunek publicznie na każde wezwanie
powyższych podczas posiedzenia.

dalej
IX

Rada Narodowa, gdy pow[yż]szych członków do steru przewodniczenia obierze,
zajmie się obiorem dwóch członków do wydziałów Rady, którzy nie tylko
w swoim wydziale pracować będą, lecz zarazem z swego stanowiska czuwać nad spo-
kojnością i dobrem publicznym, niemniej z zaszłego zdać sprawozdanie przy pierw-
szym, czyli następnym posiedzeniu tygodniowym, a jeżeliby coś naglącego zaszło,
to natychmiast, rządcom rady [zdać sprawę].

X
Wydziały Rady Narodowej będą następująced:

1. Wydział Wewnętrznych Spraw
2. Wydział Zewnętrznych Spraw
3. Wydział Sprawiedliwości i Oświecenia
4. Wydział Skarbu
5. Wydział Handlu i Przemysłu
6. Wydział Wojenny, na przypadek uformowania Gwardii Narodowej.

XI
Członkowie, którym powyższe wydziały powierzone będą, otrzymają przez prezesa,
w obecności wszystkich członków Rady, ustną informację. We wszystkich czynno-
ściach mają prezesowi lub tegoż zastępcy podlegać i tylko za referentów swych wy-
działów uważani będą.

XII
Natenczas zgromadzenie członków do obioru rządu narodowego miasta Zatora
i jego okręgu za legalne uznane będzie, gdy którykolwiek statut dla powyższej Rady
najmniej przez dwudziestu członków podpisanym będzie.



PAWEŁ HUDZIK

170

XIII
Co niedziele po południue o godzinie 4 odbywać się będzie posiedzenie publiczne
w gmachu na ten cel później przeznaczonym i oznajmionym, gdzie oprócz człon-
ków rząd Rady tejże stanowiących i inni według możności znajdować się mają, na
którym posiedzeniu każdemu członkowi wszystko, co dla dobra ogółu i spokojno-
ści za potrzebne do uzupełnienia lub uchylenia uważał będzie, publicznie wnieść
wolno, i to pisemnie lub ustnie. Także i innym obywatelom do Rady tej nie wpisa-
nym wolność wstępu i pobytu podczas posiedzeń dozwala się, z tym jednak wa-
runkiem, ażeby spokojności nie naruszali i do żadnych czynności nie mieszali się.
Do zgromadzenia narodowego nieprzyjęci, to jest ci, którzy przez ogół eksmitowani2

zostali, na koniec i raz z Rady z okazji przewinień oddaleni, podczas posiedzeń znaj-
dować się nie mogą.

Zator dnia 29 maja 1848
(-) Józef Dąbrowski

Po odczytaniu Statutu niniejszego Punkt IX w ten sposób jednogłośnie zmieniony,
iż zamiast dwóch członków do wydziałów, trzech do każdego obranymi byli.
Do punktu ósmego ma być jeszcze podskarbi obrany.3

a Obok dopisek inną ręką „marcowa”.
b W tekście „chasłem”.
c W tekście „tutaysze krajowce”.
d W tekście „następne”.
e W tekście „popołedniu”.

[s. 1-3]
4 VI 1848

Posiedzenie I
Zator dnia 4 czerwca 1848

Celem ustalenia rządu Rady Narodowej Miasta Zatora i Jego Okręgu wskutek
czego zgromadzeni byli członkowie, lecz przez poprzednie zabiegi kasjera miejsco-
wego Woycikiewicza Franciszka nie wszyscy się zeszli, a zebranyma dalsze zgroma-
dzenia się zakazane zostały, przez co wielu członków opuściło zawiązaną Radę. Lecz
gdy nam dosyć jeszcze dobrze sprawie narodowej myślących pozostało – uchwali-
liśmy naszą Radę pomimo nielicznych członków za nieustającą, przez co rząd na-
szej Rady stanowimy tymczasowob, jako to c-na prezesa Rady – Piotra Smolar-

2 Wykluczeni ze składu.
3 Następuje 67 podpisów. Karty statutu przesznurowane, a koniec sznurka przytwierdzony do papieru

okrągłą lakową pieczęcią o średnicy 10 mm z monogramem JD.
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skiego, na sekretarza – Józefa Dąbrowskiego, na skarbnika – Jana Pleszowskiego, na
podskarbiego – Wincentego Sławskiego, [do] Wydział[u] Wewnętrzn[ego] – Jakóba
Jezierskiego, Wydział Zewnętrzny [powierzono] – Sylwestrowi Grochowalskiemu,
[do Wydziału] Sprawiedliwości i Oświecenia – Józefa Łukowskiego, [do] Wydziału
Skarbu – Franciszka Litwieńskiego, Wydział Handlu i Przemysłu [powierzono] – Ig-
nacemu Chlebowskiemu, Wydział Wojenny – (ponieważ się gwardia nie formuje
niepotrzebny)-c.
Za członków naszej Rady Narodowej chociaż nieobecni, lecz jako zacni członko-
wie znani pozostają, okrom Obywatela Franciszka Woycikiewicza kasjera miej-
skiego, któren jako urzędnik do Rady Narodowej należeć nie chce.

I
Przy tym posiedzeniu uradzono:
1-sza wnieść skargę przeciw stacjonowanym tutaj respicjentom od żandarmerii i fi-
nacy4, to jest naprzeciw Romanowi Kempnerowi i Henrykowi Stronczak względemd

zaburzenia spokojności, jako to:
a) dnia 26 z.m. był Roman Kempner u Lipszytza Michała wraz z landragonem N.N.

(Węgrem z rodu), tam upiwszy się, poczęli Lipszytza i jego żonę przezywać, nie
widzieć z jakich przyczyn, i brali się do bicia pod pretekstem niby, „iż z Polakami
trzymają”, lecz ci schroniwszy się, uszli bicia – świadkami w tej kolizji będąe.

b) dnia 29 z.m., upiwszy się, Roman Kempner wszedł do pomieszczenia Ferbera
Salomona, gdzie jest skład propinacji miejskiej, tam napadł na tutejszych oby-
wateli Szymona Wagę, Franciszka Wagę i Krząszczaf Wincentego, nie wiedzieć
z jakiego powodu zapytał tychże: „czy wy do Polaków należycie”, oni mu odpo-
wiedzieli: „tak jest, gdyż my tutaj w Galicji jako części Polski urodzeni jes-
teśmy”, wtem chciał ich bić, zarazem iść po żandarmerię i straż finansową do po-
mocy, szczęście iż nadeszła patrol obywatelska składająca się: z asesora
magistratualnego Wawrzyńca Szymonika – i tym zapobiec zdołała, inaczej by było
i do krwi rozlewu przyszło – świadkowie powyższa patrol.

c) w powyższym dniu o godzinie 12 w nocy nadeszła patrol nocna obywatelstwa
miejskiego, składająca się z Wawrzyńca Szymonika profesora i asesora honoro-
wego zatorskiego, w dom Klugera Mojżesza. Tam zastali Romana Kempnera,
Henrykag Stronczak, respicjentów tutaj stacjonowanych, i Kaspra Fruzińskiego,
nadstrażnika straży finansowej, wraz z jakimś nieznajomym wieśniakiem wino
pijących, któren ostatni licznymi banknotami się przekazywał, oraz znaną z bar-
dzo złych obyczajów dziewkę Semiczonkę tutejszą. Gdy ostatnią pod areszt
wzięli, a wieśniaka pomienionego jako podejrzanego także aresztować chcieli, wy-
stąpiła wyż[ej] pomieniona straż z groźbami i przyaresztowania zabronili –
świadkowie Mojżesz Kluger i powyższa straż.

4 Straż finansowa.



Wypracowanie powyższej skargi do prześwietnego cyrkułu powierza się członkowi
rady Józefowi Dąbrowskiemu, ażeby mogła być dnia jutrzejszego do przeznaczonego
miejsca przesłana.

II
Ponieważ brak jest monety zdawczejh, wypadałoby w tym względzie podanie zro-
bić do cyrkułu, ażeby nakazał kasie miejskiej tutejszej, ażeby wszystkim, w pilnym
razie potrzebnym, zmieniać, a ponieważ sama kasa jest opatrzona notami banko-
wymi, by polecił cyrkuł kasie cyrkularnej wymienić tenże na monetę zdawkową.
Wypracowanie powyższego podania poleca się członkowi Rady Narodowej Józefowi
Łukowskiemu.
Uskuteczniono 5 VI 1848.i

III
Względem zaszłej zmiany w Narodowej Radzie tutejszej oraz jak na wstępie za-
bronienia wypada dać do Rady Obwodowej sprawozdanie.
Sprawozdanie wypracuje obywatel Józef Dąbrowski natychmiast i wraz z powyższym
do Wadowic prześle.
Z Rady Narodowej dnia 4 czerwca [1]848
Conclusum.

(-) Jan Woyciechowski
(-) ks. Aleksander Słowiński

(-) Józef Dąbrowski
(-) Jan Pleszewski

(-) Józef Łukowski

a W tekście „zeszłem”.
b Dopisano inną ręką „tymczasowo”.
c-c Skład rządu wymieniony w tekście w układzie kolumnowym.
d W tekście „względnie”; również w pozostałych protokołach występujące w odpowiednim kontekście za-
stąpiono „względem”.
e Nie wpisano żadnych świadków.
f Najprawdopodobniej powinno być Chrząszcza.
g W tekście „Haynrycha”.
h W tekście „zdawczy”.
i Dopisek inną ręką, najprawdopodobniej Łukowskiego.
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[s. 5-7]
12 VI 1848

Posiedzenie II
Zator dnia 12 czerwca 1848

I
Najprzód odczytano członkom Rady uzupełnienie wypracowań, w dniu 4 czerwca
1848 uchwalonym.

II
Ponieważ pod dniem 30 maja b.r. zawiązała się Rada Narodowa pod godłem „Miasta
Zatora i Jego Okręgu”, [a] rząd Rady ustalony nie był, przeto w dniu dzisiejszym
przystąpiono do obioru tegoż.
Prezesem Rady obrany jednogłośnie Obywatel Seweryn Poniński.
Sekretarzem Rady obrany jednogłośnie Józef Dąbrowski.
W niebytności sekretarstwo utrzymywać będzie Wincenty Sławski.
Skarbnikiem Rady Obywatel Jan Pleszowski.
Podskarbim Obywatel Wincenty Sławski.

Wydziały radne
Wewnętrzny Obywatel Wawrzeniec Smolarski
Wewnętrzny Obywatel Franciszek Stankiewicz
Wewnętrzny Obywatel Franciszek Latosiński
Zewnętrzny Obywatel Jan Stebnicki
Zewnętrzny Obywatel Jan Oleyczyk
Zewnętrzny Obywatel Antoni Pająkowski
Sprawiedliwości i Oświecenia Obywatel Piotr Smolarski
Sprawiedliwości i Oświecenia Obywatel Wawrzyniec Szymoniak
Sprawiedliwości i Oświecenia Obywatel Jan Chlebowski
Skarbu Obywatel Jakób Jeziorski
Skarbu Obywatel Karol Przybylski
Skarbu Obywatel Pius Piernikarski
Handlu i Przemysłu Obywatel Franciszek Litwieńskia

Handlu i Przemysłu Obywatel Józef Piela
Handlu i Przemysłu Obywatel Ignacy Chlebowski
Handlu i Przemysłu Obywatel Franciszek Kopylkiewicz
Handlu i Przemysłu Obywatel Józef Krzystkiewicz
Wydział Wojenny do organizowania Gwardii Narodowej
Obywatel Józef Łukowski
Obywatel Salomon Ferber
Obywatel Wincenty Chrząszcz
Obywatel Franciszek Sułkowski
Iż powyżsi do rządu Rady Narodowej jednogłośnie przez nas obrani zostali – za-
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twierdzamy podpisami.b

Sprawozdanie o zaprowadzeniu rządu narodowego zda sekretarz Rady Radzie
Obwodowej.

III
Potrzeba czterech członków do Rady Obwodowej mianować, aby kolejno na radach
w Wadowicach bywali, zarazem o przyjęcie za członków upraszać.
Tych obierze referent Wydziału Zewnętrznego Obywatel Stebnicki i w tym wzglę-
dzie do Rady Obwodowej podanie zrobi.
Na tem posiedzenie ukończono.

w zastępstwie prezesa (-) Józef Dąbrowski sekretarz
(-) Jan Pleszowski

(-) Wincenty Sławski
Reakcyjni członkowie wykluczeni, jako to: Franciszek Stankiwicz, Jakób Jeziorski
Józef Krzystkiewicz z wydziałów, Franciszek Woycikiewicz z Rady.c

(-) [Józef] Dąbrowski

a W tekście „Franciszka Litwieńskiego”.
b Następują podpisy, w tym 29 autografów.
c Dopisek zamieszczony po zakończeniu protokołu z posiedzenia.

[s. 9-10]
18 VI 1848

Posiedzenie III
na dniu 18 czerwca 1848

W niebytności prezesa i sekretarza Rady, posiedzenie niniejsze prowadzą podpisani
członkowie Rady następnie:

I
Członkom Rady odczytano najprzód sprawozdanie podane Radzie Obwodowej na
dniu 13 czerwca 1848, n[umer]r 4.

II
Członek Wydziału Oświecenia i Sprawiedliwości Obywatel Jan Chlebowski wnosi,
iż wielu członków Rady Narodowej Miasta Zatora i Jego Okręgu z powodu, iż przy
posiedzeniu 2 w dniu 12 czerwca 1848, to jest przy ob[i]orze i ustalaniu rządua Rady
Narodowej przytomni nie byli, później o zapadłym ob[i]orze postronnie uwiado-
mieni, z takowego niekontenci, prosi o przeczytanie powtórne, nadto o pozwolenie
wystąpienia z mową dotyczącą tak częstego nieporozumienia i rozdwajania się.
Członkowie Rady nijakiej zmiany rządu już raz ustanowionego nie żądają, dalej pro-
pozycję Obywatela Jana Chlebowskiego przyjmują, na odczyt pozwalają, po odczy-
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taniu o komunikowanie odpisu do aktu niniejszego wnoszą, po czym nastąpiła
mowa, którą pod A Obywatel Jan Chlebowski składa.

III
Obywatel i członek Rady Józef Łukowski wzywa Obywateli i członków Rady, Fran-
ciszka Latosińskiego i Kajetana Dziurkiewicza, ażeby zdali sprawozdanie członkom
Rady, co złożonym podaniem do Magistratu, względem reklamowania stawów: Si-
towca, Płonkowca i Szydłowca gminie całej przez Wys[okie] C.K. Gubernium na
pastwisko przysądzonych, zrobili?
Ponieważ prośba o wypowiedzenie stawów już wygotowaną jest, przedkłada się do
podpisu, którą Obywatele Franz Latosiński, Józef Stachołek, Antoni Pająkowski i Jó-
zef Łukowski do oddania Magistratu wręczą.

IV
Obywatel członek Rady Narodowej Aleksander Gąsowski wnosi, iż będąc na in-
spekcji nocnej w dzień 13 na 14 czerwca t.r., szynkarz Löffer na Blechu na wezwa-
nie jego, ażeby poprzestał muzyki, która o godzinie 2 po północy trwała, tenże na-
przeciw niego patrolujących 4 innych Obywateli grubiańsko wystąpił, i na zażalenie
w Magistracie satysfakcji nie otrzymał, wzywa zatem Radę Narodową, ażeby w tym
względzie raczyła zająć pośrednictwo.
Członkowie Rady mocują Obywateli Józefa Łukowskiego, Józefa Dąbrowskiego
Franciszka Latosińskiego i Kajetana Dziurkiewicza, ażeby za przybyciem syndyka
o satysfakcję rzetelnie prosili i przy przyszłym posiedzeniu względem uzupełnienia
tego polecenia dali członkom Rady sprawozdanie. Po odczytaniu [protokołu] dzi-
siejsze posiedzenie zakończone zostało podpisami naszymi.

(-) Józef Łukowski
(-) Jan Pleszowski skarbnik

a Dopisane nad wierszem „rządu”.

[s. 17-19]
2 VII 1848

Posiedzenie VI
dnia 2 lipca 1848

I
Podania przy posiedzeniu V, d. 29 czerwca b.r. przez Radę i innych obywateli pod-
pisane, jako to: względem wezwania P.P. wybranych mężów i asesorów do złożenia
rachunków gminie, dochodów i rozchodów gminnych, jako to z wikla i pieniędzy
z obligacji; dalej względem wstrzymania instalowania syndyka, obrania sobie są-
siedniego justycjariusza za mniejsze jak teraz honorarium oraz obranie sobie ho-
norowego burmistrza, są właściwym władzom wręczone.
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W dowód służą recepisy, jeden cyrkularny dtto 30 czerwca i magistratualny dtto
2 lipca 1848 roku.

II
Sekretarz Rady przedkłada uskutecznione zajęcie się prenumeratą „Tygodnika Wiej-
skiego Wadowickiego”.
Na zapłatę prenumeracyjną 30 x mc wydać asygnacją skarbnikowi Rady, którą
w dzienniku rozchodowym umieści.

III
Podług ugody z Berkiem Jukerem, właścicielem pomieszkania, zawarta ugoda 1 f mc
miesięcznie za wynajęcie sali do posiedzeń Rady Narodowej od dnia 12 czerwca do
dnia 12 lipca 1848.
Do zapłacenia z funduszu finansowego Rady Zatorskiej, wydać asygnację, w dzien-
niku rozchodowym wpisać i kwit za dowód przechować.

IV
Do posiedzenia Rady - potrzebne są 3 stołki dla rządców mianowanych radnych, ta-
kowe podskarbi Wincenty Sławski za 24 x mc z własnego ukupił.
Do zwrotu wydatku 24 x mc za ukupione 3 stołki wyda się asygnatę do wypłaty
z funduszów Rady, któren wydatek w rozchodzie dziennika umieści i kwit na ode-
brane 24 x mc [od] podskarbiego za dowód dołączy.

V
Za instrukcją Rady Centralnej przez Radę Obwodową z dnia 2 czerwca 1848 wzglę-
dem kierunku przy pierwiastkowych wyborach zapłacił sekretarz Rady pocztę
6 x mc.
Na zwrócenie powyższych 6 x mc wydać asygnatę do skarbnika, by takowe zwró-
cił, zwrot w dzienniku umieścić i kwit zachować.

VI
Na skargi podane dtto 5 czerwca b.r. względem nadużyć żandarmerii i straży fi-
nansowej oraz nadużyć przy zmianach not bankowych wydał Obywatel Józef Łu-
kowski 12 x mc na stemple.
Do zwrotu tychże wydać asygnatę, w dzienniku rozchodowym umieścić i kwit na
otrzymany zwrot zachować.

VII
Obywatele i członkowie Rady proponują, ażeby przedsięwziąć kroki celem zniesienia
garkuchni.
Obywatel Józef Łukowski zrobi w tym względzie podanie do Magistratu i do pod-
pisu w przyszłym posiedzeniu przedłoży.

VIII
Doszła potocznie wiadomość, iż Cyrkuł nie potwierdził Obywatela Józefa Łukow-
skiego na zastępcę rządowego komisar[z]a spisowego do uformowania Gwardii
Narodowej.

PAWEŁ HUDZIK
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Od obywateli miasta zrobi Ob.Wincenty Sławski podanie i Radzie przy następnym
posiedzeniu do podpisu przełoży.

IX
Ob. Józef Dąbrowski wnosi o dobrowolną składkę dla Chochołowian Cyrkułu
Sandeckiego.5

Na dobrowolną składkę zgadzają się Obywatele, w którym [to] celu sekretarz Rady
zrobi stosowną odezwę, zakomunikuje arkusz do składki, w którym każden swój da-
tek własnoręcznie wpisze, składkę Ob. skarbnik Jan Pleszowski zbierać umocowany
będzie, którą, jaka będzie, celem przesłania Radzie Obwodowej do udzielenia Oby-
watelom Chochołowianom Radzie tutejszej złoży.

X
Proponuje sekretarz Rady oznajmienie Ob. Sewerynowi Ponińskiemu, iż w nie-
bytności prezesem Rady Narodowej Miasta Zatora i Jego Okręgu jednogłośnie przez
członków obranym był, celem oznajmienia, czy zechce prezydenturę przyjąć.
Oznajmienie wypracuje Ob. Józef Dąbrowski, jak daleko skutek otrzyma, zda Ra-
dzie przy przyszłym posiedzeniu sprawozdanie.
Na tym ukończono

w zastępstwie prezesa (-) J[ózef] Dąbrowski sekr[etarz]
(-) Jan Pleszowski skarbnik

(-) Wincenty Sławski podskarbi

[s. 29-31]
23 VII 1848

Posiedzenie IX
Rady Filialnej M[iasta] Zatora i J[ego] O[kręgu] dnia 23 lipca 1848

I
Po odczytaniu i przyjęciu [protokołu] posiedzenia VIII jako ostatniego przystąpiono
do odczytania podania Ob. Dąbrowskiego względem poparcia u urzędu cyrkular-
nego potwierdzenia Ob. Józefa Łukowskiego na komisarza spisowego do Gwardii
Narodowej sformować się mającej w mieście Zatorze.
Członkowie bez wszelkiej odmiany przyjęli i podanie podpisali.

II
Ob. Dąbrowski odczytuje, także przy przeszłym posiedzeniu uchwalone, podanie
do Magistratu względem zrzucenia dwóch honorowych asesorów i 9 mężów wy-
branych do tychże urzędów.
Podanie podpisano, które Ob. Józef Łukowski i Fr [anciszek] Latosińki za recepisą
Magistratowi miejscowemu wręczą.
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5 Mowa o uczestnikach tzw. powstania chochołowskiego 21–23 lutego 1846 r.
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III
Ob. Przybylski przedkłada odpowiedź cyrkularną w niemieckim języku na przed-
łożone podanie w języku polskim do prezydium gubernialnego względem nie-
obsadzenia P[ana] Honsek[a] syndyka landskorońskiego na syndyka tutejszego, a to
z powodu obcokrajostwa tegoż, ile że najnowszym rozporządzeniem, to jest pro-
wadzenia manipulacji i procesów w języku polskim zadość uczynić nie będzie zdo-
łał, niemniej iż fundusze kasy miejskiej nie są wystarczające na utrzymanie tak dro-
giego urzędnika.
Członkowie Rady widząc, iż cyrkuł nie czekając odpowiedzi gubernialnej i gwałtem
obcokrajowca na urzędzie utrzymać zamyśla, uradzili:
a) na to iż cyrkuł według ministerialnego rozporządzenia z dnia 19 maja b.r. nie
w odpowiednim podania języku odpowiedź wydał, niemniej o powstrzymanie ulo-
kowania tegoż rekurs do Wysokiego Gubernium i Ministerium sporządzić i podać,
które Ob. Dąbrowskiemu do wypracowania przydzielono, z tym zastrzeżeniem
ażeby według swej uwagi wypracował, dał odpisać i nie czekając przyszłego posie-
dzenia, dał drogą przesyłkową Obywatelom wszystkim do podpisu i w przeznaczone
miejsce przesłał.

IV
Ob. Dąbrowski czyta członkom Rady udzielony protokół posiedzeniaa Rady Ob-
wodowej z dn. 13 lipca b.r. wraz z przesłaną notą z dnia 20 lipca 1848 n[umer] 144,
wzywa do prenumeraty na gazetę „Deutsche Österreichische Zeittung”, przy któ-
rej diariusz sejmowy po polsku dołączony będzie, jak również uchwały zbierania do-
browolnej składki na J.K. Andrusikiewicza, organistę byłego z Chochołowa.6

Członkowie Rady tak na prenumeratę powyższej gazety, jako też i na zbieranie do-
browolnej składki na J.K. Andrusikiewicza przystają, co do składki ograniczają –
ażeby od osoby tylko 5 gr mc najwięcej odbierana była. Składki na prenumeratę, jako
też na Andrusikiewicza przedłoży skarbnik, jaka będzie, przy przyszłym posiedze-
niu celem przesłania Radzie Obwodowey – 4 f 30 x mc na dziennik tygodniowy, na
Andrusikiewicza – jaka będzie.

V
Ob. Pleszowki przedkłada ukupione dwie książki za 16 gr mc: jedną „Polska jaka była
dawniej”, drugą „Opis księstw Zatora i Oświęcimia” edycji wiedeńskiej, dla Rady
Filialnej.
Powyższą kwotę 16 gr mc wyda kasa radna i wydatek w dzienniku rozchodowym
umieści.

VI
Ob. Dąbrowski wnosi, iż z okazji podania do Magistratu zatorskiego względem

PAWEŁ HUDZIK

6 Jan Andrusikiewicz, organista i nauczyciel z Chochołowa, przywódca ruchu chłopskiego w Chocho-
łowie w lutym 1846 r.
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zmian banknotów, aby stosownie do podania odpowiedź zamiastb w niemieckim
w polskim języku nastąpiła, wydał na 2 stemple 12 x mc, niemniej na podanie po-
zycji ad I, 1 stempel a 6 gr mc, razem 18 gr mc.
Członkowie Rady zezwalają na awizowanie kasy radnej do zwrotu 18 gr mc i wy-
datek na stemple w dzienniku rozchodowym kasowym umieścić.

VII
Ob. Pleszowski i Sławski z strony finansowej przedkładają dziennik przychodowy
i rozchodowy kasy filialnej do sprawdzenia i podpisu.
Gdy według awizacji Rady przychód i rozchód formalnie zaciągniętym został, stan
czynny po podpisie ilości 1 zł r 42 [x] mc nadal na ekspens wskazuje, bierze się do
wiadomości.

VIII
Wydział Oświecenia czyta „Tygodnik Wiejski” n[ume]r 6, artykuł „Gazety Naro-
dowej” dotyczący potrzeby formowania gwardii, po czym daje członkom w drodze
kurrendy książki dotyczące, „Jako Polska dawniej była” i „O księstwie zatorskim
i oświęcimskiem” do czytania.

IX
Ob. Łukowski wnosi, ażeby można było mieć zamiast starych mężów wybranych i ase-
sorów, o których zrzucenie z dowodami podane było, młodych energicznych, by każ-
den, któren, obywatelstwa nie posiada, w tym tygodniu do Magistratu wniósł prośbę.
Przyjęto i wypełnić przyrzeczono, przy czym posiedzenie zamknięto.
d[an] j[ak] w[yżej].

(-) Józef Dąbrowski sek[retarz]Rady

a W tekście „udzielone posiedzenie”.
b W tekście „miasto” również w pozostałych protokołach występujące w odpowiednim kontekście zastą-
piono „zamiast”.

[s. 33-35, 38]
30 VII 1848

Posiedzenie X
Rady Filialnej M[iasta] Zatora i J[ego] O[kręgu] dnia 30 lipca 1848

I
Po odczytaniu i przyjęciu [protokołu] posiedzenia IX z dnia 23 lipca 1848 przystą-
piono do odczytania przesłanej noty Rady Obwodowej z dniaa lipca 1848 l.165 do-
tyczący okazanego zadowolnienia gorliwym zajęciem się składkąb na Obywateli
Chochołowa, Witowa i Dzianisza, dalej iż Rada Obwodowa załącznie przesyła w od-
pisie spod posiedzenia z dnia 20 lipca, którego zapewne przez omyłkę nie przyłą-
czono.
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Członkowie rady wnoszą, by Rada Obwodowa raczyła dodatkowe posiedzenie swe
z dnia 20 lipca Radzie Filialnej zakomunikować.

II
Ob. Dąbrowski czyta członkom Rady poz[ycją] III zeszłego posiedzenia, do wy-
pracowania mu zostawiony rekurs, dotyczący narzuconej obsady syndyka landsko-
rońskiego P[ana] Honsek[a], któren w dwójnasób, to jest do Prezydium Guber-
nialnego i do Ministerium Wewnętrznego, ułożony i pocztą zatorską przesłany
został, przedkłada recepis pocztowy z dnia 29 lipca 1848 n[ume]r 54 i wnosi, iż na
stempel rekursowy jeden wydał 30 gr mc, na odpis pojedynczy cyrkularnego roz-
porządzenia z dnia 15 lipca b.r., l. 11409, 6 gr mc, pocztowe wraz z recepissą 30 gr.
Razem jeden zł r 6 groszy Mon. Conw.c

Z zadowolnieniem rekursa przyjęte, zarazem zezwolono, ażeby kasa radna wy-
datek powyższy 1 zł r 6 gr mc, temuż zwróciła i w dzienniku rozchodowym
umieściła.

III
Ob. Józef Łukowski czyta podanie zrobione do Magistratu względem żądania [wy-
dania] na ręce Ob. Karola Przybylskiego obligacji, w skrzyni miejskiej kasowej
znajdujących się, celem zrobienia rachunku wybieranych pieniędzy z obligacji przez
pp. asesorów i mężów wybranych, którzy na wezwanie z dnia 27 z.m. nijakiego ra-
chunku jeszcze nie sporządzili.
Podanie do odpisu zgodne, które sam Ob. Łukowski przepisze i do podpisu przed-
łoży.

IV
Stosownie do poz[ycji] X posiedzenia VI z dnia 2 lipca 1848 i poz[ycji] IX posie-
dzenie VIII z dnia 16 lipca b.r., wnosi Ob. Dąbrowski zamiast obranego w niebyt-
ności Ob. Seweryna Ponińskiego prezesa radnegod, ile że takowy jest zajęty każdej
niedzieli gospodarskimi rachunkami i czynnościami, nadto jako się zdaje przyjąć nie
chce, ażeby dnia dzisiejszego prezes dla rady był obrany.
Członkowie rady w liczbie dwudziestu ośmiu jednogłośnie wnoszą na prezesa rady
Ob. Józefa Dąbrowskiego, a ponieważ tenże dotychczas sekretariat radny utrzymy-
wał, zaczem nadal Ob. Józef Łukowski takowy prowadził będzie.

V
Ob. Józef Łukowski wnosi, ażeby o zniesienie monopolu garkuchni podać prośbę
do cyrkułu, ile że P[an] Syndyk Slapa wezwawszy dnia dzisiejszego mężów wybra-
nych i asesorów do siebie dla tego, iż nie z ich strony podanie wyszło tylko z strony
Obywateli, to jest członków radnych, by na złość za zniesieniem tego monopolu gło-
sowali, wskutek czego jeden tylko mąż wybrany Ob. Karol Przybylski od głosowa-
nia odstąpił, reszta dla szkody ogółu ku niezniesieniu przystąpili.
W powyższym względzie Ob. Łukowski zrobi podanie do cyrkułu i takowe do
uchwały i podpisu przy przyszłym posiedzeniu przedłoży.

PAWEŁ HUDZIK
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VI
Ob. Józef Dąbrowski wnosi zaprowadzenie dobrowolnego spisu do formowania
Gwardii Narodowej, i wzywa wszystkich członków rady do tegoż spisu.
Obywatele przystają na dobrowolny spis do Gwardii, zarazem poczynają się zapi-
sywać.

VII
Ob. Józef Dąbrowski wnosi, ażeby według załączonej próby dać wydrukować ar-
kusze do kompanii Gwardii Narodowej miasta Zatora na koszt kasy radnej, ażeby
rodowód Gwardii tym trybem zaprowadzony został.7

Członkowie wydrukowanie arkuszy aż na później odkładają, dopokąd się zupełnie
Gwardia nie sformuje.

VIII
Ob. Dąbrowski wnosi oe przyzwolenie [aby] zrobić pieczątki dla Rady Filialnej, to
jest „orzeł polski z napisem Rada Narodowa Filialna Miasta Zatora i Jego Okręgu”.
Członkowie rady zezwalają na kazanie wygrawerowania takowej.

IX
Wydział Oświecenia czyta „Tygodnik Wiejski Wadowicki” n[umer] 7, po czym po-
siedzenie zamknięto.8

(-) Józef Dąbrowski sek[retarz] Rady

a Brak daty dziennej.
b W tekście „składki”.
c Skreślone „wydał”.
d Dopisek nad wierszem „prezesa radnego”.
e Skreślono „kazanie”.

[s. 39]
20 VIII 1848

Posiedzenie XIV
Rady Filialnej dnia 20 sierpnia 1848

I
Po odczytaniu i przyjęciu [protokołu] posiedzenie XIII z dnia 13 sierpnia 1848 przy-
stąpiono do odczytu odezw Rady Obwodowej z dnia 17 sierpnia b.r. do liczby 254,
255 i 257 dotyczących wyznaczenia komisarzy do zbierania podpisów względem po-
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7 Tutaj następuje w tekście formularz arkusza – w układzie poziomym na wysokość karty. Formularz za-
wierał 12 rubryk, w których miano odnotowywać najważniejsze dane osobowe dotyczące przyszłych człon-
ków Gwardii, informacje dotyczące dotychczasowego doświadczenia wojskowego oraz przebiegu służby
w Gwardii Narodowej.

8 Do protokołu załączono popisy 30 osób opatrzone nagłówkiem podpisy do wysokiego Ministerium spraw
wewnętrznych na exmitowanie 3-ch urzędników w odezwie znajdujących się.
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działu Galicji na dwie Gubernie9, dalej do zbierania składek na broń dla Gwardii
i sporządzenia spisu szkółek w powiecie Rady Obwodowej znajdujących się. Przy
czym odczytano [protokół] posiedzenia Rady Obwodowej z dnia 10 sierp[nia]
1848.
Co się tyczy zbierania podpisów do protestacji, przeznaczono na komisarzy Oby-
wateli: ks[iędza] Macieja Palenicę, Piotra Smolarskiego, Sylwestra Grochowal-
skiego i Jana Kantego Klimkiewicza, którym informacja pisanaa wraz z dołączonym
arkuszem protestym i czystym [arkuszem] na podpisy wydana. Odezwa do liczby
255 zostaje niezałatwiona, względem szkółek zaś następują odezwy do Obywateli:
ks[iędza] Józefa Kalczyńskiego, ks[iędza] Macieja Palenicy, ks[iędza] Aleksandra.
Słowińskiego i Piotra Smolarskiego.

II
Ob. Jan Klimkiewicz składa 1 f 18 x cm dowolnych składek do kasy radnej, którą kasa
Rady do przychowu przyjmie i zarazem na dwa 30 x stemple do rekursa względem
garkuchni i przypuszczenia Żydów do obiorub reprezentantów z niemniej na 4 stem-
ple alegatowe 8 x, razem 1 f 18 cm w dzienniku rozchodowym umieści. - Przyjęto.

III
Obywatel Przybylski przedkłada rezolucję cyrkularną z dnia 16 sier[pnia] r.b d[o]
l. 14569 względem mianowania P[ana] Slapy za komisarza spisowego do formowania
Gwardii i odrzucenia podanego przez gminę Ob. Józefa Łukowskiego, nie wymie-
niając powodów. Zamiast rekursu uchwalono, ażeby po zapadłym ob[i]orze repre-
zentantów miasta, wprost zaprotestować przeciw narzuceniu P[ana] Slapy na ko-
misarza spisowego, ile takowy zaufania ludu nie posiada, a zamiast tegoż proponować
cyrkułowi Obywateli Seweryna Ponińskiego z Zatora lub Teodora Dunina z Gie-
rałtowiczek i to tym więcej, ile kasa nie ma funduszów do płacenia diet P[anu] Sla-
pie.

IV
Wydział Oświecenia czyta n[um]er 10 „Dziennika Wiejskiego”, po czym posiedze-
nie zamknięto.

(-) Józef Dąbrowski prezydujący
(-) Józef Łukowski sekr[etarz]

a W tekście „pisowna”.
b W tekście „obora”.

PAWEŁ HUDZIK

9 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 299–303 – zachowały się dwa egzemplarze Protestacji z dnia 27 lipca
1848 r. Do jednego z egzemplarzy jest przysznurowana karta na podpisy do protestacji przeciw podziałowi
Galicji, a na karcie tej dwa podpisy: Dunin Wąsowicz i Maurycy Potocki.
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[s. 223-224]
23 VIII 1848

Wolność Równość i Braterstwo
do

Szanownej Rady Narodowej w Zatorze
Spiesząc z zadość uczynieniem Szanownej Radzie Narodowej na wezwanie do
mnie względem stanu szkoły tutejszej uczynione, oświadczam, iż już od roku
w Spytkowicach szkoła istnieje, do której utrzymania przyczynia się Państwo tutej-
sze, przeznaczywszy z swej strony rocznie nauczycielowi 25 zł r mc, 6 sąg drzewa
i 2 morgi gruntu, tudzież gromada, która zobowiązała się dawać rocznie 7 korcy i 4
garce twardego zboża, i nadto ma tenże nauczyciel z funduszu szkół normalnych
w moc zezwolenia gubernialnego pobierać przez 6 lat – rocznie po 53 zł r 12 x cm.
Cały więc dochód na utrzymanie nauczyciela tutejszego można rachować na 120 fl.
mc. Pobudynek szkolny wprawdzie istniejea, lecz ponieważ połączony jest ze szpi-
talem, więc ze względu na zdrowie dzieci, jako też na szczupłość swą i zdezelowa-
nie nadal na szkołę użyty być nie może, tymczasowo Państwo tutejsze na szkołę
i pomieszkanie dla nauczyciela dom prywatny własnym kosztem za roczny czynsz
25 zł r mc. wynajęło, dopóki nowy budynek, na który dziedzic tutejszy wszelki ma-
teriał dać przyobiecał, przez włościan wybudowany nie zostanie.
A też z zadowoleniem powiedzieć można, że w Spytkowicach istnieje szkoła, a przy
tym także mieszkańcy dosyć zamożni przynajmniej nie zabraniają dzieciom swym
do szkółki uczęszczać tak dalece, iż gdy w sąsiednim mieście ledwie kilkoro dzieci
tamtejszą szkołę zwiedzało, we wsi Spytkowicach przy t.r. zimowym egzaminie było
do 80 dzieci, a może i więcej byłoby się znalazło, gdyby szczupłość pomieszkania nie
była temu na zawadzie, że zaś w lecie liczba uczących się znacznie zmniejszoną zos-
tała, jest to konieczny wynik stanu tak moralnego, jak też i materialnego włościan
naszych. Nauczycielem szkółki tutejszej jest Józef Polak, człowiek moralny, który
prócz szkół gimnazjalnych kurs filozofii słuchał, lecz pomimo wszystkich swych
chwalebnych przymiotów nie jest tenże całkiem na nauczyciela szkółki tutejszej
zdatny, gdyż nie jest krajowcem i nie posiada gruntownej wiadomości [z] języka pol-
skiego, a zatem nie mogąc się sam po polsku wysłowić, dzieci wieśniaków naszych
na dobrych Polaków kształcić nie może.
Spytkowice 23 sierpnia 1848

Pozdrowienie braterskie
(-) [Piotr] Smolarski

b-Okrom tych dwóch szkółek, to jest zatorskiej i spytkowskiej, dodane zostały do
spisu: szkółka parafialna w Gierałtowicach, Piotrowicach i Przeciszowie jako szkółki
zwykłe parafialne bez dotacji, które organistowie prowadzą i potrzebują nowych reor-
ganizacji. Spis podany Radzie Obwodowej podaniem dtto 6 września 1848-b.
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(-) [Józef] Dąbrowski.

a Skreślenie nieczytelne.
b-b Notatka sporządzona przez Józefa Dąbrowskiego na odwrocie sprawozdania.

[s. 43]
27 VIII 1848

Posiedzenie XV
Rady Filialnej Zatorskiej dnia 27 sierpnia 1848

I
Po odczytaniu i przyjęciu [protokołu] posiedzenie z dnia 20 sierpnia b.r. przystąpiono
do odczytu odezw Rady Obwodowej z dnia 24 sierpnia b.r. do liczby 278 dotyczą-
cej między innymi zadawalniającymi oświadczeniami czynności Rady Filialej wska-
zania wsi, na które by Rada Filialna działalność swoją rozszerzyć chciała, dalej roz-
przedania na pomnik męczenników wolności Wiśniowskiego i Kapuścińskiego
przesłano 8 egzemplarzy Józefa Dzierzkowskiego10, niemniej przeszkadzaniu pod-
pisów petycji, które by podział Galicji na celu miały.11

Po przyjęciu z zadowolnieniem oświadczone pochwały Radzie Filialnej [przysłane],
przystąpiono do określeniaa włości do działalności Rady, do przyjęcia chętnych ta-
kowe ustanawia się: a) z miasta Zatora, b) z wsi Rudz, c) Piotrowic, d) Przeciszowa,
e) Palczowic, f) Smolic, g) Spytkowic i Laskowey, Gierałtowic i Gierałtowiczek.b Eg-
zemplarze Dzierzkowskiego polecono do spieniężenia i przesłania kwoty Radzie Ob-
wodowej, niemniej zalecono członkom Rady czuwanie nad podpisaniem petycji po-
dział Galicji zawierającej.

II
Za czas od 12-go sierp[nia] do dnia tegoż września b.r. przypada do zapłacenia zac

najęty lokal dla Rady Narodowejd 1 f mc.
Kasa radna powyższy 1 f mc i w dzienniku rozchodowym umieści.

III
Prezes rady przypomina sporządzenie spisu szkół i przedłożenie Radzie Obwodo-
wej.
Wszelkie nadeszłe lub nadejść mające objaśnienia, względem szkółek w powiecie
miejscowym znajdujących się, odbierze Oby. Józef Łukowski, spis jednostajny
sporządzi i Radzie Obwodowej prześle.

PAWEŁ HUDZIK

10 Józef Dzierzkowski (1807–1865), działacz społeczno-polityczny, członek Rady Narodowej Central-
nej we Lwowie, wiceprezes Wydziału Kierującego Rady Naczelnej Centralnej, powieściopisarz i publicysta.

11 Prawdopodobnie petycja Hołownej Ruskiej Rady do rządu w Wiedniu o działa Galicji na część pol-
ską i „ruską”.
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IV
Ob. Przybylski przedkłada wyrok Gubern[nium] z dnia 30 lipca r.b. d[o] l.55870,
któren nieobsadzenie na synd[yka] P[ana] Honsek[a] nie powstrzymuje.
Powyższy wyrok zachować w aktach, aż do nadejścia późniejszych tak [do] Guber-
nium, jak i do Ministerium podanych, po czym posiedzenie zamknięto.

(-) Józef Dąbrowski prezydujący
(-) Józef Łukowski sekr[etarz] Rady

a W tekście „okresa”.
b Nad wierszem po „Laskowej” dopisano „Gierałtowic i Gierałtowiczek”.
c Skreślone „rok realny”.
d Nad wierszem po „za” dopisano „najęty lokal dla Rady Narodowej”.

[s. 47]
17 IX 1848

Posiedzenie XVII
Rady Filialnej Zatorskiej w dniu 17 września 1848 przedsięwzięte

§ 1.
Po odczytaniu i przyjęciu [protokołu] posiedzenia 16 z dnia 10 [września 1848] przy-
stąpiono do odczytu odezw Rady Obwodowej z dnia 7 września b.r. do liczby 341
dotyczącej przedłożenia listy członków Rady Filialnej celem przesłania Radzie Cen-
tralnej; dalej odezwę z dnia 11 września b.r. oznajmiającej, iż tylko pisemnym upo-
ważnieniem Rady Obwodowej członek tejże Rady za wysłannika uważny być po-
winien, niemniej nakłonienie Gwardii miejscowej do obioru sobie lustratora dla
tejże, przy czym także odczytano obwieszczenie ministerialne [z] dnia 24 sierpnia
b.r. dotyczące ukarania osób, które by się pełnieniu służby [w] Gwardii Narodowej
sprzeciwiały albo nieupoważnione osoby tejże oznaki nosiły.
Co się dotyczy listy członków Rady Filialnej, takowa ma być z regulaminu radnego
wyciągnięta i Radzie Obwodowej w dwóch egzemplarzach przedłożona, przy czym
wypada tę uwagę zrobić, iż wielu z nich Radę opuściło; co się zaś tyczy drugiego
zwrotu dotyczącego wysłanników radnych, takowy bierze się do wiadomości, ostatni
zaś względem lustratora obioru, po zorganizowaniu się Gwardii w tym tygodniu
uskutecznione zostanie. Obwieszczenie ministerialne z dnia 24 sierpnia b.r. Wy-
działowi Gwardii do ogłoszenia doręczone.
Po czym posiedzenie zamknięto.

(-) Józef Dąbrowski prezydujący
(-) Józef Łukowski sekr[etarz]
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[s. 51-52]
29 IX 1848

Wolność, Równość, Braterstwo
Rada Narodowa Okręgu Zatorskiego

do
Przewielebnych Obywateli Księży w okolicy Zatora

Rada Narod[owa] Okręgu Zatorskiego uchwaliła na posiedzeniu swym dnia 29
września b.r. zawezwać Przewieleb[nych] Księży Obywateli do prenumeraty na cza-
sopis wychodzący pod redakcją Szan[ownego] Obywatela księdza Wąsikiewicza
w Wadowicach pod tytułem „Tygodnik Wiejski”. Stosownie do tej uchwały wzywa
się więc niżej wymienionych Obywateli Duchowieństwa, by na wyż[ej] wspomniany
„Tygodnik Wiejski” za III kwartał b.r. prenumerować zechcieli. Prenumerata za kwar-
tał wynosi 40 x cm, którą każdego czasu przyjmuje C.k. Pocztamt w Zatorze.

Prezydujący (-)Teodor Dunin
Przewielebnemu księdzu proboszczowi
Dydowiczowi w Zatorze czytał i ma zaprenumerowany w Wadowi-

cach
(-) Jan Dydowicz

Kalczyńskiemu w Przeciszowie wezwaniu zadość uczynię
(-) J. Kalczyński mp

Neronowiczowi w Spytkowicach gruba omyłka, ponieważ bez wezwania
przedpłaciłem w samym początku dwa eg-
zemplarze

(-) ks[iądz] Neronowicz
Goldzie w Palczowicach czytałem wezwanie dnia 7 listop[ada] r.b.

(-) Golda
Palenicy w Piotrowicach od samego początku utrzymuje i nadal utrzy-

mywać myśli, dnia 8 listop[ada] r.b.
(-) Palenica

Kucharskiemu w Gierałtowicach ks[iądz] Gierałtowski już pobiera Tygodnik
Waligórskiemu w Graboszyc[ach] teraz chory czytać nie może.

PAWEŁ HUDZIK
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[s. 55-59]
15 X 1848

Posiedzenie XIX
dnia 15 paźdz[iernika] 1848
prezydujący Theodor Dunin

za sekretarza Jan Woycikiewicz
W celu przedsięwzięcia nowej listy członków Rady Fil[lialnej], obrania wiceprezesa
i sekretarza zgromadzili się dotychczasowi członkowie Rady Fil[ialnej]. Wskutek
czego następuj[ący] Obywatele za Członków Rady Filialnej w Zatorze przyjęci
i ogłoszeni zostali:
Karl Przybylski, Ludwika, Jan Oleyczyk, Henryk Piernikarski, Szymon Waga, Fran-
ciszek Dziurkiewicz, Jochanb, Antoni Kłodzienowicz, Jan Krawczyk, Teofil Budka,
Karolc, Antoni Pioseczki, Józef Dąbrowski, Paul Chlebowski, Anton Chlebowskid,
Paweł Skowrone, Wincentyf, M. Lipszitz, Piotr Bielewicz, Franciszek Litwiński, Franz
Butliński, Franciszek Kopylkiewiczg na żądanie podpisał Pius Piernikarski, Antoni
Pająkowski, Thibergerh, Salomoni, Emericus Freisler, Jakob Jezierski, Pius Pierni-
karski, Fr[ranciszek] Woycikiwicz, J.C. Ziębiński, [...]j, Jan Chlebowczyk, Tomasz
Piekarski, Jan Stebnicki, Jan Kędzierski, Antoni Grychowski, Seweryn Poniński,
Piotr Smolarski, Jan Pleszowski, Wawrzeniec Smolarski, Franc Żmudkiewicz, Fran-
ciszekk, Michałl, Franc Latosiński, Ig[nacy] Chlebowski, Franc Honsek, Józef Sta-
chołek, Wincenty Chlebowski, Józef Łukowski, Jan Woycikiewicz, Abraham Klu-
ger, Dawid Kluger, Franciszek Krzystkiewicz, Jan Klimkiewicz, Jan Woyciechowski.
Po spisaniu członków Rady Fil[ialnej] Zatorskiej protokoł posiedzenia z d. 8 t.m.,
na którym obrany był za prezesa jednogłośnie Obywatel Teodor Dunin, wszystkim
członkom oznajmionym został, który jednogłośnie za prezesa Rady przyjęty i nowo
potwierdzony został. Przystępuje się więc do wyboru 2 wiceprezesów przy Radzie,
przy czym zasadę prostej większości głosów przyjmuje się, przystępuje się do gło-
sowania przez 53 głosujących Członków:
[...]ł, 27 głosami obrany jest pierwszym wiceprezesem Rady Fil[ialnej] Zatorskiej
Obywatel Ignacy Chlebowski, a 26 głosami drugim wiceprezesem Obywatel Se-
weryn Poniński, którzy Radzie zaraz ogłoszeni zostali, przystąpiono dalej na wybór
dwóch sekretarzy R[ady] F[ilialnej], przez kartki głosowanych, i obrani zostali
większością głosów: 28 Franciszek Wojcikiewicz pierwszym, 28 Pius Piernikarski
drugim sekretarzem i jako tacy Radzie ogłoszeni zostali. Przystąpiono dalej do wy-
borów na wydziały Rady F[ilialnej] do Wydziałów Spraw Wewnętrznych i Finan-
sowego, tudzież Wydziału Gwardii jako Rady Gospodarczej.
ad. a) Wydział Spraw W[ewnętrznych]: Janm, Jan Klimkiewicz, Piotr Smolarski, Sa-
lomon Ferber, Jan Stebnicki, Karol Przybylski, Józef Ziębiński
ad. b) Wydział Finansowy: Wincenty Sławski, Franz Brükner, Franciszek Piekarski,
Franz Latosiński, Offnern, Józef Łukowski, Jakób Jezierski,
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zaś Wydział Gwardii złączony z Radą Gospodarczą Gwardii i tam członkowie są za-
pisani, to jest z powyższych Obywateli 5 prócz Ob. Franciszka Brükner[a] i Jakuba
Jezierskiego. Przy tym oznajmia się Radzie, że Obywatele życzący sobie wstąpić do
Rady Fil[ialnej] jako członkowie obradujący, przez członka jednego tejże jednej sek-
cji przedstawieni, przez 2 członków poparci, na drugim dopiero posiedzeniu tajnym
głosowaniem, [mogą] albo przypuszczonymi być lub nie.
Dalej przystąpiono do obrad sesji dzisiejszej. Nadeszłe z Rady Narodowej Obwo-
dowej ekspedycje ad n[ume]r 519, 530 przeczytane zgromadzonym członkom rady,
i do 519 na wniosek Obywatela Wassilewskiego jednozgodnie uchwalono, aby co do
usposobienia mieszkańców miasta i okolicy obywatele z Wydziału S[praw] W[ew-
nętrznych], a mianowicie z miasta Ob. Karol Przybylski, Józef Ziębiński, Jan Klim-
kiewicz i Salomon Ferber, z okolicy zaś ze Przeciszowa J[an] Stebnicki, ze Spytko-
wice Piotr Smolarski, za Rudze Gierałtowice et.: Ob.: J[an] Wassilewski
sprawozdanie pojedynczo wypracowali i na przyszłe posiedzenie Radzie Filial[nej]
przedłożyli.
Co do eksp[edycji] ad n[umer] 530, takowa do przyjemnej wiadomości jednogłoś-
nie przyjęta została. Nadeszła eksp[edycja] Wydziału Nieustającego ad n[umer] 1
z dnia 13 X b.r. Radzie F[ilialnej] przeczytana i na wniosek prezesa R[ady] F[ilial-
nej] jednogłośnie przyjęty, i na czas do 22 t.m., na każdy dzień 5 członków R[ady]
F[ilialnej] przeznaczeni zostali. Wybór padł na następujące osoby: Ob.: Poniń-
skiego, Woycikiewicza, P[iusa] Piernikarskiego, Ig[nacego] Chlebowskiego, Ob.
Dąbrowskiego. Resztę człon[ków] wiceprezes za porozumieniem się z sekreta-
rzem ustanowi.
Czynności tych członków są wskazane w eksp[edycji] R[ady] O[bwodowej] z dnia
13 X b.r., n[umer] 1 Wydziału Nieustającego. Na koniec uchwalono, ażeby odpis
protokołu niniejszego do Wadowic, do przyszłego czwartku przez ekspedycję prze-
słać.
Na tym posiedzenie zakończono

(-) Teodor Dunin
(-) J[an] Woycikiewicz

a Nazwisko nieczytelne.
b Nazwisko nieczytelne.
c Nazwisko nieczytelne.
d Wymieniony z imienia i nazwiska, obok postawiony +.
e Wymieniony z imienia i nazwiska, obok postawiony +.
f Nazwisko nieczytelne.
g Wymieniony z imienia i nazwiska, obok postawiony +.
h Imię nieczytelne.
i Nazwisko nieczytelne.
j Imię i nazwisko nieczytelne.
k Nazwisko nieczytelne.
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l Nazwisko nieczytelne.
ł Tekst nieczytelny - „zliczonych”?
m Nazwisko nieczytelne.
n Imię nieczytelne.

[s. 227-229]
20 X 1848

Wolność, Równość i Braterstwo
do

Szanownej Rady Filialnej
w Zatorze

Zadość czyniąc wezwaniu Szanownej Rady z dnia 16 b.m. ad n[umero] 38, mam
zaszczyt następnie odpowiedzieć:
Szanowna Rada żąda ode mnie sprawozdania o usposobieniu mieszkańców w oko-
licy Spytkowic, ponieważ wyraz usposobienia nie jest dokładnie oznaczony, więc
zdaje mi się, iż Szanowna Rada mniema usposobienie moralne i polityczne tutej-
szych Obywateli, a zatem zdaję sprawozdanie tak o moralnym, jak i politycznym
ichże usposobieniu i ograniczam się tylko do Obywateli włościan.
Co się tyczy moralnego usposobienia tutejszych włościan, nie tajno będzie Sza-
nownej Radzie, iż jeszcze przed rokiem sławna była tutejsza okolica z częstych kra-
dzieży, podpaleń i innych występków tak dalece, iż włościanina tutejszego w całej
Polszcze nikt przenocować nie chciał.
Przez zaprowadzenie wstrzemięźliwości i lepszego dozoru ze strony miejscowego
urzędu występki wzmiankowane znacznie zmniejszyły się i spodziewać się można,
iż wkrótce całkiem ustaną.
Co się tyczy usposobienia politycznego, z bólem wyznać muszę, iż nic korzystnego
w tym względzie o włościanach tutejszych powiedzieć nie mogę. Pomimo gorliwych
usiłowań Szanownego tutejszego Obywatela Wolskiego i reszty inteligencji miejs-
cowej, pomimo zaprowadzenia gazet wiejskich, znajdzie się tylko nader mała liczba
mieszkańców, którzy wolności konstytucyjne rozumieją i rozumieć chcą, i którzy do-
brem ogółu są przejęci. Pomiędzy pięciu tysiącami włościan należącymi do tutejszych
parafii ledwie tylko czwarta część jest w posiadaniu gruntowych realności, trzy
trzecie12 części należą do klasy proletariuszów. Posiadacze gruntów uważają uwol-
nienie z robocizny pańszczyźnianej jako darowiznę rządu w roku 1846 im przy-
obiecaną, a teraz uiszczoną i ta wiara jest w nich niezachwianą, w upadku dawnego
sposobu rządzenia widzą upadek swych nabytych wolności i są zatem nieprzyjaźni
wprowadzeniu każdej nowości w tym względzie. Nadaremne są wszelkie przeko-
nania i nauki. Jedynym sposobem do zachwiania tej złej wiary i przekonania wło-

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

12 Autorowi chodziło zapewne o trzy czwarte części.

189



ścian o dobroci instytucji konstytucyjnych widzę: I. Wydanie włościanom gospo-
darzom przez dawnych dziedziców dokumentu tej treści, „iż od nichże pod żadnym
względem ani teraz, ani na przyszłość uiszczenie pańszczyzny żądanym nie będzie”,
II. Poprzestanie egzekwowania remanentów pańszczyźnianych ostrymi środkami
przez dawne polityczne przepisy oznaczonymi lub co jeszcze skuteczniej darowa-
nie tych remanentów jak to tutejszy Szanowny Obywatel Wolski uczynił. Włościa-
nie tutejsi nie posiadający żadnej realności zasadzają wszystkie swe nadzieje polep-
szenia bytu swego w marzeniach o podziale gruntów pańskich. Kilkakrotnie
deputacje proletariuszów tutejszych były w tym celu do mnie przysyłane z zapyta-
niem, czyli oczekiwany dekret cesarski podział gruntów pańskich zezwalający już nie
nadszedł, eksplikowałem im ile możności niesłuszność i bezzasadność ich życzeń,
lecz czyli me usiłowania do serc i przekonania ich przystęp otrzymały, nie wiem, gdyż
wprawdzie przyznawali, że moja nauka jest słuszna, lecz na koniec pozostawali
w swoim mniemaniu, iż dziedzic tyle gruntów nie potrzebuje, i że przecież kiedyś
do tego przyjść musi, że grunta dominialne będą pomiędzy włościan rozdane. Są-
dzę więc zatem, iż jedynym środkiem przekonania tejże klasy ludu o nieprawości żą-
dań ich jest tylko nauka, która by najlepiej przez miejscowych księży udzielona być
mogła, lecz i tu znajdują się przeszkody, a najważniejszą jest ostatni rozkaz księdza
biskupa tarnowskiego, aby księża przy naukach swych z ludem w politykę się nie
wdawali. Oprócz tego nie byłoby od rzeczy zatrudnić się więcej niż dotychczas za-
prowadzeniem rzemiosł i rękodzieł na wsiach, by włościanie, którzy posiadłości ża-
dnej nie mają, uzyskali tym sposobem nadzieję polepszenia swego materialnego bytu
i nie spuszczali się na płonne oczekiwanie rozdziału gruntów dziedzica. Kończąc ni-
niejsze sprawozdanie, dodaję, iż pomiędzy pięciu tysiącami tutejszych włościan
większa połowa jest nieprzyjazna zaprowadzonej konstytucji, druga połowa jest
neutralna, i pomiędzy tą lepszą częścią zaledwie kilku by się znalazło, którzy by
w obronie uzyskanych praw konstytucyjnych wystąpić chcieli.
Spytkowice 20 X 1848 Pozdrowienie braterskie

(-) Piotr Smolarski

[s. 67-70]
22 X 1848

Rada Fil[ilana] Zator d[nia] 22 paźd[ziernika] 1848

Posiedzenie XX
Prezydujący Theodor Dunin

Za sekret[arza] Fr[anciszek] Woycikiewicz
Gdy się na dzisiejsze posiedzenie prawie wszyscy członkowie Rady zgromadzili, zos-
tały najprzód odczytane nadeszłe z Rady Obw[odowej] ekspedycje:
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a) do n[umeru] 541 z dnia 19 paźd[ziernika] 1848
b) do n[umeru] 558 z dnia 19 paźd[ziernika] 1848
c) do n[umeru] 581 z dnia 19 paźd[ziernika] 1848
d) ekspedycja Wydziału Nieust[ającego] Rady Ob[wodowej] z dnia 14 b.m.
e) sprawozdanie komisji wyznaczonej do skreślenia dotyczącego się usposobienia
umysłów et. mieszkańców miasta Zatora i jego okręgu, a na koniec,
f) doniesienie prez[sa] Rady F[ilialnej] tutejszej Theod[ora] Dunin[a], iż dnia
dzisiejszego na posiedzenie do Zatora przybyć nie może i że prosi o udzielenie mu
pisemnie upoważnienia zastępowania tutejszej Rady Fil[ialnej] w Radzie Obwo-
dowej w Wadowicach.

I
Po ukończonym odczytaniu wyż[ej] wspomnianych ekspedycji etc. doniosło Radzie
kilku członków, iż pewny Obywatel tutejszy miał w przyległej wiosce Podolszu od-
grażać włościanom tutejszym podpaleniem, wskutek tego doniesienia uchwaliła Rada
Narod[owa], ażeby [dla] dochodzenia tego szczegółu ustanowiono komisję skła-
dającą się z następujących członków: Obyw. Piusa Piernikarskiego, Jana Chlebow-
skiego i Jana Klimkiewicza, których obowiązkiem będzie z swych czynności na przy-
szłym posiedzeniu Radzie Nar[odowej] zdać sprawozdanie.

II
Ekspedycja Rady Nar[odowej] Obw[odowej] do n[umeru] 541 jako też eks-
ped[ycja] 55813 przyjęła Rada F[ilialna] do wiadomości.

III
Na ekspedycję do n[umeru] 581 uchwaliła R[ada] N[arodowa], ażeby natych-
miast przystąpiono do podpisania petycji do Sejmu Wiedeńskiego, przeciw wnios-
kami podać się mającymi do tegoż Sejmu o odebranie dóbr nieruchomych ziemskich
i gruntów należących dzisiaj do klasztorów w Galicji, jako też biskupich i plebań-
skich.

IV
Na ekspedycję Wydziału Nieustającego z dnia 14 paźd[ziernika] b.r. uchwaliła
Rada Fil[ialna], ażeby się w żadne tłumaczenia ludowi miejskiemu, co się tyczy wy-
padków wiedeńskich14, nie wdawać, gdyż w tutejszej okolicy włościanin na wszel-
kie przedstawienia jest głuchy i niedowierzający.

V
Sprawozdanie komisji o usposobieniu mieszkańców miasta Zatora i jego okręgu
przesłane ma być Rad[zie] Obw[odowej] osobną ekspedycją, na koniec uchwalono,

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

13 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 189 – Ekspedycja Nr 558 z Rady Narodowej Obwodowej w Wado-
wicach z 19 października 1848 r. dotyczyła m.in. przyjęcia do wiadomości informacji o reorganizacji rady za-
torskiej oraz zreorganizowania Gwardii Narodowej w Zatorze.

14 „Wypadki wiedeńskie” – wydarzenia tzw. trzeciej rewolucji wiedeńskiej, czyli reakcja ludności Wied-
nia na próbę wysłania dnia 6 października 1848 r. wojska austriackiego na Węgry.
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VI
Wskutek odezwy Obyw. prezesa Theod[ora] Dunina, ażeby [dla] niego pisemne
upoważnienie dotyczące się zastępowania tutejszej Rady F[ilialnej] w Radzie Ob-
wodowej w Wadowicach skreślić i Obyw. Duninowi jak najspieszniej doręczyć.
Po tych uchwałach zapadły jeszcze następujące uchwały.

VII
Na wniosek Obyw. Piusa Piernikarskiego, ażeby w mieście warty zaprowadzono po
4 do 5 członków na każdą noc, uchwalono jednogłośnie zaprowadzenie tej warty
przez obywateli tutejszych na tak długo, aż wypadki wiedeńskie nie będą załatwione,
z zaostrzeniem, iż tacy Obyw[atele], którzy by się od tej służby odciągali i na straż
zapowiedzianą nie przylegli, mają złożyć karę pieniężną za każde przekroczenie ni-
niejszego postanowienia, w kwocie 24 x cm, która to kara pieniężna ma zawsze wpły-
wać do kasy Rady Gospodarczej tutejszej Gwardii Narod[owej]. Nad dopełnieniem
obowiązku straży obywatelskiej ma, za porozumieniem się ze syndykiem miejsco-
wym, tutejszy policji rewizor Jan Chlebowski czuwać.

VIII
Na wniosek Obyw. Józefa Dąbrowskiego, ażeby donieść Radzie N[arodowej]
Obw[odowej], iż tutejsza straż finansowa otrzymała tymi dniami manifest rządowy,
podług którego Najjaśniejszy Pan raczył zamianować feldmarszałka Jelaczycza ko-
mendantem całych Węgier etc., do ogłoszenia uchwaliła Rada N[arodowa] F[ilialna]
doniesienie dotyczące się Rad N[arodowych] natychmiast uczynić, gdyż podług zda-
nia wszystkich członków Radya, stosownie do istniejących przepisów, straż finan-
sowa, nie będąc żadną polityczną zwierzchnością, nie ma prawa ogłaszania mani-
festów lub jakichbądźkolwiek przepisów i rozkazów politycznych. Na koniec

IX
Wyznaczyła Rada N[arodowa] do Wydziału Nieustającego na następny tydzień, to
jest od dnia 23 do 30 b.m., następujących 5członków ze swego grona, jako Antoniego
Pająka, Fr[anciszka] Latosińskiego, Ig[nacego] Chlebowskiego, Jana Pleszowskiego
i Tomasza Piekarskiego.

X
Obyw. Win[centego] Sławskiego wezwano przez prezesów, ażeby się (przybrawszy
sobie kilku członków) zajął zbieraniem składek na nieodzowne wydatki tutejszej
Rady Filialnej i ażeby na przyszłe posiedzenie przedłożył oraz Rad[zie] F[ilialnej]
wykaz zebranych składek. Na tym posiedzenie dzisiejsze zakończono.

(-) Ig[nacy] Chlebowski wiceprez[es]
(-) Fr[anciszek] Woycikiewicz sek[retarz]

a Skreślono „straż”.
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[s. 85-88]
29 X 1848

Rada Fil[ialna] Zator[ska] d[nia]29 paź[dziernika] 1848

Posiedzenie 21
prezydujący Theod[or] Dunin

za sekret[arza] Fr[anciszek] Woycikiewicz

Z Członków Rady - Ob. Poniński wiceprez[es], Ob. Ign[acy] Chlebowski wice-
prezes, Pius Piernikarski 2 sek[retarz], Piotr Smolarski, Jan Wassilewski, Fr[anciszek]
Brückner, Józef Dąbrowski, Fr[anciszek] Latosiński, Józef Łukowski, Jakub Jezier-
ski, Józ[ef] Ziębinski

I
Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia niedzielnego, przyjęciu i podpi-
saniu takowego przystąpiono natychmiast do dziennego porządku i tak naprzód od-
czytano nadeszłe z Rady Obwodowej:
a) Odezwa posłów galicyjskich do kraju z dnia 19 paźd[ziernika] 1848
b) Protestacja z dnia 15 sierp[nia] 1848 przeciw nowemu podziałowi Polski zdzia-
łane przez niesprawiedliwe wcielenie W[ielkiego] Ks[ięstwa] Poznańskiego do
Rzeszy Niemieckiej 15

c) Sprawozdanie Wydziału Finansowego Rady Centralnej Lwowskiej16

d) Okólnik C.k. Cyrk[ularnego] Urzę[du] z dnia 27 paźd[ziernika] 184817 naka-
zujący urzędom gromadzkim czuwanie nad porządkiem i spokojnością pod najsu-
rowszą odpowiedzialnością, na koniec protokół posiedzenia Rady Nar[odowej]
Obw[odowej] z dnia 19 paźd[ziernika] 1848, takowe przyjęto do wiadomości.

II
Obyw. Józef Łukowski czyni pisemnie wniosek, by Rada poparła podanie gminy za-
torskiej pod dniem 2 listop[ada] do liczby 620, do magistratu uczynione, względem
znaglenia dawniejszych wybranych mężów do złożenia rachunków z obligacji i wikla
miejskiego – przyjęto jednogłośnie.

III
Wniosek Oby. Dunina, prezesa Rady, ażeby Rada Filialna zaprenumerowała by-
najmniej jeden egzempl[arz] „Tygodnika Wiejskiego”, jako też ażeby księży z oko-
licy do prenumerowania na „Tygodnik Wiejski” zawezwano – przyjęto.

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

15 Protest przeciwko uchwale Frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego z dnia 26 lipca 1848 r. doty-
czącej włączenia do Niemiec zachodniej części Wielkiego Księstwa Poznańskiego, zgodnie z wcześniejszą de-
cyzją rządu pruskiego o podziale księstwa na część polską i niemiecką.

16 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s.127: Sprawozdanie Wydziału Finansowego Rady Narodowej Cen-
tralnej, z dnia 1 lipca 1848 r.

17 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s.195: Okólnik c.k. radcy gubernialnego i starosty wadowickiego Lo-
sertha z 27 października 1848 r.
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IV
Wniosek Oby. Fr[anciszka] Woycikiewicza, ażeby [dla] uświetnienia uroczystości na-
bożeństwa, na pamiątkę oswobodzenia Wiednia przez króla Jana Sobieskiego III, dnia
12 list[opada] b.r. w tutejszym kościele paraf[ialnym] odbyć się mającego, Obywa-
teli z okolicy zaprosić - przyjęto. Do ułożenia stosownej odezwy na piśmie wyzna-
czono komisję składającą się z członków Rady, jako to: Oby. Piotra Smolarskiego,
Jana Wassilewskiego i Jana Chlebowskiego. Obyw. Wassilewski dodaje do tegoż
wniosku, ażeby prosić Radę Narod[ową] Obwodową na wyż[ej] wspomnianą uro-
czystość, [aby] zechciała zesłać do Zatora delegację z kilku członków radnych - ten
dodatkowy wniosek też przyjęto.

V
Następnie wysłuchano ustne sprawozdanie komisji wyznaczonej z Obyw. Fr[an-
ciszka] Latosińskiego, Piusa Piernikarskiego, Jana Klimkiewicza i Jana Chlebow-
skiego do dochodzenia uczynionego Radzie Fil[ialnej] na przeszłym posiedzeniu do-
niesienia, jakoby pewny Obyw. tutejszy miał w sąsiedniej wiosce Podolszu odgrażać
[się] włościanom podpaleniem, a ponieważ się przy tym okazało, iż Józ[ef] Ko-
czurkiewicz, którego o powyższe przekroczenie obwiniano, tego czynu jako chło-
pak młody dopuścił się li tylko z płochości i niedoświadczenia bez najmniejszego
złego zamiaru, a zatem uchwalono, ażeby wyż[ej] wspomniani członkowie komisji
Koczurkiewiczowi w imieniu Rady dali naukę w celu naprowadzenia go na drogę
prawa i przedstawili mu skutki, jakie by z podobnych gróźb wyniknąć mogły et. Na
koniec,

VI
Wysłuchano ustne sprawozdanie Wydz[iału] Nieustającego jako w upłynionym ty-
godniu nic takowego nie zaszło, co by spokojność zburzyć mogło i po przyjęciu ta-
kowego do wiadomości wyznaczono na następny tydzień, to jest od dnia 29
paźd[ziernika] do dnia 4 listop[ada] b.r. dla tegoż wydziału następujących 5-ciu
członków, jako to: Oby. Mich[ała] Rokickiego, Józefa Ziębinskiego, Józ[efa] Łu-
kowskiego, Henr[yka] Piernikarskiego i Winc[entego] Sławskiego i na tym posie-
dzenie dzisiejsze zakończono.
Sprawozdanie Ob. Piotra Smolarskiego co do usposobienia mieszkańców Spytko-
wic i okręgu ma podług oznajmienia prezesa pozostać dotąd, pokąd nie będą radzie
nadesłane sprawozdanie jeszcze innych Obywateli z okolicy.

Prezydujący (-)Teodor Dunin
(-) Fr[anciszek] Woycikiewicz sek[retarz]
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[s. 231-234]
31 X 1848

Do Szanownej Rady Narodowej Okręgu Zatorskiego!
Wolność, Równość, Braterstwo

Wskutek uchwały z dnia 15 paździer[nika]18 czyni podpisany co do usposobienia
umysłów włościan z okolicy Gierałtowic Przybradza i Gierałtowiczek następującea

sprawozdanie:
Ażeby jednak głębiej rozpoznać teraźniejsze usposobienie umysłów włościan
w ogólności, szczególnie zaś naszej okolicy, należy scharakteryzować takowe z po-
przedniej czasu periody, to jest od roku 1845 i podług tego wynikłość jako stan dzi-
siejszy uznać, bo zdarzenia w kraju naszym, w ostatnich trzech latach zaszłe, były
pierwotnie odletargnieniem, następnie zaś ich umysłu rozdrażnieniem, więcej do-
tykały i poruszały włościan z stosunku społecznego jak politycznego i w tym był wię-
cej biernym, będąc użyty za środek do celu, jak gdyby był kierownikiem, której bądź
kwestii politycznej lub socjalnej.
Przed rokiem 1845 bowiem włościan[in] ograniczał się w pożyciu domowym na
swoje gospodarstwo gruntowe, w publicznym na gromadzkich schadzkach li tylko
miejscowe gromadzkie sprawy zajmującym, w socjalnym na odbywaniu swoich po-
winności ku dworowi i plebani, w politycznych kwestiach nie odbierając żadnej
nauki i nie mając w nich poznania, nie uzyskawszy nawet wskutek ówczesnego sys-
temu rządowego choć najpotrzebniejszego wykształcenia naukowego w czytaniu
i pisaniu. Takowe ubóstwo moralne musiało zrodzić równie i fizyczne, bowiem
nędzne i nieochędożne pożycia włościan, tak co do zamieszkania, jak i pożywienia
aż nadto w oczy wpadają, a z ciemnoty i ubóstwa przez rząd absolutny utrzymywa-
nych, a przez włościan samych nieszczęśnie popieranych, obojętność na wszystko
co włościan otacza wypłynąć musiała.
Ku końcu roku 1845 wprowadzone, pod kierunkiem duchowieństwa przez włościan
składane przysięgi od używania wódki, z powodu że sposób ich zaprowadzenia fa-
natyzmem relig[ijnym] tchnął, a ową klasę ludzi mających udział w wyrobie
i sprzedaży wódki jako wrogów włościan cechował, wzbudziły najprzód drażliwość
umysłu włościan, niechęć i nienawiść po części już dawniej ku panom wiejskim,
z stosunku istniejącego poddaństwa i sądownictwa pańskiego zarodzona, naraz się
wzmogły i bujnie wzrastały.
Rok 1846 z wypadków krwawych w pobliskich obwodach zaszłych był początkiem ze-
rwania węzłów patriarchalnych między panem i poddanym od wieków nabytych, źli

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

18 Uchwała ta była konsekwencją pisma Rady Narodowej Obwodu Wadowickiego z 12 października 1848
r., w którym stwierdzono: „[...] Teraz zaś potrzebuje Rada Naro[dowa] Obwod[owa] mieć obraz całego Ob-
wodu. Wzywa przeto Radę Narod[ową] filialną, aby w jak najkrótszem czasie chciała skreślić obraz uspo-
sobienia mieszkańców Okręgu swego, mając szczególniej uwagę na usposobienie Obywateli wiejskich, tj. wło-
ścian.” – zob. AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 171.
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ludzie cudzoziemcy, machinacje urzędników i sług rządowych podniecały niena-
wiść, a potem mściwość włościan przeciw Panom swoim aż do wybuchu zupełnego
znieważenia Państw wiejskich, głaskanie włościan obłudne i pobłażanie im w wszel-
kich ich karygodnych postępkach przez urzędników i sługi rządowe, obietnice dawane
im co do darowizn gruntów dworskich itd. z innych obwodów i tutaj doszłe, naresz-
cie z wielką pompą zapowiedziane zmniejszenie, czyli regulacja pańszczyzny, oraz róż-
norodne wieści włościanom z różnych stron kraju zawsze w świetle fałszywym udzie-
lane, oto powody, że włościanie hołdując ówczesnym machiavellistycznym agitacjom
rządu Metternicha, na teraz stali się zupełnie niedowiarkami wszelkich udzielanych
im wiadomości, tak co do nadanej Krajowi przez N[ajjaśniejszego] Cesarza konsty-
tucji, jak stąd dla szczęścia dobrobytu Kraju wypływających praw na zasadzie wolno-
ści politycznej, równości obywatelskiej przed prawem i braterskiej zgody narodów, sta-
nów i wyznań. Obojętność dawniejsza znikła, a niedowiarstwo dlatego takowe
zastąpiło, bo nawał zdarzeń dotykających bezpośrednio umysł i osobę włościan jest tak
ogromny i nagły, że nawet rozprawy umiejętnej, oświecającej i zastosowującej, co do
dawnego jego położenia zupełnie nie dopuszcza, bo wystawić sobie trzeba włościanina
byt przed rokiem, a teraz przed rokiem ani słowa o Narodzie, o stosunku Rządu do
Kraju i mieszkańców jego, o polepszeniu bytu włościan, itd. ani myśli, ani znania ja-
kiejś Gwardii Narodowej, a teraz wolno mówić, pisać, nauczać, oświecać, każde zda-
rzenie tłumaczyć, nad stanem Kraju i potrzebach jego rozprawiać, każde rządowe roz-
porządzenie, dekret lub patent co do zasad jego i skuteczności dla Kraju rozbierać,
poprawiać lub ganić i odmiany żądać, na deputowanych sejmowych wybierać i w Sej-
mie zasiadać itd., a do tego zupełne zniesienie pańszczyzny, na którą włościanin dzień
i noc utyskiwał, łatwo się więc ich odróżnianie od wszelkiego ruchu życia politycznego
i dziwaczne pojęcie teraźniejszego stanu rzeczy da wytłumaczyć, a że cały udział w no-
wym życiu politycznym widzi włościanin u osób bliżej z nim stykających się, jako to
Obyw[ateli] ziemskich, urzędników prywatnych mieszczan i rzemieślników, a widząc
z boku nieruchawość i smętność władz politycznych, a po części i duchownych,
które nie zdają się podzielać nowszej myśli i zdania konstytucyjnego, dlatego wyka-
zuje się jego nieufność, a więcej niepewność, komu ma wierzyć, a to tym bardziej iż
mało znajduje osób swego stanu znających i pojmujących dzisiejsze dzieje ich źródła
i dążności ku reformie życia obywatelskiego, które by mu takowe wpoić mógł i w błąd
tym łatwiej wprowadzony zostaje, jeżeli osoby innego stanu różno mówiących słyszy,
to jest przewrotnych lub z jego pojęciem nie zgadzających się, to jest „anti konstytu-
cyjnych, czyli tak zwanych farby Schwarzgelberowskiej”.19

Nieprzyjaznych i nieprzychylnych życiu politycznemu rozmów włościan dla ich
ciemnoty i wstecznych pojęć nie należy surowo sądzić i oto się gorlić, a ich jątrzyć,

PAWEŁ HUDZIK

19 Schwarz-gelber (niem.) – czarno-żółty (herbowe kolory Habsburgów), zwolennik monarchii au-
striackiej.
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owszem każdej sposobności użyć, ażeby stan włościanina już teraz szczęśliwy jako
Obywatela Kraju równie uprawnionego bardziej dać pojąć i usposobić ich do oczeki-
wania reform dla nich i wszystkich Obywateli Kraju nader potrzebnych i pożądanych.
To są ogólne wyniki usposobienia umysłów włościan, a że się takowy nie pogorsza
w okolicy naszej, dowodzą te okoliczności, że włościanie z chęcią i uwagą czytają ga-
zety lub słuchają więcej teraz o polityce, o rządzie, narodzie, o Kraju i reformach roz-
prawiają, każde wyjaśnienie zdarzeń publicznych słuchają, nareszcie konkludują:
„Niech Pan Bóg tym dopomoże, co chcą dobrze”, z tego poznać można ich zasadę
neutralności, nie cofają się wstecz, a przybliżają się postępować, dlatego i niedo-
wiarstwo ich z czasem się usunie i chęć do nauk, oświaty i udziału w politycznych
rzeczach, tudzież życzliwość i przychylność ku innym stanom zawita, dużo się do
tego przyczyniają książki wydania pańskiego, „Tygodnik Wiejski”, „Przyjaciel Ludu”,
„Szkoła Ludu” i inne czasopisma i książki ku oświacie ludu wiejskiego wychodzące
przez przychylnych włościanom osób z inteligencji znacznym kosztem dawane.

Gierałtowiczki dnia 31 października 1848
Członek Rady Okręg[owej] Zatorskiej w Wydziale Spraw Wewnętrznych

(-) Jan Wenglarski
a W tekście „następne”.

[s. 93-96]
5 XI 1848

Rada Fil[ialna] Zator[ska] d[nia] 5 XI 1848

Posiedzenie 22
Prezydujący Theod[or] Dunin, wiceprez[es] Ig[nacy] Chlebowski, Sew[eryn] Po-
niński
sekretarze, Fr.[anciszek] Woycikiewicz, Pius Piernikarski, z członków Rady:
Fr[anciszek] Honsek, Jan Wassilewski, Józ[ef] Dąbrowski, Józ[ef] Łukowski,
Fr[anciszek] Latosiński, Jan Klimkiewicz, Józ[ef] Ziębiński, Fr[anciszek] Żmud-
kiewicz, Fr[anciszek] Rokicki.

I
Po odczytaniu protokołu z ostatniego posiedzenia niedzielnego, przyjęciu i podpi-
saniu takowego przystąpiono do odczytania nadeszłych z Rady Obw[odowej] eks-
pedycji jako to ekspe[dycja] z dnia 2 list[opada] do l. 660/661, według takowej po-
lecono Radzie Filialnej: a) przybrać odtąd nazwę Rady Okręgowej20, b) mieć

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

20 W piśmie Rady Narodowej Obwodu Wadowickiego L. 660 i 661 z dnia 2 listopada 1848 r.: „Na posiedze-
niu dnia dzisiejszego uchwaliła [Rada Narodowa Obwodu Wadowickiego]: iż Rady Narod. Filialne przybiorą od-
tąd nazwę Rad Narodowych Okręgowych, o czem Radę zawiadamia” – AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 193.
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baczność na niejakiego oszusta znanego Godzinskiego, zowiącego się czasem Wa-
rzyski21 lub Cielecki, dalej c) zawezwała Rada Obw[odowa] Radę Okręgową donieść
jej rezultat przeznaczonego Pan[u] Syndy[kowi] Honsek[owi] dochodzenia wzglę-
dem ogłaszania różnych plakatów przez tutejszą straż finansową, dalej d) nadesłać
sprawozdanie o usposobieniu mieszkańców, e) donieść, czy okólnik P. Starosty z dniaa

po wsiach wszędzie ogłoszony został, na koniec f) przesyła Rada Obw[odowa] 20
egzempl[arzy] kazania po 5 x mc do rozdania i nadesłania zebranych pieniędzy.

ad. a
Rada przyjmuje od dnia dzisiejszego nazwę Rady Narodowej Okręgowej.

ad. b
Polecono Obyw. Sławskiemu i Piernikarskiemu mieć baczność na zjawienie się
wyż[ej] wspomnianego Godzinskiego, zowiącego się czasem Wawrzynskim niekiedy
Cieleckim, i donieść Radzie o rezultacie.

ad. c
Proszono Pana Syndyka Honsek[a] oznajmić Radzie o rezultacie zleconego mu urzę-
dowego śledztwa tyczącego się ogłoszenia różnych plakatów przez straż finasową.

ad. d
Uchwalono zawezwać powtórnie Oby. Stebnickiego o nadesłanie Radzie sprawo-
zadania co do usposobienia mieszkańców okolicy Przeciszowa.

ad. e
Do dochodzenia, czy okólnik Pana Starosty z dniab został przynależycie po wsiach
ogłoszony, wyznaczono Ob. Sławskiego i Piernikarskiego oraz zlecono takowym
sprawozdanie w tym względzie zdać na następnym posiedzeniu.

ad. f
Nadesłane 20 egzemp[larzy] kazania oddano skarbnikowi Winc[entemu] Sław-
skiemu z tym dodatkiem, by takowe porozdawał i pieniądze odebrane na przyszłym
posiedzeniu oddał.

II
Następnie odczytano protokół posiedzenia Rady Obw[odowej] z d[nia] 26
paźd[ziernika] b.r. i takowy przyjęto do wiadomości.

III
Obyw. Jan Wassilewski składa sprawozdanie co do usposobienia mieszkańców oko-
licy Gierałtowic, takowe pozostawić w aktach, dopokąd nie będzie Radzie nadesłane
sprawozdanie Oby. Stebnickiego z Przeciszowa.

IV
Obywatel Fr[anciszek] Woycikiewicz oddaje na czysto podpisaną odezwę do oby-
wateli w okolicy zapraszającą takowych na nabożeństwo dnia 12 b.m. na pamiątkę
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21 W piśmie Rady Narodowej Obwodu Wadowickiego L.660 i 661 wymieniamy jest jako „[...] Godziń-
ski zowiącym się czasem Marczyńskim, niekiedy Cieleckim [...]” – AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 193.
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oswobodzenia Miasta Wiednia22, w tutejszym kościele paraf[ialnym] odbyć się ma-
jącego z tym oznajmieniem, iż tę odezwę jeszcze nie wyekspedytował, ponieważ
wnioskuje, ażeby takowe nabożeństwo po teraźniejszych smutnych wypadkach
w Wiedniu zaszłych było odłożone na inny dzień. Obyw. Dąbrowski wnioskuje,
ażeby to nabożeństwo całkiem zaniechano, gdyż wszelkie z tymże odprawić się ma-
jącym nabożeństwem na pamiątkę oswobodzenia miasta Wiednia spod jarzma tu-
reckiego połączone i zaproponowane ceremonie i okazałości w teraźniejszym cza-
sie ucisku i nędzy miasta Wiednia byłyby niedorzeczne i zdawałoby się to wszystko
jako wyszydzenie z niedoli Wiedeńczyków. Obyw. Dunin i Wassilewski wnioskują,
ażeby nabożeństwo wyż[ej] wspomniane nie zaniedbywać, gdyż sam konsystorz do
odprawiania takowego po kościołach paraf[ialnych] księży zawezwał, jednak wnios-
kują dalej, ażby to nabożeństwo odprawione było bez wszelkiej okazałości, jako też
ażeby zaniechano Obyw[ateli] i Gwardię z okolicy do tegoż nabożeństwa zawezwać.
Wniosek Obyw. Dunina i Wassilewskiego zostaje większością głosów przyjęty.

V
Obyw. Dunin jako prezes Rady oddaje zażalenie podane przez Mik[ołaja] Radzi-
szewskiego do Rady Obw[odowej] – naprzeciw Fr[anciszki] Sławskiej zamężnej Go-
lejowskiej o dług należący mu się w kwocie 100 zł r cm wraz z procentami i wyznacza
do załatwienia tej skargi Obyw. Sewer[yna] Ponińskiego i Józefa Łukowskiego.

VI
Następnie Oby. prezes Theod[or] Dunin zleca Radzie Okręgowej tych Obywateli,
którzy się do składki dla tutejszej Gwardii Narodowej znaczniejszymi darami przy-
czynili, oznajmić Radzie Obwodowej. Na koniec

VII
Wysłuchano ustne sprawozdanie członków Wydziału Nieustającego, jako przez tydzień
upłyniony nic takowego nie zaszło, co by spokojność zachwiać mogło i po przyjęciu tego
oznajmienia do wiadomości mianowano na wniosek wiceprez[zesa] Ign[acego] Chle-
bowskiego, dla Wydziału Nieustającego na przyszłość Oby. Piusa Piernikarskiego pre-
zesem na cały czas trwania Wydz[iału] Nieustającego i przydano mu na następny ty-
dzień 4 członków z grona jako to Oby. Józefa Ziębińskiego, Henryka Piernikarskiego,
Jana Klimkiewicza i Józefa Stachalko i na tym posiedzenie dzisiejsze zakończono.

(-) Ign[nacy] Chlebowski wiceprez[es]
(-) F[ranciszek] Woycikiewicz sekr[etarz]

(-) Pius Piernikarski sekr[etarz] 2

a Nie wpisano daty.
b Nie wpisano daty.

WYBRÓR MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DO HISTORII...

22 AP Oświęcim, MZ, sygn. 294, s. 235-239 – tekst odezwy. Po samym tekstem umieszczone nazwiska
znacznieszych obywateli okolic Zatora, którym miała ona być dostarczona. Na piśmie widnieje data prezenty:
5 listopada 1848 r. oraz numer 56.
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[s. 101-103]
12 XI 1848

Rada Okręgowa Zatorska 12 XI 1848 Roku

Posiedzenie 23
Prezydujący Ign[acy] Chlebowski wiceprezes, Sew[eryn] Poniński, sekretarze
Fr[anciszek] Woycikiewicz, Pius Piernikarski, z członków Rady Fr[anciszek] Hon-
sek, Józef Łukowski Franc[iszek] Latosiński, Józef Ziębiński, Franciszek Żmud-
kiewicz, Michał Rokicki, Józef Stachołek, Antoni Pająkowski, Jan Chlebowski, Jó-
zef Pleszowski, Wincenty Chlebowski

I
Po odczytaniu protokołu dtto 5 XI b.r. jako z ostatniego posiedzenia niedzielnego,
przyjęciu i podpisaniu takowego przystąpiono do odczytania nadeszłej ekspedycji
z d[nia] 9 listopada b.r. do l. 70, podług której doniesiono Radzie Narod[owej]
Okręgowej, iż Pan Starosta oznajmił, że nie widzi żadnej przeszkody do dalszego ist-
nienia Rady Obwod[dowej] Wadowickiej, owszem sam udał się do Gubernium
z przedstawieniem, aby mimo rozwiązania Rady Centralnej, Rada Narod[owa]
Obwod[owa] w swej czynności pozostawioną była dla utrzymania dalszego pokoju
i bezpieczeństwa, i takową przyjęto z wielkim zadowolnieniem do wiadomości.

II
Obb. Win[centy] Sławski i Pius Piernikarski otrzymali zlecenie na przeszłym po-
siedzeniu dawać baczność na Godzińskiego, zowiącego się czasem Wawrzyńskim,
a niekiedy Cieleckim, aby o rezultacie sprawozdanie zdali, oznajmują ustnie, iż
wyż[ej] wspomniany Godziński dotąd nie był dostrzeżonym i że swej baczności
w tym względzie nie zaniedbają.

III
Obb. Win.[centy] Sławski i Pius Piernikarski donoszą, iż się przekonali, że okólnik
P[ana] Starosty z d[nia]a w okolicy jak najdokładniej ogłoszony został. Rada Na-
rod[owa] Okręgowa przyjmuje to doniesienie do wiadomości i uchwaliła, ażeby sto-
sowne doniesienie uczynić Radzie Narod[owej] Obwod[owej] Wadowskiej.

IV
Magistrat miasta Zator, a mianowicie Ob. Fr[anciszek] Honsek uwiadamia Radę pi-
semnie, iż starzy wybrani mężowie otrzymali nakaz dtto 8 XI b.r. do l.b, aby pod karą
1 f km przystąpili do złożenie kalkulacji z wikla i obligacji miejskich. Takowe do-
niesienie przyjęto do wiadomości.

V
Ob. skarbnik Win[centy] Sławski donosi, iż wydał na posłańców z różymi ekspe-
dycjami Rady tutejszej 1 f km, a na papier i pióra dla Rady... 40 x. Razem 1f 40 x km
i prosi o zaasygnowanie tej kwoty. Rada tutejsza przychyla się do tej prośby
i uchwala, ażeby skarbnikowi nakaz do wydania wyż[ej] wspomnianej sumy wydano.
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VI
Na koniec wysłuchano ustne sprawozdanie członków Wydz[iału] Nieustaj[ącego],
jako przez tydzień upłyniony nic takiego nie zaszło, co by spokojność zwątlić mo-
gło, po przyjęciu tego oznajmienia do wiadomości uchwalono, ażeby Radzie Na-
rod[owej] Obwod[owej] przysłać odpis z protokołu posiedzenia z d[dnia]c i na tym
zakończono posiedzenie dzisiejsze.

(-) Ig[nacy] Chlebowski wiceprez[es]
(-) F[ranciszek] Woycikiewicz sekr[etarz]

a Brak daty.
b Brak liczby.
c Brak daty.

[s. 109-112]
19 XI 1848

Zator dnia 19 list[opada] 1848 roku

Posiedzenie 24
Prezydujący Ign[acy] Chlebowski, za Sekretarza F[ranciszek] Woycikiewicz,
z członków Rady, Pius Piernikarski, Fr[anciszek] Honsek, Fr[anciszek] Sułkowski,
J[ózef] Dąbrowski, Winc[enty] Sławski, Jan Chlebowski, Jan Klimkiewicz, Mich[ał]
Rokicki, J. Żmudkiewicz, Józ[ef] Ziębiński, Józ[ef] Stachołek, Ant[oni] Pająkow-
ski, Jan Pleszowski, Winc[enty] Chlebowski, Józ[ef] Łukowski, ks[iądz] Freisler.

I
Po odczytaniu protokołu z dnia 12 b.m., przyjęciu i podpisaniu takowego, odczy-
tano powtórnie ekspedycyję z Rady Obw[odowej] z dnia 9 listop[ada] do l. 701, pod-
ług której doniesiono Radz[ie] N[arodwej] Ok[ręgowej], iż Pan Starosta oznajmił,
że nie widzi przeszkody do dalszego istnienia Rady Ob[wodowej] Wadowskiej et.,
z tego powodu ponieważ na dzisiejsze posiedzenie dużo członków takich przybyło,
którzy na poprzednim posiedzeniu nie byli obecni.

II
Oby. sekret[arz] Woycikiewicz oznajmia, iż Ob. Stebnicki powtórnie wezwany do
nadesłania sprawozdania co do usposobienia umysłów włościan z okolicy Przeci-
szowa takowego jeszcze nie nadesłał, a zatem wnioskuje, ażeby Rad[dzie] Obw[odo-
wej] li tylko przesłać sprawozdanie wyż[ej] wspomniane, wypracowane i nadesłane
Radzie Okręgowej przez Obyw. Smolarskiego i Wassilewskiego z okolicy Spytko-
wic, Gierałtowic i Piotrowic. Oby. Łukowski proponuje, ażeby do wypracowania
sprawozdania co do usposobienia włościan z okolicy Przeciszowa zawezwać zamiast
Obyw. Stebnickiego Obyw. Grochowalskiego z Przeciszowa, a dopiero po otrzy-
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maniu sprawozdania wyż[ej] wspomnianego z okolicy Przeciszowa przesłać Radzie
Obw[odowej] sprawozdanie powyższe z Rady Okręgowej tutejszej. Wniosek Oby.
Łukowskiego zostaje przyjęty.

III
Obyw. Winc[enty] Sławski wnosi, ażeby kazanie, które ksiądz Brzanski z Krakowa
miał w kościele tutejszym z ambony, podczas nabożeństwa odprawionego na pa-
miątkę oswobodzenia miasta Wiednia spod jarzma tureckiego [wygłosić], dano na
koszt Rady Nar[odowej] wydrukować, Obyw. Dąbrowski i Łukowski popierają
wniosek Obywatel ksiądz Freisler sprzeciwia się zaś takowemu, ponieważ podług
jego przekonania to kazanie zawiera w sobie kilka ustępów obrażających rząd.
Obyw. Pius Piernikarski proponuje, ażeby kazanie wyż[ej] wspomniane zostało od-
czytane. Prezes przeznacza do odczytania takowego Obw. Sławskiego. Podczas od-
czytania takowego czyni sekretarz Woycikiewicz uwagęa, iż odczytany z tego kaza-
nia wiersz „Nie wierzcie mandatariuszom itp., gdyż oni was zdradzą”, dalej „trzech
tyranów rozszarpało Polskę” i wiele innych w tym kazaniu wyrażonych myśli do-
tykają rząd w najwyższym stopniu obraźliwie, a zatem popiera zdanie Obyw. ks[ię-
dza] Freislera, ażeby nad wnioskiem Obyw. Sławskiego głosowano. Obyw. Dąb-
rowski zaś wzywa, ażeby ci członkowie, którzy są za wnioskiem Oby. Sławskiego,
to jest za wydrukowaniem kazania, przeszli na jedną, a ci, którzy popierają zdanie
Oby. Freislera i Woycikiewicza, na drugą stronę, a gdy się zgodnie z wolą wszystkich
członków stało, okazało się, iż za wnioskiem Oby. Sławskiego było tylko 10, a za za-
daniem Oby. Freislera i Woycikiewicza 14 członków, a zatem wniosek Obyw. Sław-
skiego zostaje większością 4 głosów odrzucony.

IV
Na koniec wysłuchano ustne sprawozdanie Wydziału Nieustającego i po przyjęciu
takowego do wiadomości przyznaczono do Wydziału Nieustającego na tydzień od
20 do [27] b.m. następującychb 4 członków, jako to F[ranciszka] Woycikiewicza,
Winc[entego] Sławskiego Józefa Ziębińskiego i Hen[ryka] Piernikarskiego.

V
Oby. Winc[enty] Sławski przedstawia Radzie 2 Obyw[ateli], jako to: Alojzego
Smolarskiego i Krasińskiego, których życzeniem jest być przyjętymi za członków tu-
tejszej Rady Okręgowej. Podług statutów Rady nastąpić ma rozstrzygnięcie przyję-
cia lub nieprzyjęcia wyż[ej] wspomnianych Obyw[ateli] na członków Rady dopiero
na następnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie dzisiejsze zakończono.

(-) Ig[nacy] Chlebowski wiceprez[es]
(-) F[ranciszek] Woycikiewicz sekr[etarz]

(-) Pius Piernikarski sek[retarz] 2
a W tekście „uważnym” zamieniono na „uwagę”.
b W tekście „następnych”.
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1 Historię Żydów w Zabrzu wyczerpująco przedstawił Dariusz Walerjański w swojej pracy magisterskiej
napisanej pod kierunkiem dr. Piotra Greinera, obronionej na Uniwersytecie Śląskim w 2005 r. : Historia gminy
żydowskiej w Zabrzu do roku 1945 [maszynopis pracy magisterskiej].

2 B. Bri l l ing: Die Jüdische Gemeinde. W: Hindenburg OS. Stadt der Gruben und Hütten. Essen 1965, s. 322.
3 Konwencja polsko-niemiecka dotycząca Górnego Śląska podpisana w Genewie 15 maja 1922 r. na okres

15 lat. Zawierała ona m.in. ustalenia dotyczące ochrony praw mniejszości w obu państwach.
4 R. Kaczmarek: Narastanie antysemityzmu w prasie gliwickiej 1933–1939. W: Żydzi gliwiccy. Materiały z kon-

ferencji w Muzeum w Gliwicach 17–18 listopada 2005. Gliwice 2006, s. 213.

Mirosław Węcki

„JUDEN SIND HIER UNERWÜNSCHT”
MATERIAŁY DO DZIEJÓW ZABRZAŃSKICH ŻYDÓW

W AKTACH ZESPOŁU:
KIEROWNICTWO POWIATOWE NSDAP W ZABRZU

Losy członków zabrzańskiej gminy żydowskiej w okresie władzy nazistów były
podobne do losów ich pobratymców z pozostałych gmin na niemieckim Górnym
Śląsku. Podobnie jak w Gliwicach i Bytomiu zostali oni poddani nasilającym się prze-
śladowaniom i również im zgotowano tragiczny koniec1.

Żydowska społeczność w Zabrzu w 1933 roku liczyła 1154 osoby2. Konwencja
genewska dla obszarów Górnego Śląska objętych plebiscytem w 1921 roku stano-
wiła ochronę dla mniejszości narodowych3, z czego częściowo skorzystali także Ży-
dzi w pierwszych latach po mianowaniu Hitlera kanclerzem Niemiec. Jednak
z chwilą jej wygaśnięcia 15 lipca 1937 roku również te tereny zostały objęte wszyst-
kimi ustawami rasowymi obowiązującymi na terenie Rzeszy. Na skutek coraz do-
tkliwszych szykan nowej władzy wielu zabrzańskich Żydów zdecydowało się na emi-
grację – często do tak odległych obszarów, jak kraje Ameryki Południowej, tak że ich
liczba spadła jesienią 1938 roku do 740. osób (oraz 44. z obcym obywatelstwem).4

Wydarzenia „nocy kryształowej” (9 listopada 1938 roku) i zaostrzenie prześladowań
popchnęły kolejną falę Żydów do emigracji. Niektórym z nich udawało się to na-
wet po wybuchu wojny, która jednak znacząco utrudniła opuszczenie III Rzeszy. Od
1940 roku nie było już możliwości ucieczki. Wiosną 1942 roku na terenie Zabrza
przebywało jeszcze około 600. Żydów. Wszyscy oni zostali deportowani do obozów
koncentracyjnych, gdzie w większości zostali zamordowani.

„Kwestia żydowska” zajmowała poczesne miejsce w ideologii i programie ruchu
nazistowskiego. Przejęcie przez NSDAP władzy w Niemczech w 1933 roku stwo-
rzyło warunki dla realizacji jej antysemickich zamierzeń. Partia była zaangażowana
w kolejne akcje antyżydowskie i chociaż przeprowadzenie „ostatecznego rozwiąza-
nia” przypadło usamodzielnionej SS, to rola NSDAP w procesie przygotowania i rea-
lizacji zagłady Żydów była bardzo istotna. Przejawiała się ona nie tylko w organi-
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5 Pierwsze wytyczne partyjnego zastępcy Hitlera Rudolfa Hessa dotyczące partyjnej sprawozdawczości
ukazały się w 1934 r. W kolejnych latach były wydawane dalsze rozporządzenia regulujące ten aspekt dzia-
łalności NSDAP. W wytycznych tych podkreślano konieczność dostarczania prawdziwych i sprawdzonych
wiadomości.
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zowaniu akcji przeciw sklepom żydowskim i rasowego „uświadamiania” społe-
czeństwa. W warunkach proklamowanej jeszcze w 1933 roku „jedności partii i pań-
stwa” działania NSDAP pojawiały się również w sferze administracyjnej, zarezer-
wowanej dotąd dla agend państwowych. Często takie a nie inne posunięcie
administracji było uzależnione od akceptacji funkcjonariusza partyjnego.

Nie inaczej wyglądało to w Zabrzu, które jako powiat miejski, liczący ponad 100
tys. mieszkańców, miało własne kierownictwo powiatowe NSDAP (NSDAP Krei-
sleitung Hindenburg). Fakt, że miejscowa ludność żydowska stanowiła niewielki od-
setek ludności miasta (ok. 1%), sprawił, iż nie była ona centralnym punktem zain-
teresowania partii. Nie oznacza to jednak, że NSDAP straciła z oczu swojego „wroga
obiektywnego”, jakim w narodowosocjalistycznej konstrukcji ideologicznej byli
Żydzi. W obszernej dokumentacji aktowej zabrzańskiej NSDAP zachowały się ma-
teriały o co najmniej dwóch obszarach działalności partii, które miały związek z Ży-
dami. Pierwszy z nich to sprawozdawczość partyjna o nastrojach ludności. Drugi to
sprawy związane z ustaleniem statusu Żydów w III Rzeszy, czy właściwie z wy-
pchnięciem ich poza społeczeństwo.

Raporty sytuacyjne NSDAP o stanie nastrojów społecznych
w Zabrzu 1936–1942

Od czasu przejęcia przez nazistów władzy w 1933 roku jednym z głównych za-
dań NSDAP było kształtowanie oraz kontrolowanie nastrojów ludności. Do narzędzi
umożliwiających ową kontrolę należały tzw. raporty sytuacyjne oraz o nastrojach
(Lage- und Stimmungsberichte), które placówki partyjne wszystkich stopni były zo-
bowiązane co miesiąc sporządzać. Najniższe w hierarchii jednostki organizacyjne –
grupy miejscowe (Ortsgruppen), które obejmowały teren jednej lub kilku wsi
względnie dzielnic w miastach - przesyłały sprawozdania do kierownictwa powia-
towego (Kreisleitung), gdzie zestawiano otrzymane materiały i wysyłano do kie-
rownictwa okręgowego (Gauleitung). W przypadku Zabrza było to kierownictwo
Okręgu Śląsk NSDAP (Gau Schlesien) z siedzibą we Wrocławiu. Tam tworzono
zbiorczy raport dla całego okręgu i wysyłano do Berlina. Raporty sytuacyjne za-
wierały szczegółowe nieraz informacje o niemal wszystkich objawach życia spo-
łecznego, w tym o sprawach politycznych i sytuacji gospodarczej. Tematykę mel-
dunków wyznaczały wytyczne naczelnych władz partyjnych, które zawierały też
szczegółowy wykaz interesujących je zagadnień5. W wykazie tym, liczącym kilka-
dziesiąt punktów, nie zabrakło również spraw żydowskich.
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7 Głos w dyskusji w sprawie wiarygodności meldunków partyjnych zabrał ostatnio niemiecki historyk
Peter Longerich. Zwrócił on uwagę na wiele elementów obniżających wartość poznawczą „raportów sytua-
cyjnych” właśnie w aspekcie ocen postaw społeczeństwa niemieckiego wobec Żydów. Przede wszystkim nie
byłyby one formą rzetelnego badania nastrojów społecznych ze względu na brak zastosowania odpowied-
niego aparatu używanego w badaniach opinii społecznej. Z kolei zarejestrowane przez partyjnych obserwa-
torów zachowania społeczne niekoniecznie musiałyby być prawdziwe – przecież za otwarte wyrażanie opi-
nii przeciwnych reżimowi groziły surowe konsekwencje. Longerich dopuszcza także możliwość świadomego
zafałszowania raportów przez ich twórców – lokalni urzędnicy partyjni jako odpowiedzialni za kształtowa-
nie nastrojów niekoniecznie musieli być zainteresowani informowaniem przełożonych o swoich niepowo-
dzeniach (oczywiście chodzi o sytuację, gdy społeczeństwo odrzucało posunięcia partii). Por. P. Longerich:
„Davon haben wir nichts bewusst!” Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945. München 2007.

8 Kierownicy polityczni (politische Leiter) stanowili „aktyw” partyjny mający prawo wydawania poleceń
podległym im członkom partii, którzy zgodnie z obowiązującą w NSDAP „zasadą wodzostwa” (Führer Prin-
zip) musieli je bezwzględnie wykonywać. Do grona kierowników politycznych należeli: kierownicy okrę-
gów (Gauleiter) – właściwi przywódcy partii w powierzonych im okręgach – gauach (pokrywających się za-
zwyczaj z pruskimi prowincjami, względnie landami niemieckimi), kierownicy powiatowi (Kreisleiter),
kierownicy grup miejscowych (Ortsgruppenleiter), kierownicy komórek partyjnych (Zellenleiter) i najni-
żej usytuowani w hierarchii – blokowi (Blockleiter). Właśnie blokowi, których teren działania obejmował
najczęściej kilka domów położonych przy jednej ulicy, mieli najczęstszy kontakt z ludnością. Do ich obo-
wiązków należały m.in. obchody domów i sprawdzanie warunków życia mieszkańców oraz kontrolowanie,
czy żyją oni zgodnie z oczekiwaniami reżimu. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że w NSDAP działało kilka mi-
lionów blokowych, to można pokusić się o stwierdzenie, że stanowili oni nieporównywalnie większą siatkę
informacyjną niż chociażby, podlegająca SS, partyjna Służba Bezpieczeństwa (Sicherheistdienst – SD), która
miała ok. 30 tys. informatorów (wielu z nich działało zapewne również w NSDAP).
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Prezentowany poniżej materiał stanowią obejmujące tematykę żydowską frag-
menty zachowanych niemal w komplecie raportów sytuacyjnych kierownictwa po-
wiatowego NSDAP w Zabrzu z lat 1936–19426. Stosunkowo niewiele miejsca zaj-
mują w tych raportach sprawy żydowskie, zwłaszcza na tle innych zagadnień
poruszanych w meldunkach. Stanowią one jednak swoiste kalendarium dziejów za-
brzańskich Żydów pod rządami nazistów od września 1936 roku, aż do deportacji
w roku 1942. Zawartych tam informacji nie należy przyjmować bezkrytycznie.
Dotyczy to zwłaszcza opinii o postawach ludności Zabrza wobec Żydów oraz ko-
lejnych antysemickich posunięciach władz. Otwarte jest pytanie, w jakim stopniu
oceny te są wynikiem prawdziwego stanu rzeczy, a w jakim zbytnim uogólnieniem
lub zafałszowaniem partyjnych sprawozdawców7. Należy jednak pamiętać, że mel-
dunki te miały służyć władzom partyjnym jako ostrzeżenia i wskazówki dotyczące
koniecznych posunięć politycznych i propagandowych, stąd też – abstrahując od in-
dywidualnej rzetelności i umiejętności osób sporządzających raporty – dążono za-
pewne do oddania możliwie prawdziwego obrazu rzeczywistości. Możliwości kon-
frontacji informacji z różnych źródeł dawała partii wielomilionowa rzesza jej
członków, a zwłaszcza kierowników politycznych mających codzienny kontakt z lud-
nością8.
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wrzesień 1936
Na koncertach, projekcjach filmowych i podobnych rzeczach zauważa się częstą obecność
Żydów. Czy należy to tłumaczyć jedynie pogodą (przez to wzmożone odwiedzanie sal), czy
też ma to związek z jakąś propagandą, musi być jeszcze dokładnie sprawdzone.

październik 1936
Jest uderzające, że miejscowe teatry i także kina są w ostatnich miesiącach bardzo często od-
wiedzane przez Żydów.

marzec 1937
Tutejsi prawnicy skarżą się, że wciąż, tak jak poprzednio, wielu obywateli korzysta w sądzie
z przedstawicielstwa żydowskich prawników. Po wygaśnięciu konwencji genewskiej zostanie
tu przeprowadzona wzmożona akcja uświadamiająca.

maj 1937
Niektórzy Żydzi, którzy zamknęli swoje interesy w Zabrzu, pojawiają się jako żydowscy przed-
stawiciele innych firm i z przykrością zauważa się, że wciąż szczególnie jaskrawo przedstawiają
chwilowe braki i niedostatki [w zaopatrzeniu].

czerwiec 1937
Wśród żydostwa jest pewien niepokój, gdyż nie są oni pewni, co przyniesie im wygaśnięcie kon-
wencji genewskiej.

sierpień 1937
Ponieważ w ostatnim czasie ponownie stwierdzono odbywanie się ożywionych spotkań Żydów
w ich mieszkaniach, uważa się na to i specjalnie informuje się o tym SS i gestapo.

listopad 1937
Pomimo że z dniem 15 lipca br. również na tym terenie weszły w życie ustawy norymberskie,
stwierdza się wciąż, że obywatele z upodobaniem robią swoje zakupy w żydowskich sklepach.
Na skutek różnych trudności posuwamy się w tej sprawie bardzo wolno naprzód. Np. Cech
Blacharzy i Instalatorówa jest po prostu zmuszony pokrywać swoje zapotrzebowanie u Żyda,
gdyż u żadnego aryjskiego handlowca nie może dostać potrzebnych materiałów.
Na obszarze miasta zostało zamkniętych przez policję 7 żydowskich destylarni ze względu na
ich brud i zawodność. Spotkało się to z szczególnym uznaniem dużej części ludności, podczas
gdy niektórzy pijacy oczywiście się awanturują.

a Niem. Klempner– und Instellateur–Innung.
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styczeń 1938
Poprzez usunięcie z miejscowego Sądu Obwodowegoa ostatniego sędziego żydowskiego pocho-
dzenia jest on odtąd całkowicie wolny od Żydów.b

Przy przydzielaniu kontyngentów zdarzało się ciągle, że Żydom przyznawało się większe kon-
tyngenty niż kupcom niemieckim. Wielu handlowców i także przedstawiciele wielu grup lud-
ności, którym wytykano, że wciąż kupują u Żydów, wyjaśniali, że nie mogą dostać tych towarów
u kupców niemieckich na skutek niewystarczających kontyngentów.

a Niem. Amtsgericht.
b Niem. judenfrei.

październik 1938
Zakupy u Żydów zmalały tylko częściowo i, niestety, bardzo duża część naszych rzemieślni-
ków jest zmuszona pokrywać swoje potrzeby u Żyda, gdyż ten ma większy kontyngent niż ku-
piec aryjski. Wiele rzeczy, głównie w branży budowlanej, jest osiągalnych tylko u Żyda.

listopad 1938
Po tym, gdy najpierw rozniosły się różnorakie pogłoski o niszczeniu żydowskich towarów,
to obecne nowe prawa żydowskie znalazły wśród ludności powszechne uznanie.a

Organa policyjne musiały zostać mocno zaangażowane, aby uniemożliwić nielegalny handel
zamkniętych sklepów żydowskich.

a Chodzi o słynną „noc kryształową” (Reichskristallnacht) – akcję palenia synagog i demolowania
sklepów żydowskich przeprowadzona przez nazistów na terenie całych Niemiec w nocy z 9 na 10 listopada
1938 r.

grudzień 1938
Posunięcia z 10 listopada wywołały dużą krytykę, szczególnie z powodu rozbijania [żydow-
skich] sklepów. Jednak obecne regulacje prawne sprawy żydowskiej znajdują pełne zrozumie-
nie. Często żąda się nawet ich zaostrzenia.

październik 1941
Ludność żąda, aby Żydzi nie mogli używać tramwajów, a jeżeli jest to nie do ominięcia, niech
Żydzi zajmują miejsca na platformie.
Wprowadzenie żydowskiej gwiazdya przyjęto z żywą aprobatą.

a W dniu 1 września 1941 r. wprowadzono na terenie Rzeszy obowiązek noszenia przez Żydów, powy-
żej 6 roku życia, gwiazd Dawida.
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styczeń 1942
Pomimo wielkiego niedoboru mieszkań w Zabrzu, Żydzi użytkują jeszcze mieszkania, które
uznać można z niezłe.
Rozmowy z nadburmistrzem w sprawie ulokowania [Żydów] w barakach nie przyniosły efektu.
W tym czasie miasto przeprowadziło rozbiórkę wchodzących w grę baraków.

kwiecień, maj i czerwiec 1942
W ostatnim czasie ewakuowano około 520 z 600 wciąż jeszcze tu mieszkających Żydów, tak
że w chwili obecnej mieszka tu jeszcze około 80 Żydów. Należy się liczyć z tym, że także ci
ostatni Żydzi zostaną z Zabrza wydaleni.a

a Zabrzańskich Żydów deportowano do KL Auschwitz i KL Theresienstadt (także większość Żydów prze-
wiezionych najpierw do KL Theresienstadt została później zamordowana w KL Auschwitz).

maj 1942
Raport sytuacyjny OG „Scharnhorst“: Usunięcie Żydów z Zabrza spotkało się powszechną
aprobatą ludności. Tylko w kilku przypadkach żałuje się ich. Ma to miejsce szczególnie w krę-
gach, które są jeszcze silnie związane z religią.

wrzesień 1942
Raport sytuacyjny OG „Scharnhorst“: Wśród ludności głośne są skargi na to, że rozdział miesz-
kań żydowskich nie przebiega celowo. Tak więc przykładowo oddano mieszkanie parze żyją-
cej „na kocią łapę“, przy czym trzeba też wspomnieć, że partnerka została ukarana więzieniem
za nieuprawniony pobór kartek żywnościowych. W innym przypadku przyznano mieszkanie
pewnej kobiecie, chociaż w tym momencie nie było po temu pilnej potrzeby.

Opinie partyjne, donosy i interwencje w sprawach żydowskich
1937–1942

Drugą grupą dokumentacji dotyczącą spraw żydowskich jest korespondencja mię-
dzy zabrzańską organizacją partyjną a różnymi instytucjami i organizacjami oraz oso-
bami prywatnymi z lat 1937–19419. Materiały te stanowią zawartość jednej jedno-
stki aktowej, którą kancelaria zabrzańskiej NSDAP opatrzyła nazwą „Aryzacja”
(Arisierung). Nie dotyczą one jednak wyłącznie wywłaszczania mienia żydowskiego
(nazywanego właśnie aryzacją), lecz ogólnie spraw żydowskich, jakimi zajmowała się
partia nazistowska. Dokumenty te ukazują, jak istotną rolę odgrywała NSDAP w co-
dziennej praktyce prześladowań i przygotowaniu Holokaustu. Rola ta wynikała
z wiodącej pozycji, jaką partia zajmowała w systemie władzy III Rzeszy. W przypadku
prześladowań Żydów jej zadania nie ograniczały się do działań „propagandowo-
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-wychowawczych” i kontrolowania mas, lecz również, w pewnym sensie, do po-
średnictwa w kontaktach między różnymi instytucjami i środowiskami. Oprócz wy-
tycznych władz partyjnych znajdziemy tu zatem opinie i raporty funkcjonariuszy par-
tyjnych o realizacji zarządzeń antyżydowskich i obserwacji zachowań żydowskich
mieszkańców Zabrza oraz korespondencję z gestapo i innymi instytucjami pań-
stwowymi, a także z przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi, mającą za przed-
miot wyłączenie Żydów z życia gospodarczego i społecznego. Do najbardziej typo-
wych spraw związanych z zaangażowaniem NSDAP w „kwestię żydowską” należały
kontakty ze skrajnie antysemickim tygodnikiem „Der Stürmer”, którego redakcja,
inspirowana enuncjacjami „zatroskanych obywateli”, kierowała do partii zapytania
o udział wymienionych z nazwiska Żydów w życiu ekonomicznym miasta. W od-
powiedzi partia uruchamiała procedurę sprawdzania istniejącego stanu rzeczy i po
jego ustaleniu wysyłała do tygodnika odpowiedź. Owocowało to odpowiednią pub-
likacją na łamach „Stürmera”, gdzie – nie przebierając w słowach – wzywano wła-
dze do podjęcia kroków w celu np. usunięcia żydowskich przedsiębiorców.

Bardzo dramatyczny charakter mają listy kierowane do partii przez samych Ży-
dów, w których powoływali się na swoje, nieraz liczne, zasługi na rzecz niemieckiej
ojczyzny, czym próbowali uchronić siebie i swoje rodziny przed prześladowaniami.

Najdrastyczniejsze jednak są chyba donosy ludności, które na przykładzie kilku
indywidualnych przypadków i w dość pospolitej nieraz formie obrazują codzienność
prześladowań Żydów.

Prezentowane dokumenty ukazują codzienność egzystencji zabrzańskich Żydów
pod rządami nazistów. Nie można jednak zapominać, że jest to obraz fragmentaryczny.
Prezentowanych postaw, zwłaszcza w przypadku autorów donosów, nie można prze-
nosić na wszystkich mieszkańców ówczesnego Zabrza. Są to przykłady skrajne i re-
prezentatywne dla stosunkowo niewielkiej zapewne grupy. Dotyczy to również do-
kumentacji związanej z przejmowaniem w 1942 roku mieszkań po deportowanych
Żydach. Zachowała się teczka zawierająca podania o przyznanie tych lokali, złożone
przez mieszkańców Zabrza, którym najprawdopodobniej znany był los ich poprzed-
nich właścicieli (z niej pochodzą dwa ostatnie dokumenty tego zbioru)10. Podobnie jed-
nak jak w przypadku donosów, materiały te nie dają odpowiedzi na skalę udziału lud-
ności powiatu zabrskiego w użytkowaniu majątku zamordowanych Żydów. Nie są
zatem wystarczającą podstawą źródłową do wyciągania wniosków ogólnych.

W tekstach źródłowych przeprowadzono anonimizację nazwisk autorów dono-
sów (zastosowano inicjały). W pełnym brzmieniu pozostawiono nazwiska osób na-
rodowości żydowskiej (mogą być pomocne dla rodzin poszukujących informacji
o losach krewnych) oraz funkcjonariuszy NSDAP, których nazwiska były znane ze
względu na pełnione funkcje publiczne.



210

MIROSŁAW WIĘCKI

Wrocław, 25 maja 1937
Okręgowe Kierownictwo NSDAP Śląsk

Do kreisleitera Jonasa
Dotyczy: Urzędnicy, którzy są pochodzenia żydowskiego lub są żydowskimi mieszańcami
Zgodnie z zarządzeniem zastępcy führera z 27 kwietnia 1937 roku należy sprawdzić, czy
urzędnicy, którzy są żydowskimi mieszańcami lub mają żydowskie pochodzenie, zwrócili
w ostatnich latach na siebie uwagę z powodu ich niemiłego zachowania lub są odrzucani przez
ludność.
Według moich ustaleń, wymienieni w załączniku urzędnicy z Pańskiego powiatu są żydow-
skimi mieszańcami wzg. żydowskiego pochodzenia.
Proszę Pana o zameldowanie mi w ciągu 3 dni, czy wobec wymienionych urzędników istnieją
jakieś polityczne zastrzeżenia, lub czy w ostatnich latach zachowywali się oni nieuprzejmie
i są odrzucani przez ludność, tak że musiałoby się zażądać ich odwołania z urzędu.
Jeżeli nawet istnieją jeszcze na górnośląskim obszarze plebiscytowym trudności, z powodu obo-
wiązywania konwencji genewskiej, z zastosowaniem prawa o zawodowych urzędnikach, to na-
leży w najkrótszym czasie poczynić przygotowania do zastosowania przepisów obowiązujących
w Rzeszy.a

Proszę bezwzględnie dotrzymać podanego terminu, gdyż zastępca führera także mi dał mało
czasu.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że należy meldować tylko o tych urzędnikach, których ze
względu na swoje zachowanie ogólne należy uznać za hamujących odbudowę.
Roden
Sekretarz Okręgowy

a Pierwsza ustawa antyżydowska po przejęciu władzy w Niemczech przez NSDAP. Ogłoszona 7 kwiet-
nia 1933 r. ustawa wprowadzała tzw. paragraf aryjski wykluczający z administracji niemieckiej urzędników
pochodzenia żydowskiego.

Zabrze, 22 lipca 1937
OG „Scharnhorst“

Do kreisleitera NSDAP
Pg. Jonasa
Pomimo negatywnej oceny, Urząd Dewizowy Rzeszya mianował Żyda Frey’a, zam. Dorot-
heenstrasse 96, zarządcą domu pod tym samym adresem. Żyd dostał nawet pełnomocnictwo de-
wizowe, gdyż gospodarz mieszka w Polsce. We wspomnianym domu mieszka 17. niemieckich
najemców, z których 3. to towarzysze partyjni i kierownicy polityczni. Niemieccy volksgenos-
senb są zmuszeni do obcowania z Żydem i do wykonywania zarządzeń Żyda. Najemcy domu
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przy Dorotheenstrasse 96 odrzucają Żyda jako zarządcę budynku. Proszę towarzysza partyj-
negoc kreisleitera o doprowadzenie do tego, aby zarządcą domu został mianowany Niemiec.
Wieczorek
Ortsgruppenleiter

a Niem. Reichsdevisenstelle.
b Volksgenosse – członek wspólnoty narodowej. Termin używany przez nazistów dla określenia obywateli

niemieckich o pochodzeniu „aryjskim”.
c Niem. Parteigenosse (w skrócie Pg.).

Zabrze, 24 stycznia 193811

Powiatowy Wydział Prawny NSDAP

Do Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu
Dotyczy: Raport miesięczny
Pracujący wciąż w miejscowym Sądzie Obwodowym radca sądowy Hartmann, który poprzez
swoją żonę jest spowinowacony z Żydami, idzie od 1 kwietnia 1938 roku na emeryturę, a już
od 1 lutego 1938 roku pójdzie na urlop, tak więc w miejscowym Sądzie Obwodowym nie bę-
dzie już żadnego żydowskiego sędziego. Radca rejencyjny Langer, również spowinowacony
z Żydami, który pracował w miejscowym urzędzie skarbowym, został w dniu 1 grudnia 1937
roku przeniesiony do Wrocławia.
Kierownik Wydziału Prawnego NSDAP
Waldera

Zabrze, 29 stycznia 1938

Ocena partyjna dot. wydania pozwolenia na prowadzenie rzemiosła domokrążnego dla Erwina
Fraenkla
Stanowisko ortsgruppenleitera:
Ludność miejska rozpoznała już żydowski szwindel i już nie daje się [oszukiwać], dlatego te-
raz Żydzi próbują u ludności wiejskiej. Jeżeli jest to możliwe, należy to Żydowi uniemożli-
wić.
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Zabrze, 7 lutego 1938
Wallstrasse 5

Pana kreisleitera Jonasa
proszę uniżenie, jako stary żołnierz frontowy, o umożliwienie mi dalszego wykonywania mo-
jego zawodu i przez to zapewnienie utrzymania mojej aryjskiej żonie i mojemu 8-letniemu
chrześcijańskiemu synowi.
Jestem rodowitym zabrzaninem i od 1925 roku prowadzę tu na miejscu firmę spedycyjną. Grozi
jej całkowity upadek, gdyż przez miejscowe kierownictwo powiatowe [NSDAP] mówi się moim
klientom, że nie powinni ze mną pracować, gdyż nie jestem aryjczykiem. Mój interes tak już
podupadł, że posiadam jeszcze tylko jedną ciężarówkę. Nie mam żadnego majątku i stałbym
się ciężarem dla publicznej opieki społecznej, gdyby mój interes całkiem upadł z powodu
utraty klienteli.
Wierzę, że zawsze wypełniałem swoje powinności. W wieku 19 lat wstąpiłem do służby woj-
skowej, 18 marca 1918 roku zostałem ranny i zatruty gazem. Otrzymałem odznakę za ranya

i Żelazny Krzyż.b Także po zakończeniu wojny zawsze walczyłem za niemczyznę. Podczas
powstania górnośląskiego zdobyłem [order] Śląskiego Orłac I i II stopnia. Trafiłem także do pol-
skiej niewoli i zostałem z niej wydostany drogą wymiany. Została mi także wręczona w imie-
niu führera i kanclerza Rzeszy, wg dyplomu z 18 marca 1935 roku, odznaka frontowca.d

Mam nadzieję znaleźć wsparcie u pana kreisleitera Jonasa, który ma zrozumienie dla starych
frontowców, i dlatego proszę uniżenie o sprawienie, aby nie robiono mi trudności przy wyko-
nywaniu mojego zawodu.
Jednocześnie proszę o zagwarantowanie mi osobistej rozmowy, która byłaby dla mnie okazją do
okazania dokumentów dot. służby frontowej i w Selbstschutzue i wyjaśnienia niejasności.
Z oddaniem
Hermann Hamburger

a Niem. Verwundetenabzeichen.
b Niem. das Eiserne Kreuz.
c Niem. der Schlesische Adler – odznaczenie dla niemieckich uczestników walk w powstaniach śląskich.
d Niem. Frontkämpferabzeichen – odznaczenie ufundowane w 1934 r. dla niemieckich uczestników

I wojny światowej.
e Niemiecka formacja wojskowa walcząca z powstańcami śląskimi.

Zabrze, 27 marca 1938

Pan Radca Szkolny Franke!
Zabrze
Niżej podpisana czuje się zmuszona do przekazania szanownemu Panu Radcy Szkolnemu
co następuje. Jestem sierotą, ochrzczoną Żydówką i od 26 lat mieszkam w mieszkaniu moich
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zmarłych rodziców, w domu na ul. Kotitschkestrasse 1, III piętro. Ponieważ sama nie mogę zaj-
mować mieszkania, nakazano mi wynajem pokoi. Za każdym razem jest to dla mnie trudne.
Mieszkająca u mnie od 1933 roku nauczycielka Rosa D. robi mi, tak długo jak tu mieszka,
ogromne trudności. Z wszystkimi moimi lokatorami wszczyna kłótnie i obciąża mnie oraz mo-
ich lokatorów. Z jej powodu straciłam już kilku najemców, którzy chętnie potwierdzą, Panie
Radco Szkolny, moje słowa.
Panna D. krzyczy np. na korytarzu: „Żydzi, Żydzi, żydowska banda, horda”, ubliża mi ciągle,
a 15 bm. o godz. 8 wieczorem, gdy wychodziłam z domu i ją minęłam, nawet mnie opluła.
A następnego dnia pokazała swojej sąsiadce, żonie policjanta, którą nastraja w nienawiści do
mnie, jak to zrobiła. Myślę, że panna D. powinna się, jako wychowawczyni młodzieży, ina-
czej zachowywać. Jej chrześcijaństwa nie widać, a jej narodowy socjalizm ogranicza się do na-
pastowania mnie, biednej niearyjskiej sieroty. Przy tym pragnę zaznaczyć, że moi rodzice, dziad-
kowie i pradziadkowie zawsze byli Prusakami.
Panna D. obserwuje i szpieguje wszystkie osoby, które do mnie przychodzą lub ode mnie wy-
chodzą. Do mojej obecnej lokatorki powiedziała m.in., że „przewiercam jej podłogę moimi ży-
dowskimi obcasami i moim żydowskim platfusem” (a tak na marginesie: nie mam). Wiem, że
gdziekolwiek panna D. mieszkała, tam wszczynała niepokoje. Np. w domu przy Seydewit-
zstraße 1 wszczynała tyle kłótni z innymi lokatorami, że Związek Mieszkań Urzędniczycha

kazał jej się wyprowadzić. Lokatorzy tego domu mogliby dać na ten temat wyczerpujące in-
formacje. Lokatorzy ci nie są Żydami.
Ponieważ już lata jestem ofiarą tej nieopanowanej damy, proszę Pana, wielce szanowny Pa-
nie Radco Szkolny, o wystąpienie ze swym autorytetem wobec panny D.
Z wielkim szacunkiem
Herta Richter

a Beamtenwohnungsverein.

Zabrze, 11 kwietnia 1938

Pan rektor Gottschalk
Swojego czasu odmówiłam poddania się przesłuchaniu z powodu fałszywych oskarżeń,
oszczerstw i zniewag Żydówki Richter. Moje powody są następujące:
Nie mogłam dać się pokazać jako osoba oskarżona, i przez to mniej wartościowa i niegodna, na
korzyść Żydówki, której doniesienia są całkowicie kłamliwe, co zobaczy Pan z załączonego pisma.
Z tego powodu zaniosłam skargę Żydówki do prokuratury jako podstawę do zgłoszenia przestęp-
stwa. Poza tym przekażę całą sprawę pod polityczną ocenę najwyższego dostojnika partyjnego
w Zabrzu: kreisleitera Pg. Jonasa. Proszę jeszcze Pana o załatwienie u pana radcy szkolnego Franke,
aby Żydówka dostała bardzo energiczną odprawę i naganę w odpowiedzi na swoją skargę.
Rosa D.
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Żydówka Richter obwinia mnie o najpospolitsze złośliwości wobec siebie i jej lokatorów.
W swej żydowsko-talmudycznej nienawiści posuwa się nawet do stwierdzenia, że przez moje
pospolite złośliwości poniosła szkody materialne i od lat jest ofiarą mojej nieokiełznanej niena-
wiści.
Poniżej przedstawiam, w przeciwieństwie do twierdzeń Żydówki, prawdziwy stan rzeczy:
Aby zbudzić współczucie, zaczyna od kłamstwa, że jest całkowitą sierotą, co nie jest prawdą,
bo ma już 42 lata. Aby udowodnić to kłamstwo, nie muszę specjalnie wykazywać, że człowiek
może nazywać się sierotą tylko do momentu osiągnięcia pełnoletniości. Nie przeczę temu, że jest
ochrzczoną Żydówką. Odpowiadam na to: „ochrzczony Żyd pozostaje Żydem” (patrz „Stür-
mer” nr 12 z marca 1938)a. Nieprawdą jest także, że od 26 lat mieszka w mieszkaniu swo-
ich zmarłych rodziców, gdyż jej rodzice nie żyją zaledwie od kilku lat. Poza tym sprowadziła
się tu z Wrocławia dopiero 28 sierpnia 1931 roku, a mieszkanie należało do roku 1932 do jej
szwagra Kytzlera, który dlatego wraz z rodziną opuścił to mieszkanie, gdyż obie Żydówki, mia-
nowicie jego żona i siostra, nie mogły znieść niezamężnej Żydówki Richter. Wyzywały się na-
wzajem od kłótliwości i lenistwa. Nie jest również prawdą, że jest jej ciężko w każdym związku
i nakazano jej wynajem pokoju. Gdyby była do zniesienia, to mogliby jeszcze dziś mieszkać
razem. Poza tym jest bezrobotną podopieczną opieki społecznej i nie może utrzymać trzypo-
kojowego mieszkania. Mogłaby wziąć mniejsze mieszkanie i zatrudnić się. Sama przyznaje,
że mieszkam pod nią. Nigdy praktycznie nie miało miejsca, abym robiła trudności innym lo-
katorom. Że jest na odwrót, odczułam od Żydówki od roku 1933 wystarczająco mocno.
W ostatnich 3 latach mieszkało u niej co najmniej 15 różnych najemców, w tym też rodziny.
Nie muszę specjalnie dochodzić, jakiego pochodzenia są ci lokatorzy, zwłaszcza jeżeli uwzględni
się, że ludzie ci szukali u Żydówki schronienia i z Żydówką trzymali sztamę. Ona sama jest
winna częstych zmian lokatorów, gdyż przemilczała m.in., że jest Żydówką. Najprzyjaźniejszy
stosunek do Żydówki, który wykorzystywała w nienawiści do mnie, graniczy z żydowsko–
komunistycznymi zwyczajami i machinacjami. Faktem jest, że małżeństwo T. wyprowadziło
się w nocy, po tym jak doniosłam policji, że dzień w dzień do późnej nocy (do godz. 24 i póź-
niej) skandalizowali i szaleli w mieszkaniu i przez to zakłócali spokój dnia i nocy. Świadkami
tego są: polizeimeister F., mistrz malarski i SA–Scharführer K. i SA-Truppenführerb P. Nie
zgadza się też, że szpiegowałam Richter i jej lokatorów. Było wręcz przeciwnie, co widać z po-
niższego. Najemcy P. mieli ciągle otwarte drzwi na korytarz, aby móc obserwować moje ru-
chy. Poza tym często stali oni albo Żydówka Richter na moich schodach albo mojej sąsiadki, aby
podglądać moje mieszkanie i podsłuchiwać. Mogę stwierdzić i udowodnić to, że nigdy nie po-
szłam na górę, aby podsłuchiwać pod ich drzwiami. Oni za to bardzo często schodzili, aby pod-
słuchiwać pod naszymi drzwiami.
Temu, że naplułam przed Żydówką, zaprzeczam, z uwagą, że szkoda by mi było trudu na
robienie czegoś takiego przed Żydówką. Zaprzeczam też, że pokazywałam mojej sąsiadce, pani
F., jak to zrobiłam. Prawdą jest, że opowiadałam pani F. w jej mieszkaniu, że wracając do domu
z zabiegu dentystycznego, często odpluwałam smak laboratorium. Na to zagroził mi K. na-
stępująco: „Nie musi pani pluć przed moją siostrą, panno D. Może być też inaczej!” (Jakaż
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żydowska nadzieja kryje się za tą groźbą?) To, że Żydówka szpiegowała i podsłuchiwała pod
drzwiami w tym wypadku, tak jak i w innych, wynika z tego całkiem jasno.
Przeciwko temu, że chce mi Żydówka udowodnić inne zachowanie, muszę się energicznie bro-
nić. Także przeciwko temu, że chce ze mnie robić chrześcijankę i uczyć mnie prawdziwego na-
rodowego socjalizmu.
Prawdą jest, że zwracam uwagę na ludzi, którzy wchodzą i wychodzą od Żydówki i jej lo-
katorów. Interesuję się tym osobiście ze względów politycznych i pomagam przez to pewnemu
kierownikowi politycznemu, który również się tym interesuje. Słów „Żydzi” i „platfus” uży-
łam, skarżąc się mojemu sąsiadowi na za duży tumult u Żydówki.
Gdyby Żydówka nie podsłuchiwała, to by ich nie usłyszała.
Gdy Żydówka ośmiela się mówić nieprzychylnie o moich stosunkach mieszkaniowych, to także
tutaj znajduje ponownie wyraz jej prawdziwie talmudyczna bezczelność. I nie mogę na to nic
innego odpowiedzieć, jak to, że nie tyranizowałam żadnego człowieka, tak jak mnie ona wraz
z zwerbowanym przez siebie do tego elementem.
Jeżeli jakikolwiek urząd wątpi w zeznania moje lub moich świadków, to chętnie udostępnię do
wizytacji moje mieszkanie, które przez machinacje Żydówki i jej lokatorów wygląda gorzej niż
najgorsza obora. Że jeszcze z niego nie wypłynęłam, zawdzięczam okoliczności, że za każdym
razem, gdy mieszkanie było zalewane z góry, znajdowałam się na feriach. Woda trzykrotnie do-
stała się do mojego mieszkania w takich ilościach, że przemokła przez dwa sufity i dotarła do miesz-
kającego pode mną lokatora M., tak że nawet z jego mieszkania trzeba ją było usuwać.
Po ostatnich wydarzeniach została ona wyrzucona z mieszkania przez gospodarza. Od tego
czasu w domu panuje spokój i porządek. Z tym Żydówka nie może się pogodzić i skoro nie
może osobiście zakłócać spokoju w domu, to próbuje chociaż pisemnie, poprzez fałszywe do-
nosy, denerwować mnie i męczyć. Krecia robota Żydów stałą się znana nie tylko mnie, lecz już
całemu światu.

a „Der Stürmer” – tygodnik wydawany przez Juliusa Streichera. Pismo to miało charakter skrajnie an-
tysemicki, a jego wulgarna antyżydowska publicystyka była istotnym elementem antysemickiej propagandy
nazistowskiego reżimu.

b Stopnie Oddziałów Szturmowych NSDAP – słynnej SA. Organizacja ta miała paramilitarną strukturę
i stopnie.

Zabrze, 23 maja 1938
Rewir Policyjny

Po dokładnym dochodzeniu, które częściowo musiało być prowadzone poufnie, dokonano na-
stępujących ustaleń w sprawie rzekomego zachowania Żydów na działce Schirokauera:
Od czasu gdy przez wywieszenie specjalnych tablic z napisami „Żydom wstęp wzbroniony”
lub „Żydzi są tutaj niepożądani”a zabroniono Żydom wstępu do gospód i karczm, tutejsi Ży-
dzi spędzali wolny czas na wzajemnych odwiedzinach. Żyd Heinrich Schirokauer, który
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mieszka tu nieprzerwanie od 7 czerwca 1919 i jest dobrze znany wśród członków swojej rasy,
przyjmuje od wspomnianego wyżej czasu powtarzające się żydowskie odwiedziny: w zimie
w swoim domu, a w lato w swojej altanie ogrodowej.
Ustalono, że u Schirokauera bywają następujący Żydzi:

1. Kupiec Otto Herzberg, zam. tutaj, Kornprinzenstrasse nr 321
2. Adwokat Alfred Goldsteich, zam. tutaj, Kornprinzenstrasse nr 321
3. Kupiec Hans Pollak, zam. tutaj, Bahnhoffstrasse nr 292
4. Kupiec Eugen Herzka, zam. tutaj, Bahnhoffstrasse nr 7

Żydzi zabierają od czasu do czasu do Schirokauera swoje żydowskie żony. Poza tym mają tam
bywać również inni Żydzi, zamieszkali na tej samej działce, między nimi także czechosłowacki
Żyd Karl Hecker ur. 16 lutego 1894 w Czechosłowacji. Według doniesień zaufanych osób, nie
zaobserwowano tam innych Żydów, szczególnie tych nowo przybyłych z zagranicy. Także ob-
serwacje prowadzone z tej strony nie doprowadziły dotychczas do zauważenia innych Żydów.
Nie stwierdzono również dotychczas jakichkolwiek gier hazardowych. Wprawdzie obok innych
gier rozrywkowych, grają żydowscy mężczyźni także w skata, jego należy jednak traktować jako
zwykłą rozrywkę. Dokładna obserwacja żydowskich gości tej altanki nie może być prowadzona
przez umundurowanego urzędnika policyjnego. Altana stoi w środku ogrodu ogrodzonego pło-
tem zbudowanym w nowym stylu i ma liczne zasłony okienne, tak że z zewnątrz nie ma do
niej wglądu. Z prowadzonych w ramach tej sprawy rozmów nie da się ostatecznie ustalić,
co tam ci Żydzi właściwie wyprawiają.
Pomimo kilkukrotnych obserwacji i śledztw można było ustalić jedynie to, że z rzekomych na-
pojów tylko kilka razy przyniesiono kawę z leżącej naprzeciw restauracji należącej do W. W.
jest towarzyszem partyjnym, jako taki jest znany Żydom, i dlatego nie można przyjąć, że Ży-
dzi wspieraliby narodowego socjalistę poprzez zakup [u niego] napojów alkoholowych, pod-
czas gdy mogą takie kupić także u innych Żydów.
Zgadza się, że Augusta Czech jest zatrudniona u Schirokauera jako pomoc domowa. Według
§12 z 1. zarządzenia o wykonaniu prawa o ochronie niemieckiej krwi i niemieckiego honoru
z 14 listopada 1935 (RGBl. 1 s. 1334) obywatelki niemieckie lub pokrewnej krwi, które
w czasie uchwalenia ustawy były zatrudnione w żydowskich domach, mogą pozostać w tych
gospodarstwach domowych w dotychczasowym stosunku pracy, jeżeli do 31 grudnia 1935 roku
ukończyły 35 rok życia.b

Czech urodziła się 1 czerwca 1900 roku, a w domu Schirokauera jest zatrudniona od 14 sierp-
nia 1928 roku. Nie ma zatem żadnego przepisu prawnego, z którego można by udowodnić,
prawdopodobnie silnie już zżydzonej, Czech zachowanie karalne. Jak się jednak poufnie do-
wiedziano, Czech, która jest w posiadaniu stałej przepustki granicznej wystawionej przez za-
brzańską policję w dniu 13 października 1937, bardzo często jeździ do Polski. Wielu godnych
zaufania volksgenossen wyraziło poufnie przypuszczenie, że istnieje możliwość, iż Czech po-
dróżuje w celu prowadzenia brudnych interesów wyżej wymienionych Żydów. Obserwacja
i przeszukanie Czech na przejściu granicznym mogłoby się dlatego okazać przydatne.
Polizeimeister L.
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a Niem. „ Juden ist der Zutritt verboten“ i „ Juden sind hier unerwünscht“.
b Antyżydowskie ustawy norymberskie, uchwalone 15 września 1935 r. podczas zjazdu NSDAP w Norym-
berdze, składały się z ustawy o „prawie o obywatelstwie Rzeszy” i „ochronie krwi niemieckiej i niemieckiego
honoru”. Pozbawiały one Żydów obywatelstwa niemieckiego oraz zakazywały małżeństw oraz kontaktów
płciowych między „aryjczykami” oraz osobami pochodzenia żydowskiego. Zakazano także „aryjkom” pracy
w domach żydowskich, jeżeli nie przekroczyły one wieku 35 lat.

Zabrze, 27 maja 1938
Grupa Miejscowa Zabrze Południowo-Zachodnie

Do kreileitera NSDAP
Pg. Jonasa
Dochodzenie w sprawie Schirokauera doprowadziło z mojej strony do następujących ustaleń:
Faktem jest, że w altanie ogrodowej Schirokauera, która ma bardziej charakter domku letniego,
gdyż jest całkiem zabudowana, w poniedziałki, środy i piątki mają miejsce spotkania Żydów.
Liczba zbierających się tam Żydów obu płci wynosi 20–28. Gra się w skata i pokera. Znaczne
sumy, które znajdują się w grze, świadczą o tym, że gra się w gry hazardowe. Spotkania ciągną
się do godz. 2–3 w nocy. Podsłuchiwanie prowadzonych tam rozmów jest prawie niemożliwe
na skutek dużej czujności gospodarza domu Kralla. Kraul, który wysługuje się Żydom, jest osobą
niebudzącą zaufania. Troszczy się o bezpieczeństwo żydowskiej kliki, ostrzega ją, gdy zbliżają
się do altany niemiłe Żydom osoby, zaopatruje Żydów w napoje, lody i inne używki, za co na-
turalnie dostaje napiwki. Podobną rolę pełni właścicielka lodziarni panna Major i jej rzekomy
narzeczony Czech Maden. Działają jako łącznicy i utrzymują z Krallem stały kontakt. W lo-
dziarni widuje się ciągle Żydów, którzy przebywają w specjalnym, sąsiednim pokoju, w któ-
rym jest stół bilardowy. Z tego wszystkiego można wnioskować, że ta lodziarnia znajduje się
co najmniej pod protekcją Żyda Schirokauera. Jest prawdopodobne, że koncesja została wyłu-
dzona za pomocą mylących danych, ponieważ nie jest przyjęte w przepisach, że na jednej ulicy
wydaje się koncesje, które nie są niezbędne, a które znajdują się w pobliżu innych podobnych
koncesji. Należałoby tu też sprawdzić, czy nie znalazłoby tu uprawnionego zastosowania za-
rządzenie przeciwko maskowaniu żydowskich zakładów rzemieślniczych z 22 kwietnia 1938
r. (RGBl. I, s. 40). Przeczucie mówi mi jednak, że ma tu miejsce kamuflaż. Z tego powodu
uważam za właściwe odebranie tej firmie określenia „aryjska” i zakaz wywieszania flagi z ha-
kenkreuzem. Gdyż kto na zewnątrz oznacza się jako „aryjski”, a w duchu i działaniach jest
żydowskim sługą, ten jest obrzydliwszy niż sam Żyd. Wychowawcy powinni zakazać naszej
młodzieży odwiedzanie tej lodziarni. Także dowódcy Hitler Jugend muszą zakazać młodym
odwiedzania tej lodziarni. Zresztą uważam lodziarnię, tak jak i altanę, za żydowską kryjówkę.
W każdym razie spotkania w altanie muszą zostać całkowicie przerwane. A mianowicie dla-
tego, że są to spotkania takich samych i tak samo myślących elementów wrogich państwu. Al-
tana leży w bezpośrednim sąsiedztwie domu BDM w szkole średniej. Miejscowe warunki
umożliwiają przebywającym w altanie Żydom podsłuchiwanie prowadzonych podczas wie-
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czornic BDM rozmów, wykładów, wytycznych itd.
Ustalenia te zostały poczynione w grupie kilku kierowników politycznych. Dalsze osoby po-
twierdziły moje ustalenia.
Zappek
komisaryczny Ortsgruppenleiter

Zabrze, 13 czerwca 1938
Państwowa Policja Kryminalna w Gliwicach
Inspekcja Kryminalna w Zabrzu

Wykaz osób objętych aresztem prewencyjnym w dniu 13 czerwca 1938 rokua

Żydzi
Fleischer Leopold – robotnik – ur. 26 czerwca 1897 w Zabrzu – żonaty – zam. Glückauf-
strasse 9
Fröhlich Georg – kupiec – ur. 27 listopada 1884 w Łabędach – żonaty – zam. Kornprstrasse 303
Hecht Heinrich – kupiec – ur. 1 października 1901 w Kochłowicach – żonaty – zam. Jee-
nelstrasse 2
Heymann Willi – robotnik budowlany – ur. 10 września 1908 w Tworogu – kawaler – zam.
Kirchstresse 6
Heymann Erwin – instalator – ur. 2 czerwca 1912 w Tworogu – kawaler – Kirchstrasse 6
Jaschkowitz Josef – instalator – ur. 28 września 1885 w Brzegu – żonaty – zam. Dorothe-
enstrasse 41
Herzberg Walter – subiekt – ur. 17 lipca 1892 – kawaler – Mikulczyce, Tarnowitzerstrasse 73
Kolton Max – kupiec – ur. 17 lipca 1892 w Miechowicach – kawaler – zam. Viktoriastrasse 8
Niessenholz Bernhard – ślusarz – ur. 8 lipca 1892 w Opolu – żonaty – zam. Dorotheenstrasse 2
Unger Kurt – kupiec – ur. 15 listopada 1900 w Zabrzu – kawaler – zam. Bahnhofstrasse 2
Morgenstern Samuel – kopiec – ur. 7 sierpnia 1884 w Zabrzu – kawaler – zam. Peter-Paulstr. 3
Schirokauer Nathan – kupiec – ur. 3 listopada 1886 w Chropaczowie pow. bytomski – żo-
naty – zam. Königshütterstrasse 1a
Sandberg Josef – kupiec – ur. 27 października 1884 w Bytomiu – żonaty – zam. Dorothe-
ennstrasse 14
Wymienione wyżej osoby zostały 13 czerwca 1938 roku objęte aresztem prewencyjnym i zos-
tały następnie wysłane do poprawczego obozu pracy.b

a 13 czerwca 1938 r. przeprowadzono na terenie całych Niemiec aresztowania tzw. asocjalnych, czyli lu-
dzi nie - mieszczących się w nazistowskim społeczeństwie: alkoholicy, tzw. długotrwali bezrobotni itd. W trak-
cie aresztowań zatrzymano także dużą liczbę „asocjalnych” Żydów. Aresztowani trafili do obozów koncen-
tracyjnych.

b Z dalszej korespondencji wynika, że zabrzańscy Żydzi trafili do obozu koncentracyjnego w Sachsen-
hausen.
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Zabrze, 6 grudnia 1938

Do Ministerstwa Gospodarki Rzeszy w Berlinie
Przez Pana Prezydenta Rejencji w Opolu
Od roku 1925 prowadzę na miejscu [w Zabrzu] biuro spedycyjne, i ponieważ mam jeszcze
do załatwienia [sprawy] pewnej liczby emigrantów oraz składowane towary, proszę uniżenie
o udzielenie pozwolenia, abym mógł prowadzić moją firmę spedycyjną do 31 marca 1939 roku.
Zaznaczam, że jestem frontowcem, byłem ranny na wojnie i zostałem odznaczony Żelaznym
Krzyżem, Krzyżem Zasługi oraz odznaką za rany. Potem byłem żołnierzem Selbstschutzu,
zostałem wyciągnięty z polskiej niewoli drogą wymiany i odznaczony [orderem] Śląskiego Orła
I i II Klasy.
Moja żona jest aryjskiego pochodzenia i wyznania katolickiego, tak więc mój syn Klaus jest mie-
szańcem.
Jeżeli nie zostanie wydane mi pozwolenie, to jednocześnie proszę o udzielenie pozwolenia mo-
jej żonie Helenie z domu Lippik, która już 10 lat pracuje w zakładzie i po mojej emigracji,
do której już się przygotowuję, chce nabyć dla siebie i syna biuro spedycyjne drogą kupna.
Proszę o życzliwe uwzględnienie mojej prośby i pozostaję oddanym.
Hermann Hamburger

Walter J.
Zabrze, 31 grudnia 1938
Kronpriznenstrasse 310

Drogi „Stürmer”!
Do teraz nabywałem niezbędne czasopismo edukacyjne poprzez kolportera z tutejszego krei-
sleitungu [NSDAP], który niestety już nie przychodzi, więc niniejszym proszę o przysyłanie
mi „Stürmera” pocztą.
Ja i moi koledzy z pracy nie możemy się bez niego obyć. Oczekujemy go gorączkowo co tydzień
i radośnie czytamy wspólnie w biurze po fajrancie, nie pytając jak jest późno, jak to [ma miejsce]
w inne dni.
Niestety mój brat, w którego firmie pracuję, jest zobowiązany do płacenia czynszu za parking
Żydowi, gdyż w okolicy nie można znaleźć, mimo wielu wysiłków, żadnego pasującego
miejsca postoju.
Drogi „Stürmer”, mam jeszcze jedną dużą prośbę: zajmij się szczególnie naszym Górnym Ślą-
skiem, który przez konwencję genewską całkowicie zaniedbałeś w swej pracy edukacyjnej o fał-
szywym żydostwie, gdyż to co się tu dzieje musi być wyrwane z korzeniami.
Nie może być tak, że np. u mistrza rzeźnickiego Willego Gurskiego, Zabrze Mittelstrasse,
zwraca się do Żydówek „łaskawa Pani” i faworyzując, obsługuje się je natychmiast po wejściu
do sklepu.
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Pani K. – Zabrze, Kornprinzenstrasse, której mąż od dłuższego czasu pobiera zapomogę so-
cjalną i teraz opiekuje się czynszówką na terenie miejskim, kupuje u „czekoladowego” Żyda
Tichauera na Kornprinzenstrasse.
Z drugiej strony kupcy, którzy swoje firmy określają jako aryjskie, zlecają wożenie swoich to-
warów żydowskiej firmie Hamburger & Ca., Zabrze Wallstrasse.
Życząc pełnego sukcesu w Nowym Roku, pozostaję z Heil Hitler!
Walter J.
P.S.
Jak w firmie mojego brata walczy się przeciw żydostwu (całkowicie w zgodzie z ideą „Der Stür-
mer“), wynika z załączonego pisma.

Zabrze, 31 grudnia 1938

Ocena partyjna dot. zezwolenia na emigrację dla Oskara Herzberga
Stanowisko ortsguppenleitera:
Przeciwko emigracji nie ma sprzeciwu grupy miejscowej.

Zabrze, 5 stycznia 1939

Do redakcji „Der Stürmer”
Norymberga

Na Wasze zapytanie z 3 stycznia 1939 informuję, że Fabryka Szkła Eisner w Zabrzu znaj-
duje się obecnie w [fazie] aryzacji. Kierowanie zakładu zostało powierzone panu Langerowi,
który ma przejąć przedsiębiorstwo w lutym lub marcu.
Żydzi, bracia Eisner, są już całkowicie wyłączeni z zakładu, zwłaszcza że popadli w kłopoty
w związku z wypłacaniem pensji itd. Firma „Eisner” będzie wkrótce przemianowana na „Hin-
denburger Glasfabrik“.
Kreisleiter

Browar A. Webernauer
Głubczyce, 17 lutego 1939

Do Pana
kreisleitera NSDAP
Zabrze
Nasze butelki sprowadzamy z fabryki szkła Wilhelma Eisnera, gdyż Pan L. przedstawił nam
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potwierdzenie, że fabryka szkła ma być zaryzowana i dlatego nie ma żadnych zastrzeżeń wo-
bec dalszych zamówień. Ponieważ jednak sprawa ciągnie się już kilka miesięcy, prosimy Pana
uprzejmie o poinformowanie nas, czy aryzacja tej żydowskiej firmy przebiega w porządku i czy
możemy dalej zamawiać, czy nie.

Do Browaru A. Weber
Głubczyce

Na Państwa zapytanie z dnia 17 bm. informuję, że Fabryka Szkła Wilhlem Eisner w Za-
brzu znajduje się w [fazie] aryzacji. Do czasu ostatecznego wyjaśnienia [sytuacji] zarządcą za-
kładu jest pan L., który też obejmie ostatecznie kierownictwo przedsiębiorstwa. W interesie za-
trudnionych robotników nie istnieją żadne zastrzeżenia wobec dostarczania towaru przez
pana L., gdyż Żyd Eisner został całkowicie wykluczony z zakładu i zarządzania finansami.
Kreisleiter

Zabrze, 15 kwietnia 1939

Do kreisleitera NSDAP,
14 [września] wieczorem, o godz. 22.30, zjawił się w moim mieszkaniu blockleiter K. i za-
meldował mi co następuje:
K. jest kierownikiem pakowaczy w firmie Degenhardt. Wczoraj kierował on przeprowadzką
z Biskupic do Zabrza. Przy pakowaniu zwrócił uwagę na stół z dużą nogą. Poza tym stół był
nieproporcjonalnie ciężki i podejrzanie grzechotał. K. zdjął blat i odkrył złoto oraz biżuterię.
Natychmiast poinformował policję, która przeprowadziła przeszukanie. Efektem tego było [od-
nalezienie] wielkiego kosza na pranie pełnego złota oraz biżuterii. Stół był tak zbudowany,
że łatwo można w nim było ukryć kosztowności.
Gdy Żyd zobaczył, że K. odkrył jego skrytkę, chciał go przekupić. K. dodał, że to już nie pierw-
szy raz, gdy kieruje on przeprowadzką Żyda i że kontrola urzędników celnych jest niemrawa.
Żyd, u którego znaleziono te kosztowności, nazywa się Wischnitzer. Przy ustalaniu persona-
liów stwierdził bezczelnie, że jest Czechem. Na stwierdzenie urzędnika, że Czechy należą te-
raz do Wielkoniemieckiej Rzeszy, Żyd odparł: „gdyby to się w końcu stało“. Równie bezczel-
nie zachowywał się po [odkryciu] tego oszustwa. Stół miał trafić do Argentyny, gdzie mieszka
już córka Żyda. K. dodał jeszcze, że gdy chciał wziąć stół, został zaatakowany przez 3. Ży-
dów, którzy próbowali wyrwać mu stół z rąk. K. wyniósł z tego otarcie prawego ramienia.
Zellenleiter
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Zabrze, 10 maja 1939
Gestapo
Komisariat Policji Granicznej

Do Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu
Dotyczy: Meldunek blockleitera K. z powodu ataku na niego Żyda Wischnitzera
Dochodzenie w tej sprawie wykazało, że atak Żyda Josefa Wischnitzera na K. nie miał miejsca.
W. trzymał jedynie stół, w którego nodze znajdowały się metale szlachetne, gdyż K. chciał wy-
nieść stół, który znajdował się już w mieszkaniu. Nie można naturalnie wykluczyć, że zasto-
sowano przemoc po obu stronach przez to, że K. trzymał stół na ramionach, aby go wynieść,
a Wischnitzer trzymał go z drugiej strony, aby temu zapobiec. Nie można z tego jednak wnio-
skować ataku na osobę K. Podobnie nie wchodzą w grę uszkodzenia ciała, nawet jeżeli K.
zrobił sobie kilka szram na ramieniu, podobnie jak nie można udowodnić W. zamiaru zra-
nienia K.
Wischnitzer jest obywatelem Czech i również dzisiaj należy go za takiego uważać, ponieważ
nie zadecydowano jeszcze o jego przynależności państwowej. Podjęto już jednak kroki w tej spra-
wie i oczekuje się na decyzję pana prezydenta rejencji.
W. jako obcokrajowiec nie był zobowiązany do oddania metali szlachetnych zgodnie z § 14 Za-
rządzenia o wykorzystaniu majątku żydowskiego z 3 grudnia 1938 roku.
Ponieważ istnieje podejrzenie zamiaru wywiezienia tych srebrnych przedmiotów, urzędnicy ges-
tapo, którzy natychmiast pojawili się na miejscu, zabezpieczyli wszystkie przedmioty ze srebra
i złota, gdyż pomiędzy meblami znajdują się też należące do córki W. i należało przyjąć,
że także ukryte w stole srebrne przedmioty miały nieoclone trafić za granicę. [...]
Zabezpieczone kosztowności znajdują się obecnie w miejscowej placówce [gestapo].
Odnośnie wypowiedzi Wischnitzera o przynależności Czech od Wielkoniemieckiej Rzeszy, mel-
duje się, że nieprzychylne stwierdzenia, jak np. „poczekajmy, aż to się w końcu stanie”, nie
padły. Ponieważ W. wciąż powoływał się na swoje czeskie obywatelstwo, K. źle zrozumiał jego
wypowiedź, gdyż obecni wówczas urzędnicy nie przypominają sobie takiego stwierdzenia,
a w przeciwnym wypadku sami złożyliby doniesienie.

Gestapo Katowice
Staatspolizeistelle Kattowitz
Placówka Zamiejscowa Zabrze
Zabrze, 20 lutego 1940

Do Kierownictwa Powiatowego NSDAP
w Zabrzu
Dotyczy: Pisma nadinżyniera Ernsta L. z Plauen do miejscowej NSDAP
W załączniku przesyła się dwa przesłuchania Żyda Israela Rotha do dalszego załatwienia.
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Roth twierdzi, że nie stosował żadnych wybiegów wobec osoby L. Za wiarygodne należy też
przyjąć, że L. przed zwarciem umowy z R. poinformował się na temat jego osoby, tak jak to
czyni chyba każda firma przy zatrudnieniu przedstawiciela.
Jeżeli nawet Roth we wspólnej korespondencji służbowej podpisywał swoje listy i kartki „z nie-
mieckim pozdrowieniem”, to można w tym widzieć wybieg, a nie czyn karalny. Sąd Specjalny
we Wrocławiu zadecydował 7 grudnia 1938 roku w podobnym przypadku, że Żydom za-
bronione jest tylko wywieszanie flagi państwowej. Stosowanie niemieckiego pozdrowienia nie
jest zakazane żadnym specjalnym prawem ani karalne. Jeżeli jednak Żyd pozdrawia publicznie
z „Heil Hitler!”, to fakt ten należy traktować jako gorszący eksces.
Jeżeli L. nie poinformował się co do osoby R., czego nie można przyjąć, jeżeli powierzył mu
cały obszar Śląska, to nie może teraz uzurpować sobie prawa do wysuwania żądań wobec Żyda.
Zaskarżone roszczenia musiałby zatem L. zapłacić R.
R. oświadczył na dzisiejszym przesłuchaniu, że zgadza się, iż L. ma mu płacić co dwa tygod-
nie jedynie 10 marek i dostępuje od dalszych kroków.

Zabrze, 6 marca 1940

Do Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu
Jako niżej podpisana pozwalam sobie zwrócić się do kreisleitungu ze skargą, a mianowicie:
Gdy 1 listopada wprowadziłam się do mojego mieszkania, na Reitzensteinplatz, 3 piętro, do-
wiedziałam się, że mieszka tutaj także, w mieszkaniu przechodnim, żydowska babaa o na-
zwisku Hecht, wraz ze swoimi dwoma synami i dwiema chrześcijańskimi rodzinami. Rodzina
Kopotz, która też mieszka na 3. piętrze trzyma z żydowską babą silną sztamę. A gdy na własne
oczy zobaczyłam, jak żydowska baba wchodziła i wychodziła z mieszkania Kopotz’ów i na-
wet przebywała u nich do późnego wieczora, tak i jak przebywa obecnie, to zaczęłam schodzić
im z drogi i nie pozdrawiałam tych ludzi. Na to poczuli się oni obrażeni, jak myślę, i naro-
dziła się w domu nienawiść przeciwko mnie ze strony Kopotz’ów i żydowskiej baby. A po-
nieważ mam w mieszkaniu tylko jeden pokój i kuchnię i nie mam miejsca na moje rzeczy, po-
zwoliła mi gospodyni postawić ich część na korytarzu. Miejsca jednak wystarczy, aby każdy mógł
przejść. A żydowska baba wyraziła się, że jeżeli meble stamtąd nie znikną, to zrzuci je ze scho-
dów. Gdy się o tym dowiedziałam, mój mąż zameldował o tym gospodyni i ona ją uspokoiła.
Nie trwało jednak długo, jak pokłóciła się z jednym towarzyszem partyjnym w domu i padło
stwierdzenie: „Możecie iść gdzie chcecie. Ja mam większe prawo jak wy”. Prawie cały tydzień
wyzywała na to w domu i wygadywała znów na mnie, że czyham na jej mieszkanie. O czym
pierwsze słyszę. Teraz powiedziała u Kopotz’ów, że kiedy będę siedzieć w toalecie, to ona przyj-
dzie ze szczotką do szorowania i podrapie mi całą gębę. Do teraz byłam zawsze spokojna i nie
odpowiadałam jej, nie zwracałam uwagi na nią ani na ludzi, z którymi się zadaje, gdyż tacy
ludzie, którzy chcą się nazywać narodowymi socjalistami i zadają się z Żydami, są dla mnie
na zawsze spaleni. Także żydowski syn wyrażał się w domu, że ludzie mogą go pocałować
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w dupę, gdy żydowska baba kuma się z towarzyszem partyjnym. Wystarczająco długo przy-
glądano się tym występkom i tak wczoraj mój mąż rozmawiał z żydowską babą i powiedział
jej, że ma nie wymawiać naszego nazwiska. To jednak nie pomogło. Gdy wchodziłam dzisiaj
po schodach, wyszła ona z ich mieszkania, wywołała lokatorkę M. i powiedziała: „Teraz idę
zrobić sobie porządek. Tak łatwo nie da mi się zabrać mieszkania. Nie popełniłam żadnego
przestępstwa. Jeżeli mnie nie przetrzymają, to nie będę miała szczęścia.” Chciała mnie tym zde-
nerwować, abym zaczęła się z nią wyzywać. Ale ponownie się rozczarowała. Jak słyszałam
od innych lokatorów, opiera się ona na tym i uzurpuje sobie takie prawa w Wielkoniemieckiej
Rzeszy z tego powodu, że jej syn miał w 1921 roku uczestniczyć w polskim puczu i został za-
strzelony albo miał zastrzelić pierwszego polskiego powstańca. Ale teraz nie wchodzi w grę to,
co było wcześniej. Dziś żyjemy w Wielkoniemieckiej Rzeszy.
Także córka żydowskiej baby jeździ ciągle do Mysłowic i w okolice, przywozi masło, jajka
i inne rzeczy bez kartek. A inne żydowskie baby przynoszą do niej inne towary, a ona w za-
mian daje swoje. Zatem prosiłabym kreisleitung o zajęcie się tą sprawą, aby położyć wreszcie
kres tym żydowskim wybrykom.
Z niemieckim pozdrowieniem
Heil Hitler!
Pani P.

a Niem. Judenweib. „Weib” – archaiczne określenie osoby rodzaju żeńskiego. Współczesne słowniki po-
dają następujące jego tłumaczenia na język polski: kobieta, niewiasta, żona, baba, babsko, babsztyl, safanduła,
niedojda.

Zabrze, 29 sierpnia 1940

Do Grupy Miejscowej NSDAP „Scheer“ w Zabrzu
Niniejszym składam do wiadomości NSDAP następującą obserwację:
Obaj bracia Eisner, wcześniej właściciele huty szkła, pojawiają się ciągle na dziedzińcu [fab-
ryki], gdzie znajduje się też sekretariat zakładu, wtedy gdy przybywają lub odchodzą większe
ilości towarów. Dalej zaobserwowano jak Hugo Israel Eisner pukał w okno biura obecnego wła-
ściciela Pg. K.
Po tym jak Żyd Eisner rozejrzał się, czy nikt go nie obserwuje, otwarto mu od wewnątrz. Dla-
tego doradza się zastosowanie obserwacji i sprawdzenie, co Żyd ma do roboty u towarzysza par-
tyjnego i podczas załadunku oraz rozładunku towarów.
Heil Hitler
Helmut S.
Blockleiter
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Zabrze, 29 sierpnia 1940
Pan E. L.
Zabrze

Dowiedziałem się, że zburzył Pan odprężarkia. Nie jest Pan jeszcze właścicielem fabryki i dla-
tego nie ma Pan jeszcze prawa do podejmowania kroków, które zmniejszają wartość fabryki.
Urządzenie kosztowało wiele tysięcy marek i przynosiło rocznie 6000 marek. rekompensaty za
jego zamontowanie. Ponieważ przyjęto zamówienia na butelki na długi czas, musiano z tych
umów zrezygnować. Pańskim obowiązkiem byłoby natychmiast przywrócić opłacalną produkcję
butelek. Tak postępuje powiernik!
Z szacunkiem
Hugo Eisner

a Urządzenie do schładzania szkła.

Zabrze, 2 września 1940

Do Gestapo
w Zabrzu
Jako powiernik i kierownik zabrzańskiej fabryki szkła uważam za mój obowiązek poinfor-
mować Państwa o liście Żyda Eisnera, którego odpis załączam. List został podpisany przez tego
Żyda niezgodnie z prawem. Zamiast „Hugo Eisner” miał się podpisać „Hugo Israel Eisner”.
List ten jest kolejnym z całego ciągu ataków, które ten Żyd wciąż próbuje podejmować na [mój]
sposób kierowania fabryką. Najłatwiej będzie [mi] to przedstawić w [bezpośredniej] rozmo-
wie. Pomimo że wielokrotnie żądano od Żyda wstrzymania się od prób utrzymywania jakie-
gokolwiek wpływu na zakład, próbuje on wciąż odgrywać pana fabryki. Znajduje on przy tym
niewątpliwie wsparcie niektórych pracowników zakładu.
To prowadzi do drugiego punktu mojego doniesienia. Z pierwszych słów listu Eisnera wynika,
że ma on wciąż, tak jak i wcześniej, donosiciela wśród pracowników zakładu.
Zarządzone przeze mnie z całą świadomością i wiedzą kroki budowlane służyły, co może po-
twierdzić każdy rzeczoznawca, jedynie poprawieniu wydajności fabryki i usunięciu obciążeń
oraz szkodliwych dla zdrowia załogi niewypalonych gazów i spalin.
Krótkowzroczny i kramarski Żyd widzi w usunięciu odprężarek, grożących od dawna zawa-
leniem, naturalnie coś innego, gdyż jest on chorobliwie przekonany o swojej fachowości. Swoje
zarządzenia mogę powtórzyć przed każdą instancją. To jednak, że Żydowi przekazywane jest
błyskawicznie i w najmniejszym szczególe wszystko, co dzieje się w przedsiębiorstwie, dowo-
dzi, że istnieją tajne połączenia między nim a pewnymi pracownikami zakładu, które muszą
ostatecznie zostać zerwane. Głęboki jest cień, który położył się przez list Żyda na załodze fab-
ryki.



226

MIROSŁAW WIĘCKI

Proszę o zbadanie tej sytuacji, aby raz na zawsze przeciąć [wpływy] Żyda.
Heil Hitler!
L.
Jako kierownik zakładu i powiernik

Zabrze, 22 kwietnia 1942

Do zastępcy gauleitera
Pg. A. Hoffmanna
Dotyczy: Umieszczenie zabrzańskich Żydów w barakach
Wielce szanowny zastępco gauleitera!
Według informacji miejskiego radcy budowlanego, w powiecie miejskim Zabrze przebywa obec-
nie jeszcze 413. Żydów.a Przy planowanym ulokowaniu po 7 osób w jednym pomieszczeniu
będą potrzebne 3 baraki służby pracy. Dla celów gospodarczych, szkolnych itp. byłby potrzebny
dodatkowy barak. Tak więc należałoby dostarczyć razem 4 baraki.
Byłbym Panu bardzo wdzięczny, zastępco gauleitera, gdyby mógł Pan tak szybko jak to moż-
liwe dostarczyć te baraki zarządowi miejskiemu Zabrza, aby 104 mieszkania, w których obec-
nie wciąż mieszkają Żydzi, można było wreszcie przekazać dzietnym niemieckim rodzinom.
Część Żydów w Zabrzu zajmuje jeszcze czteropokojowe mieszkania, podczas gdy zdrowe nie-
mieckie rodziny przetrzymuje się w nadzwyczaj niegodnych warunkach.
Heil Hitler!
de Bruyn
Kreisleiter

a Deportację Żydów poprzedzało często wysiedlenie ich z mieszkań i koncentracja w jednym miejscu.

Zabrze, 23 czerwca 1942

Do Kierownictwa Powiatowego NSDAP
w Zabrzu
Ze względu na to, że obecnie zwolniło się wiele mieszkań, które były zamieszkiwane przez

Żydów, pozwalam sobie poprosić o przydzielenie mi jednego z tych mieszkań.
Mam 44 lata, jestem żonaty, mam dwójkę nieletnich dzieci i zamieszkuję obecnie miesz-

kanie o małej powierzchni: 1 pokój i kuchnia. Po wielomiesięcznych poszukiwaniach nie udało
mi się znaleźć większego mieszkania. Potrzebuję go pilnie, gdyż muszę dzielić sypialnię
z dziećmi (obojga płci), i muszę koniecznie zaradzić tej niedogodności. Mieszkanie jest za-
wilgocone i przez to niezdrowe dla dorastających dzieci. Jestem uczestnikiem wojny światowej,
na którą zgłosiłem się na ochotnika jako 17-latek. Uczestniczyłem w walkach na Zachodzie,
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Wschodzie i we Włoszech, byłem ranny i zostałem odznaczony Żelaznym Krzyżem I i II klasy.
Po zakończeniu wojny światowej wstąpiłem do freikorpsu i pomogłem w wyzwoleniu Górnego
Śląska, za co dostałem order Śląskiego Orła.

W obecnej wojnie także zostałem powołany. Od początku wojny znajduję się w Komen-
danturze II Odcinka Policji Ochronnej w Zabrzu i od początku uczestniczę w akcji żydow-
skiej.

Proszę zechcieć uznać moją potrzebę [pozyskania nowego] mieszkania, z wymienionych
przeze mnie powodów, i przyznać mi mieszkanie przy Alsenstrasse 21, na pierwszym piętrze,
po prawej, z dwoma pokojami, które zamieszkiwał Lachmann.

Heil Hitler!
Richard D.
Wachtmeister der Schutzpolizei
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SPRAWOZDANIE DYREKTORA ARCHIWUM
PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH ZA ROK 2007

W 2007 roku obchodzono 75. rocznicę istnienia Archiwum Państwowego w Ka-
towicach, nawiązując do utworzenia w grudniu 1932 roku Archiwum Akt Dawnych
Województwa Śląskiego – pierwszego polskiego archiwum historycznego na Śląsku.
Tak się złożyło, że w tym jubileuszowym roku w Archiwum miały miejsce różne
znaczące wydarzenia. Po wielu latach ukazał się Informator o zasobie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach oraz dwie inne publikacje pracowników Archiwum: trzeci nu-
mer czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” oraz sumariusz archiwalny. Po
trwającym przeszło rok remoncie został oddany do użytku nowocześnie skompo-
nowany budynek nr 7, w którym siedzibę znalazła Pracownia Masowego Odkwa-
szania Papieru – jedna z czterech takich placówek konserwatorskich działających
w ramach państwowej sieci archiwalnej. Pracownia zainaugurowała oficjalnie swoją
działalność w grudniu 2007 roku, a uroczyste jej oddanie do użytku uświetnił swoją
obecnością Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Sławomir Radoń.
Z okazji 75-lecia Archiwum przygotowało nowatorską wystawę Był sobie doku-
ment..., której uzupełnienie stanowił katalog. Obchody 75-lecia – połączone z od-
daniem do użytku Pracowni Masowego Odkwaszania Papieru i wernisażem wystawy
Był sobie dokument..., przy udziale przedstawicieli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pań-
stwowych, archiwów z Wrocławia, Opola, Krakowa i Częstochowy oraz zaprzyjaź-
nionego czeskiego archiwum w Opawie, a także przedstawicieli władz samorządo-
wych, państwowych i kościelnych oraz środowiska naukowego województwa
śląskiego – odbyły się 7 grudnia 2007 roku. Ale ten jubileuszowy rok był przede
wszystkim rokiem normalnej, wytężonej pracy Archiwum w Katowicach i podleg-
łych mu 7 oddziałów zamiejscowych w Bielsku–Białej, Cieszynie, Gliwicach,
Oświęcimiu, Pszczynie, Raciborzu i Żywcu.

Archiwum przejęło do swojego zasobu 431,59 mb archiwaliów, na które złożyło
się 115 zespołów liczących 39 975 j.a., co zwiększyło jego zasób ogółem do 4649 ze-
społów liczących 19 218 mb i 1 810 576 jednostek inwentarzowych. W przejęciach
dominowały akta sądów i prokuratur (m.in. przejęto akta Sądu Obwodowego w My-
słowicach z lat 1780–1989, Sądu Obwodowego w Katowicach z lat 1816–2005, zbiory
akt gruntowych sądów w Rudzie z lat 1764–2003, sądów grodzkich w Rudzie z lat
1918–1956 i zbiory akt gruntowych sądów w Pszczynie z lat 1750–2005), akta urzę-
dów stanu cywilnego (z lat 1874–1908 m.in. z Chorzowa (Królewskiej Huty) oraz
Katowic i jego dzisiejszych dzielnic oraz akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej
w Olkuszu z lat 1881–1893), a także akta gospodarcze (w tym akta Huty „Baildon”
w Katowicach z lat 1943–2001).

W 2007 roku katowiccy archiwiści całkowicie opracowali 61 zespołów liczących
23509 j.i. o rozmiarze 236,3 mb. Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in. na takie ze-
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społy, jak: Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu 1477–1958,
Spółka Bracka w Tarnowskich Górach [1853] 1857–1922, Akta miasta Szczakowej
[1895] 1896–1945, NSDAP Kreisleitung Königshütte 1939–1945, Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Radzionkowie 1950–1973 [1974], Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Siemianowicach Śląskich [1948] 1950–1973 [1974], Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Żywcu 1950–1973, Śląski Zakład Psychiatryczny
w Rybniku [1877] 1886–1948 [1982]. Kontynuowano inwentaryzację roboczą ma-
teriałów archiwalnych, które dotąd nie miały żadnych środków ewidencyjnych.
Zewidencjonowano akta 32 zespołów w ogólnej ilości 21 844 j.i. – 135, 48 mb.

Na posiedzeniach Komisji Metodycznej ocenie poddano 94 inwentarze archi-
walne (67 z AP Katowice i 27 z AP Częstochowa), 85 inwentarzy poddano trzeciemu
stadium oceny archiwalnej, z których dwa nie uzyskały jeszcze akceptacji Komisji.
Ocenie poddano także 71 spisów zdawczo–odbiorczych zespołów nowo przejętych
do Archiwum (68 z AP Katowice, 3 z AP Częstochowa). Akceptację Komisji uzys-
kało 36 spisów (33 z AP Katowice i 3 z AP Częstochowa).

Wiele wysiłku pracownicy Archiwum włożyli w zabezpieczanie zasobu. W pierw-
szej kolejności należy wspomnieć o zainaugurowanym 1 kwietnia 2007 roku pro-
jekcie „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”, finan-
sowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Gospodarczego. Projekt dotyczy zabezpieczenia, konserwacji i digi-
talizacji zasobu cieszyńskiego oddziału Archiwum i jest wspólnym przedsięwzięciem
Urzędu Miasta w Cieszynie, AP w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Za-
konu Bonifratrów w Cieszynie i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.
W 2007 roku zgodnie z planem zrealizowano następujące zadania: przeprowadzono
dezynfekcję w komorze fumigacyjnej całego zasobu Oddziału w Cieszynie liczącego
600 mb i całego księgozbioru liczącego 200 mb; przeprowadzono prace zabezpie-
czające części zasobu, polegające na czyszczeniu obwolut i obrzeży poszczególnych
jednostek aktowych i umieszczeniu akt w pudłach bezkwasowych. – pracami tymi
w 2007 roku objęto 200 mb akt i 70 mb książek czyszczenie akt będzie kontynuo-
wane w 2008 roku; rozpoczęto digitalizację wybranych akt z zasobu Oddziału w Cie-
szynie – wykonano ponad 36 725 fotografii cyfrowych, (ok. 30% zaplanowanej ilo-
ści) i 13 427 klatek mikrofilmów (ok. 11% zaplanowanej ilości); opracowano 500
pojedynczych dokumentów w obrębie 3 jednostek archiwalnych (z okresu kance-
larii austriackiej) z zespołu Komora Cieszyńska; rozpoczęto prace związane z kon-
serwacją pełną wybranych, najbardziej zagrożonych procesami niszczącymi, jedno-
stek aktowych – prace konserwatorskie nad dwoma księgami zostały już zakończone
(wykonywało je inne archiwum państwowe na zlecenie); konserwację prowadzi rów-
nież pracownia konserwatorska Archiwum w ramach wkładu własnego.

W 2007 roku rozpoczęła również działalność Pracownia Masowego Odkwasza-
nia Papieru, w której – w ramach rozruchu – poddano odkwaszeniu ręcznemu 1957
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kart oraz odkwaszaniu masowemu, przy użyciu instalacji C–900, 43,3 tysięcy kart. Ko-
rzystając z własnej, zmodernizowanej stacjonarnej komory wyposażonej w spalarkę
katalityczną oraz komory jezdnej użyczonej Archiwum przez Centralne Laboratorium
Konserwacji Archiwalnej dla realizacji „Projektu Cieszyńskiego”, zdołano zdezynfe-
kować 1768,5 mb archiwaliów. W ramach działań profilaktycznych m.in. odkurzono
3 144 mb akt, przepakowano w bezkwasowe pudła 862 mb akt i na te potrzeby pra-
cowania introligatorska wykonała 235 pudeł i 739 kopert na zdjęcia o nietypowych
rozmiarach. Niedocenianym często, a przecież niezbędnym zadaniem jest pagino-
wanie archiwaliów – w Archiwum i jego oddziałach zostało spaginowanych ponad
1 354 000 stron!!! Pracownie reprograficzne wykonały w ramach planowanego za-
bezpieczenia zasobu i na zamówienia użytkowników: 38 600 klatek mikrofilmów,
36 400 odbitek kserograficznych, 40 300 odbitek fotograficznych i 15 800 skanów.

Pracowity był to rok dla służb nadzoru archiwalnego Archiwum obejmuje nad-
zorem 732. jednostki organizacyjne, w których jest przechowywanych ponad 34,5
km mb materiałów archiwalnych. W 2007 roku przeprowadzono 253 kontrole ar-
chiwów zakładowych oraz 104 ekspertyzy archiwalne. Ponadto udzielono 30 kon-
sultacji w formie pisemnej, 4650 – telefonicznie, 64 – mailowo i 233 – osobiście. Wy-
dano 790 zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz uzgodniono 148
przepisów kancelaryjno–archiwalnych. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji
zebrała się w roku sprawozdawczym na czterech posiedzeniach. Rozpatrzono 7
wniosków na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu własnego. Pozy-
tywnie zaopiniowano 5 wniosków, 2 wnioski przesłano do Centralnej Komisji
Oceny Dokumentacji. Ponadto Komisja wydało opinie dotyczące 12. wniosków na
brakowanie dokumentacji skierowanych do Archiwum przez nadzorowane jedno-
stki organizacyjne z terenu działalności AP w Katowicach (10 wniosków) oraz AP
w Częstochowie (2 wnioski). Na podstawie tych opinii sformułowano wnioski po-
mocne przy przeprowadzaniu ekspertyz dokumentacji w zainteresowanych jedno-
stkach organizacyjnych.

W ramach udostępniania zasobu w pracowniach naukowych Archiwum w 2007
roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wśród korzystających przeważały osoby pro-
wadzące badania o charakterze naukowym (ok. 50 % korzystających). Największą ich
grupę stanowili studenci piszący prace magisterskie. W tematyce badań dominowała
problematyka regionalna. Odnotowano dalszy wzrost zainteresowań poszukiwa-
niami o charakterze genealogicznym i to zarówno wśród użytkowników krajo-
wych, jak i zagranicznych. Najczęściej były wykorzystywane akta z okresu 1922–1939
oraz wytworzone po 1945 roku. Akta starsze, rękopiśmienne w językach niemiec-
kim, a szczególnie rosyjskim są coraz rzadziej udostępniane, z wyjątkiem akt stanu
cywilnego wykorzystywanych do badań genealogicznych.

Wśród badaczy zagranicznych przeważali Niemcy (ponad 50%), a w dalszej ko-
lejności obywatele Republiki Czeskiej, USA, Izraela, Francji, Kanady, Szwajcarii.
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W tej grupie na uwagę zasługują przedstawiciele znanych arystokratycznych rodów
górnośląskich (książąt Henckel von Donnersmarck, hrabiów von Schaffgotsch oraz
hrabiów von Ballestrem), co zostało odnotowane przez regionalne media. Cudzo-
ziemcy prowadzili głównie badania genealogiczne, interesowali się również histo-
rią Żydów.

Prócz bezpośredniej formy udostępniania w pracowniach naukowych Archiwum
wykonywano liczne kwerendy, odnotowując ich znaczący wzrost w stosunku do lat
ubiegłych. Wśród 6467. przeprowadzonych kwerend największy wzrost nastąpił
w grupie kwerend socjalnych, których sporządzono 3888, a wśród nich dominowały
sprawy o charakterze odszkodowawczym (rekompensata za tzw. mienie zabużańskie
oraz rekompensata za pracę w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”). W gru-
pie kwerend o charakterze socjalnym na stałym poziomie utrzymywały się kwerendy
do celów emerytalno-rentowych, dotyczące potwierdzenia okresu pracy i zarobków
oraz ustalenia miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Tendencje wzrostowe odnotowano w grupie kwerend genealogicznych (635
kwerend), a wśród wnioskodawców było coraz więcej Polaków (dotychczas kwe-
rendy genealogiczne w przeważającej części były wykonywane dla cudzoziemców).
Obserwuje się również wzrost kwerend o charakterze własnościowym (386 kwe-
rend) i to zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. Kwerendy te miały zwią-
zek z regulowaniem spraw własnościowych (wiele wniosków wpływało z urzędów
miejskich regulujących stany prawne nieruchomości), a często ze sprawami spad-
kowymi. Odnotowano niewielki spadek kwerend dotyczących potwierdzenia nie-
mieckiego obywatelstwa i wpisu na niemiecką listę narodowościową. Coraz częściej
wnioskodawcy w tej grupie występowali nie o zaświadczenia czy poświadczone ko-
pie dokumentów dotyczące wpisania na niemiecką listę narodowościową, ale po ko-
pie aktów stanu cywilnego potwierdzających urodzenie i zamieszkiwanie na terenach
należących do państwa niemieckiego. W odpowiedzi na złożone pisemne podania
w 2007 roku wydano 351 zaświadczeń i 8273 strony uwierzytelnionych kserokopii
dokumentów. Należy również zaznaczyć, że dane liczbowe dotyczące kwerend
należałoby powiększyć o ok. 50%. Tyle bowiem spraw załatwiono telefonicznie
i w trakcie rozmów z klientami, którzy osobiście odwiedzili Archiwum. Były to naj-
częściej osoby poszukujące miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej
zlikwidowanych zakładów pracy.

Wykonano również liczne kwerendy tematyczne na zlecenie różnych urzędów
i instytucji, w tym m.in.: Materiały dotyczące Romów w zasobie AP Katowice – na zle-
cenia Instytutu Pamięci Narodowej, Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu;
Granica polsko–niemiecka w latach 1922–1939 na Górnym Śląsku – na potrzeby wspól-
nej wystawy Archiwum i Domu Współpracy Polsko–Niemieckiej w Gliwicach;
Dawni właściciele Ćwiklic – na zlecenie Konserwatora Wojewódzkiego w Katowicach;
Kuriozalne obiekty w zasobie Archiwum – na zlecenie NDAP; Źródła do dziejów Tychów
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– na zlecenie Muzeum Miejskiego w Tychach; Powstanie parafii katolickiej w Pszczy-
nie – na zlecenie wydawcy monografii Parafii pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie;
Zbrodnie nazistowskie na terenie Zawoji – na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Krakowie; Czarownice na Śląsku – na zlecenie Muzeum „Sztygarka” w Dąb-
rowie Górniczej; Honorowi obywatele miasta Gliwic – na zlecenie Rady Miasta Gliwic;
Dokumenty dotyczące senatora II RP Rudolfa Wiesnera – na zlecenie Kancelarii Senatu
RP.

Często wykorzystywano zespoły akt gmin i urzędów stanu cywilnego, najczęściej
udostępniano akta następujących zespołów: 12/650 Zbiór dokumentów b. Archiwum
Miejskiego miasta Bytomia 1501–1900; 13/91 Archiwum Książąt Sułkowskich w
Bielsku 1583–1901; 17/53 Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 1287–1945;
18/16 Komora Książęca Zamku w Raciborzu 1701–1938; 14/76 Komora Cieszyń-
ska 1438–1929; 20/26 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu [1758] 1808–1945;
15/111 Dyrekcja Dóbr hrabiego Ballestrema w Gliwicach 1801–1945; 12/674 Sąd
Obwodowy w Bytomiu 1880–1945 (głównie ze względu na zawarte tam duplikaty
ksiąg metrykalnych); 13/ 10 Akta miasta Białej 1778–1939 i 13/8 Akta miasta Biel-
ska 1587–1945; 14/13 Akta miasta Cieszyna [1416] 1519–1944; 15/1 Akta miasta Gli-
wic 1403–1944; 16/24 Akta miasta Zatora 1574–1945 i 16/26 Akta miasta Oświęci-
mia 1807–1944; 17/26 Akta miasta Pszczyny 1466–1944 [1950]; 18/3 Akta miasta
Raciborza 1360–1944; 20/1 Akta miasta Żywca [1766–1786] 1804–1950; 12/27
Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach 1922–1939; 12/38 Policja Województwa Ślą-
skiego 1922–1939; 12/181 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Kato-
wicach do roku 1945 i 12/554 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Ka-
towicach od roku 1945; 12/1793 KW PZPR w Katowicach [1871] 1948–1990.

Archiwum współpracowało z różnymi placówkami naukowymi i kulturalnymi
działającymi na obszarze swojego działania, promując zasoby archiwalne. Konty-
nuowano przede wszystkim współpracę z miejscowymi placówkami muzealnymi,
w tym: Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskim w Katowicach, muzeami
miejskimi w Rudzie Śląskiej, Mikołowie, Tychach, Świętochłowicach, Chorzowie
i Żywcu, Muzeum Zamkowym w Pszczynie i Państwowym Muzeum Auschwitz–
Birkenau oraz z katowickim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach
tej współpracy Archiwum uczestniczyło w kwerendach wystawienniczych i zorga-
nizowało wspólnie bądź udostępniło materiały na 22. wystawy. Intensywnie rozwi-
jała się też współpraca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu, Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, Oświęcimskim
i Wadowickim Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chybiu, Domem
Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, Biblioteką Śląską w Katowicach,
Biblioteką Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (wspólna sesja międzynaro-
dowa), Biblioteką Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Bielsku–Białej. Po-
myślnie kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (głów-
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nie z Instytutem Historii – Zakładem Archiwistyki i Zakładem Historii Śląska) i jego
Filią w Cieszynie oraz z Politechniką Śląską w Gliwicach. W ramach współpracy
z placówkami edukacyjnymi przyjęto w Archiwum grupy młodzieży akademickiej
i miejscowych szkół. Studenci archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego odbywają swoje
zajęcia na terenie Archiwum, korzystając nie tylko z sal wykładowych, ale przede
wszystkim z materiałów archiwalnych oraz wiedzy i doświadczenia pracowników
Archiwum.

Odnowiono współpracę z Archiwum Krajowym Północnej Nadrenii–Westfalii
(Landesarchiv Nordrhein–Westfalen) w Düsseldorfie i dzięki zabiegom obu placó-
wek został wprowadzony zapis o współpracy między archiwami państwowymi do
przygotowywanej umowy o współpracy województwa śląskiego i kraju związkowego
Północna Nadrenia–Westfalia – umowa ma być podpisana na początku 2008 roku.

Oddziały w Cieszynie i Raciborzu w 2007 roku nadal współpracowały z przy-
granicznymi archiwami czeskimi i słowackimi, tj. z Archiwum Ziemskim w Opa-
wie i jego oddziałem w Karwinie oraz Archiwum Państwowym w Žilinie.
Współpraca ta dotyczy w przypadku Oddziału w Cieszynie głównie metodyki opra-
cowywania archiwaliów wytworzonych przez instytucje działające w okresie
monarchii austriackiej, których akta są przechowywane w polskim Cieszynie,
a w przypadku Oddziału w Raciborzu – akt pruskich przechowywanych w Opawie.
Pewną formą współpracy jest również realizowanie dla Instytutu Józefa Piłsudkiego
w Nowym Jorku prac związanych z digitalizacją akt powstańców śląskich przecho-
wywanych w Instytucie.

W ramach propagowania zasobu i edukacji archiwalnej zostały przygotowane sa-
modzielnie lub we współpracy z innymi placówkami wystawy tematyczne. Archi-
wum samodzielnie przygotowało dwie wystawy: Był sobie dokument... – prezentowana
z okazji 75-lecia AP w Katowicach oraz Pszczyńskie spotkanie z przeszłością – zorgani-
zowana przez Oddział Archiwum w Pszczynie dla uczestników XV Konferencji
Naukowej „Archiwa i ich użytkownicy”. Ponadto wspólnie z innymi instytucjami
zorganizowano cztery wystawy: Wielkie rody Górnego Śląska –wspólnie z Muzeum Ślą-
skim w Katowicach (wystawa prezentowana w 2006 roku w Archiwum i z uwagi na
zainteresowanie tematyką w zmienionej formie, wzbogaconej eksponatami ze zbio-
rów muzeów górnośląskich, przeniesiona w 2007 roku do siedziby Muzeum Ślą-
skiego); Rzecz o czasach, ludziach i miejscach – z Domem Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach z okazji 85. rocznicy wytyczenia polsko-niemieckiej granicy
na Górnym Śląsku; Dzieje szkoły w Gliwicach-Czechowicach – z Centrum Kultury Re-
gionalnej i Stowarzyszeniem Rozwoju Czechowic; Budownictwo i architektura do
1945 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gliwicach – z Bibliotekę Główną Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. Archiwum przygotowało i udostępniło również ma-
teriały na kilkanaście wystaw: Mikołów na starej mapie – zorganizowana przez Placówkę
Muzealną w Mikołowie; Materiały do dziejów powstań śląskich w Mikołowie – zorgani-
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zowana przez Placówkę Muzealną w Mikołowie; Nasze dzielnice. Z kalendarium
dziejów Goduli i Chebzia – zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej;
750 lat Chorzowa Starego – zorganizowana przez Muzeum w Chorzowie; Habsbur-
gowie pszczyńscy – zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie; Fajki – zor-
ganizowana przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie i Muzeum Fajek we Lwowie;
Najwybitniejszy Zabrzanin – zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu;
Z dziejów kina w Zabrzu – zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu; Źródła
do dziejów Cieszyna – zorganizowana przez Książnicę Cieszyńską w Cieszynie; Zabytki
archeologiczne z Żor i okolicy – zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Żorach.

Wiele uwagi w Archiwum poświęcono działalności naukowej. Zorganizowano
cztery zebrania naukowe, w trakcie których referaty wygłosili: dr Barbara Kali-
nowska-Wójcik: Życie i działalność Ezechiela Ziviera; Mirosław Węcki: Źródła do histo-
rii NSDAP w zasobie AP Katowice; prof. dr Jutta Prieur-Pohl: Struktura organizacyjna
i działalności archiwów państwowych w niemieckim kraju związkowym Północnej Nadrenii-
Westfalli na przykładzie archiwum w Detmold; Bogusław Małusecki: Dzieje masonerii
w Gliwicach do 1945 roku.

Pracownicy Archiwum przygotowali i wygłosili 22 referaty na kilkunastu kon-
ferencjach i seminariach naukowych (patrz wykaz poniżej). Pięciu pracowników Ar-
chiwum brało udział w pracach centralnych komisji i zespołów naukowych: mgr Sła-
womira Krupa była członkiem Centralnej Komisji Metodycznej oraz
przewodniczącą zespołu naukowego ds. dokumentacji wytworzonej przez sądy,
prokuraturę i notariat; mgr Piotr Matuszek – członkiem zespołu „Informatyka i ar-
chiwa”; mgr Sabina Klimkiewicz – członkiem i mgr Roland Banduch – przewod-
niczącym zespołu problemowego ds. dokumentacji technicznej i geologicznej; mgr
Paweł Hudzik – członkiem zespołu naukowego do przygotowania wskazówek me-
todycznych pomocnych przy opracowywaniu akt wytworzonych w okresie funk-
cjonowania kancelarii austriackiej. Ponadto pracownicy Archiwum prowadzili wy-
kłady i zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz jego Filii
w Cieszynie. Kilkunastu pracowników opublikowało prace i artykuły naukowe
(patrz wykaz poniżej).

W prowadzonej przez Archiwum działalności przechowywania dokumentacji
o czasowym okresie przechowywania w 2007 roku nastąpił znaczący wzrost ilości
przejmowanej dokumentacji osobowej i płacowej, natomiast w związku z niedo-
borami magazynowymi oraz kadrowymi zmniejszono ilości przejmowania pozos-
tałej dokumentacji niearchiwalnej. Przejęto 382,65 mb dokumentacji osobowej,
243,84 mb dokumentacji płacowej i 236,13 mb pozostałej dokumentacji niearchi-
walnej. Pod koniec roku sprawozdawczego Archiwum przechowywało ponad 2 494
mb tego rodzaju dokumentacji (228 752 j.a.).
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Referaty i wykłady wygłoszone przez pracowników Archiwum Państwo-
wego w Katowicach:
Banduch R., Mączka M.: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania

pozostałości dawnych robót górniczych – Politechnika Wrocławska, Lądek Zdrój,
11–13 kwietnia 2007 r.

Banduch R., Mączka M., Greiner P.: Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa –
sesja w Muzeum Miejskim w Mikołowie, 30 stycznia 2007 r.

Banduch R.: Nowoczesność w Archiwum – nowoczesne urządzenia pracy dla archiwów jed-
nostek samorządowych – IV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowa-
rzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków, 13–14 kwietnia 2007 r.

Banduch R.: Postępowanie z dokumentacją elektroniczną w świetle Ustawy o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r.
i aktów wykonawczych – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Przesieka k. Kar-
pacza, 18–20 maja 2007 r.

Banduch R.: Prawo archiwalne. Stan aktualny i perspektywa zmian – Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika, Toruń, 19–21 kwietnia 2007 r.

Banduch R.: Problemy wartościowania dokumentacji – Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Warszawa, 19–20 czerwca 2007 r.

Dudek A., Krupa S.: Problemy brakowania akt PZPR w świetle doświadczeń AP Katowic
– konferencja archiwalna Problemy metodyczne opracowania zespołów archiwalnych
PZPR, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, 23 listopada 2007 r.

Greiner P.: J.Georg Bednorz – noblista z fizyki z 1987 roku, doktor honoris causa Uniwer-
sytetu Śląskiego. Dwunasty laureat Nagrody Nobla ze Śląska? – posiedzenie
Związku Górnośląskiego w Katowicach, 16 czerwca 2007 r.

Greiner P.: Kurt Alder – laureat Nagrody Nobla z Chorzowa – konferencja Tyle jest w każ-
dym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki – w ramach obchodów 750-lecia
założenia Chorzowa, Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Matematyki, Chorzów, 14 kwietnia 2007 r.

Greiner P., Matuszek E.: Źródła do dziejów medycyny na Górnym Śląsku do 1945 roku
w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach – sesja naukowa Górny Śląsk –
dokumentowanie dziejów lecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych
księstw cieszyńskiego i opawskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Szpital Śląski
w Cieszynie i Archiwum Państwowe w Katowicach (z udziałem przedstawi-
cieli środowisk naukowych z Czech i Niemiec), Cieszyn, 26 października
2007 r.

Greiner P., Matuszek E.: Źródła do dziejów medycyny na obszarze Katowic w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach – konferencja naukowa w Muzeum Histo-
rii Katowic, 20 września 2007 r.

Greiner P.: Narodziny industrialnego Górnego Śląska na przykładzie Rudy Śląskiej – „Ślą-
skie Gody” – sesja z okazji 85-rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Rze-
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czypospolitej, Urząd Miasta Ruda Śląska i Związek Górnośląski, Ruda Śląska,
13 września 2007 r.

Greiner P.: Odpowiedzialność za pracę. Karol Godula – świadectwo uczciwego życia – XVI
Sympozjum Piekarskie Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Od-
powiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna – Metropolia Górno-
śląska, Piekary Śląskie, 25 maja 2007 r.

Greiner P.: Pojęcie i granice Górnego Śląska – kontrowersje nie tylko historyczne – posie-
dzenie Związku Górnośląskiego w Katowicach, 20 września 2007 r.

Greiner P.: Pojęcie i granice Górnego Śląska – sesja popularyzatorska Katowice w karto-
grafii – Pałac Młodzieży w Katowicach, 15 maja 2007 r.

Greiner P.: Wizerunek użytkownika w oczach archiwisty – stereotypy: mit czy rzeczywistość?
– XV Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych
i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich pt. Archiwa i ich użyt-
kownicy – Uniwersytet Śląski, Katowice, 21 czerwca 2007 r.

Hajewski T.: Cezary Uthke – dowódca ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim – sesja
Ewangelicy na Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu, Muzeum Ślą-
skie, Katowice, 2 czerwca 2007 r.

Jedynak Z.: Dzieje szpitali Spółki Brackiej w Katowicach w latach 1895–1950 – konfe-
rencja naukowa w Muzeum Historii Katowic, 20 września 2007 r.

Matuszek P.: Kwalifikacja archiwalna dokumentów elektronicznych. Wymagania techniczne
formatów zapisu i informatycznych nośników danych – IV Zjazd Sekcji Archiwis-
tów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Kraków, 13–14
kwietnia 2007 r.

Matuszek P.: Polityczne okoliczności przyłączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922
roku – sympozjum Tożsamość religijna Śląska, Fundacja „Przyjazny Śląsk”,
Świętochłowice, 20 września 2007 r.

Szczepańczyk J.: Tyskie zespoły archiwalne w zbiorach Archiwum Państwowego w Kato-
wicach – Tyskie Sympozjum Historyczne Tyskie miejsca historycznej pamięci,
Muzeum Miejskie w Tychach, 19 listopada 2007 r.

Publikacje
Archiwum:
Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym. Red. P. Matuszek.

Warszawa 2007.
Staszków A.: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach

1939–1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym
w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach)
[1931] 1939–1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górno-
śląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942–1945. Katowice
2007.
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Hajewski T., Węcki M.: Był sobie dokument... Katalog wystawy. Katowice 2007.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Pracowników Archiwum:
ks. Augustin F.: Kroniki żywieckie od czasów zamierzchłych do 1845. Wyd. P. Greiner,

S. Grodziski, Z. Jedynak, R. Kosiński, Z. Rączka, W. Zyzak. Żywiec–Kraków
2007.

Banduch R.: 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 Ka-
towicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Bronny T.: Kronika Świętochłowic. Wprowadzenie do tekstu tłumaczenia i tłumaczenie
„Chronik von Schwientochlowitz” E. Matuszek. „Rocznik Świętochłowicki”
T. VII, 2007.

Gałuszka M., Grochla L.: Materiały archiwalne do dziejów regulacji rzeki Rawy w zaso-
bie Archiwum Państwowego w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne”
nr 3, 2007.

Gałuszka M., Grochla L.: Materiały archiwalne do historii wodociągów katowickich w za-
sobie Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne”
nr 3, 2007.

Greiner P.: Granice wolnego stanowego państwa pszczyńskiego w świetle źródeł kartogra-
ficznych. W: „Śląskie Prace Etnograficzne”. T. 3: Ziemia pszczyńska. Red. M. Li-
pok-Bierwiaczonek. Katowice 2007.

Greiner P.: Obraz przestrzeni Rudy Śląskiej na pruskiej mapie wojennej Christiana Fried-
richa von Wrede z lat 1748–1749. W: Materiały do dziejów Rudy Śląskiej.
Red. P. Greiner i M.Lubina. Ruda Śląska 2007.

Greiner P.: Odpowiedzialność za pracę. Karol Godula – świadectwo uczciwego życia. W: XVI
Sympozjum Piekarskie. Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie? Od-
powiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna. Red. ks. A. Wuwera. Ka-
towice–Piekary Śląskie 2007.

Greiner P., Matuszek E.: Źródła do dziejów medycyny na Górnym Śląsku w zasobie Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach. W: Górny Śląsk. Dokumentowanie dziejów lecz-
nictwa ze szczególnym uwzględnieniem ziem dawnych księstw cieszyńskiego i opaw-
skiego. Red. J.M. Dyrda i J. Miozga. Katowice 2007.

Greiner P., Mączka M.: Bieruń na dawnych mapach. W: Bieruń. Monografia historyczna.
Red. R. Kaczmarek i ks. J. Myszor. Bieruń 2007.

Greiner P., Mączka M.: Źródła kartograficzne do dziejów kolejnictwa w rybnickiem do 1945
roku w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach. W: 150 lat kolei w Rybniku.
Red. B. Kloch, A. Grabiec i D. Keller. Rybnik 2007.

Hajewski T.: Losy archiwaliów rosyjskich na terenie powiatu dąbrowskiego w czasie I wojny
światowej. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.
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Hajewski T.: Odebranie kościoła ewangelickiego w Katowicach w 1945 roku. „Ewangelik”
2007, nr 1.

Hajewski T.: Wznosząc pomnik trwalszy nad spiż. Cezary Zefiryn Uthke (1889–1944).
W: Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu. Red.
J. Szturc. Katowice 2007.

Hałgas G.: Karol Kiebel Kobarski i jego spuścizna w zasobie Archiwum Państwowego w Ka-
towicach, Oddział w Cieszynie. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Husar B.: „Acta Civitatis Żyviec. Księga ingrossacyi różnych instrumentów od roku 1766”
ciekawym źródłem do badań historii prywatnego miasteczka w latach 1766–1770.
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Husar B.: Rozwój browarnictwa na Żywiecczyźnie i jego rozkwit w świetle planów archi-
tektonicznych Karola Pietschki – architekta arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habs-
burga. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Jedynak Z.: Dzieje dworu w Rudzie. W: Materiały do dziejów Rudy Śląskiej. Red. P. Grei-
ner i M. Lubina. Ruda Śląska 2007.

Jedynak Z.: Dzieje górnictwa i hutnictwa na terenie Dębu, Józefowca, Wełnowca do 1922
roku. W: Katowice. W 140 rocznicę uzyskania praw miejskich. Red. A. Barciak. Ka-
towice 2007.

Jedynak Z.: Początki miasta górniczego Tarnowskie Góry w świetle dokumentów przecho-
wywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno–Histo-
ryczne” nr 3, 2007.

Jedynak Z.: Zarys dziejów Górnośląskiej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach (Obersch-
lesischer Bergknappschaft Tarnowitz) w latach 1857–1922 i jej pozostałość aktowa
w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szkice Archiwalno-Historyczne”
nr 3, 2007.

Kiereś Z.: Między panem a plebanem. Materiały do dziejów duchowieństwa ziemi bytom-
skiej w XVII wieku. „Szkice Archiwalno–Historyczne” nr 3, 2007.

Klimkiewicz S.: Sprawozdanie z prac nad projektem „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego
dziedzictwa piśmienniczego”. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.

Kołodziej A.: Przejęcia materiałów archiwalnych dotyczących dziejów górnictwa węgla ka-
miennego do Archiwum Państwowego w Katowicach w latach 1997–2007. „Szkice
Archiwalno-Historyczne” nr 3, 2007.
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Katarzyna Słysz-Szczucka

SPRAWOZDANIE Z JUBILEUSZU 75-LECIA ISTNIENIA
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

W 2007 roku Archiwum Państwowe w Katowicach obchodziło 75–lecie swojego
istnienia. Za początek istnienia Archiwum Państwowego należy uznać datę 10 lis-
topada 1932 roku, kiedy to wojewoda śląski dr Michał Grażyński podpisał „Tym-
czasowy Regulamin Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego”. Placówka
powstała jako część Wydziału Prezydialnego Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego
w Katowicach, której pierwszym kierownikiem został dr Michał Antonów. W 1946
roku w miejsce Archiwum Akt Dawnych powołano Wojewódzkie Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach, a w 1983 roku, po wejściu w życie ustawy archiwalnej, zmie-
niono nazwę na Archiwum Państwowe w Katowicach. Przez 60 lat Archiwum Pań-
stwowe zajmowało pomieszczenia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul.
Jagiellońskiej 25 oraz wynajmowane pomieszczenia i budynki na terenie Katowic.
Dopiero w marcu 1992 roku zostały podjęte decyzje o przekazaniu Archiwum
10-hektarowego terenu po byłych koszarach wojskowych w Katowicach–Weł-
nowcu. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Archiwum Adama Kałuży od 15.
lat Archiwum ma do dyspozycji duży teren z 11. budynkami. Przeniesiono tu ar-
chiwalia z dotychczasowej siedziby w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach oraz
z oddziałów borykających się z największymi kłopotami lokalowymi (Bytom, Bę-
dzin, Tarnowskie Góry, Chrzanów – jednocześnie placówki w tych miastach uległy
likwidacji). Rozpoczęte przez dyrektora A. Kałużę prace adaptacyjno-remontowe
kontynuował dr Zygmunt Partyka (dyrektor Archiwum w latach 1997–2006). Od
czerwca 2006 roku funkcję dyrektora pełni dr Piotr Greiner.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 7 grudnia 2007 roku. Zaprosiliśmy wielu
znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Naczelny Dyrektor Archiwów
Państwowych dr Sławomir Radoń, dyrektorzy z sąsiadujących archiwów w Krako-
wie, Opolu, Częstochowie, Wrocławiu i zaprzyjaźnionego czeskiego archiwum
w Opawie, przedstawiciele władz samorządowych, państwowych i kościelnych wo-
jewództwa śląskiego, środowiska naukowego, placówek współpracujących z Archi-
wum, wykonawców prac remontowych.

Pierwszym punktem obchodów było uroczyste otwarcie Pracowni Masowego
Odkwaszania Papieru przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Na po-
trzeby pracowni odkwaszania i związanej z nią masowej konserwacji akt został za-
adoptowany osobny budynek Archiwum, co umożliwiło stworzenie optymalnej li-
nii technologicznej. W pracowni jest stosowana technologia masowego odkwaszania
wodorowęglanem magnezu w kąpieli wodnej, opracowana przez firmę Neschen. To
czwarta tego typu instalacja w archiwach państwowych w Polsce. Jej celem jest ra-
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towanie na masową skalę XIX- i XX-wiecznych dokumentów, które w wyniku
działania niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uległy zakwa-
szeniu. Należy dodać, że metoda opracowana przez firmę Neschen jest przyjazna
środowisku i człowiekowi. Zagrożone zniszczeniem akta są w pracowni poddawane
kompleksowym zabiegom. Zastosowany w technologii C900 roztwór odkwaszający
nie tylko tworzy w papierze rezerwę alkaliczną, lecz również wzmacnia papier,
dzięki dodatkowi metylocelulozy. Natomiast substancje utrwalające oraz obniżona
temperatura procesu zabezpieczają tusze i atramenty przed rozmyciem w wodzie
w trakcie odkwaszania. Karty, po oczyszczeniu i kąpieli odkwaszającej w maszynie
C900, są prasowane i reperowane, a następnie przepakowywane do bezkwasowych
teczek i pudeł. Wszystkie te zabiegi pozwalają zabezpieczyć na wiele lat cenne ar-
chiwalia. Rocznie w pracowni odkwaszać się będzie co najmniej 350 tysięcy arku-
szy formatu A4. Obok pomieszczeń, w którym znajdują się urządzenie C900 oraz
pracownie pomocnicze, przygotowano również pracownię dla urządzenia zwanego
bookkeeper, które pozwoliłoby na konserwację poszytów lub książek bez koniecz-
ności rozszywania, rozklejania ich na poszczególne karty – metodę tę opracował
Richard Spatz w 1980 roku.

Z okazji jubileuszu istnienia Archiwum została przygotowana wystawa zatytu-
łowana Był sobie dokument…, której kustoszami byli Tomasz Hajewski i Mirosław
Węcki. Wystawa składa się z dwóch części: prezentacji dokumentów, jakimi dyspo-
nuje Archiwum w Katowicach – od najstarszych (z okresu panowania Piastów
opolskich) po współczesne z przełomu XX/XXI wieku, które dla większej wyrazis-
tości zostały ukazane na tle wybranych wydarzeń z historii Górnego Śląska oraz
„ścieżki dydaktycznej” mającej zaznajomić odbiorcę z klasycznym obiegiem doku-
mentu od wystawcy do archiwum oraz sposobami i ograniczeniami współczesnych
metod archiwizowania. Wystawie towarzyszył katalog.

Zaprezentowano również wydawnictwa, które ukazały się w 2007 roku: Informator
o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach pod redakcją Piotra Ma-
tuszka, „Szkice Archiwalno-Historyczne” Nr 3 pod redakcją Piotra Greinera oraz
Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939–1945. Sumariusz
tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Ar-
chiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939–1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien
Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942–1945
autorstwa Antoniny Staszków.

Publikacja Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach jest
podstawowym środkiem informacyjnym umożliwiającym łatwe dotarcie do poszu-
kiwanych informacji na temat zasobu Archiwum w Katowicach. Jego celem jest do-
starczenie potencjalnemu korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich ze-
społach i zbiorach przechowywanych w Archiwum, bez względu na stopień ich
opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, mające w pełni
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przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak i zespoły
częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz
zespoły bez żadnej ewidencji, które dopiero sukcesywnie będą wyposażone w takie
pomoce informacyjne. Informator opisuje zasoby archiwalne zgromadzone w Ka-
towicach i nie obejmuje zasobu siedmiu oddziałów zamiejscowych Archiwum, tj.
w Bielsku–Białej, Cieszynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Pszczynie, Raciborzu i Żywcu,
z których trzy (w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu) dysponują już wydanymi in-
formatorami, a pozostałe otrzymają je w najbliższym czasie.

Po dłuższej przerwie wznowiono wydawanie czasopisma naukowego „Szkice Ar-
chiwalno-Historyczne”. Pierwsze dwa numery pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda
Długajczyka ukazały się kolejno w 1998 i 2000 roku. Po siedmiu latach, zmieniając
szatę graficzną okładki, postanowiono kontynuować wydawanie artykułów w takiej
samej formie, jaką zaproponował przed laty prof. E. Długajczyk. Realizacją pomy-
słu oraz redakcją zajął się Dyrektor Archiwum dr Piotr Greiner. Trzeci tom „Szki-
ców Archiwalno-Historycznych” to zbiór interesujących artykułów, materiałów,
komunikatów i sprawozdań przygotowanych przez pracowników Archiwum. Ma-
teriałami źródłowymi do publikowanych prac były zbiory Archiwum Państwo-
wego w Katowicach i jego oddziałów zamiejscowych oraz Archiwum Państwowego
w Częstochowie.

Ostatnią zaprezentowaną podczas jubileuszu pozycją książkową wydaną w 2007
roku przez Archiwum w Katowicach była pozycja Antoniny Staszków Archiwalia,
zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939–1945. Sumariusz tematyczny
do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum
Państwowe w Katowicach) [1931] 1939–1945 Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz
(Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) [1935] 1942–1945. Inauguruje
on serię wydawniczą „Archivum Silesiae Superioris”, która ma stać się serią wy-
dawnictw informacyjnych i źródłoznawczych przygotowywanych w Archiwum
w Katowicach. Opublikowany sumariusz dotyczy dwóch zespołów przechowywa-
nych przez Archiwum Państwowe w Katowicach: zespołu „Staatarchiv Kattowitz”
(Archiwum Państwowe w Katowicach) [1931] 1939–1945 oraz zespołu „Archivbe-
ratungsstelle Oberschlesien Kattowitz” (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych
w Katowicach) [1935] 1942–1945. Zespół „Staatarchiv Kattowitz” przedstawia ca-
łokształt działalności hitlerowskiej placówki, której zadaniem było zabezpieczenie
ważnych dla interesów państwa niemieckiego akt i dokumentów. Natomiast zespół
„Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz” to materiały organizacyjne, także
dotyczące archiwistów tamtego okresu, ich sprawozdania oraz korespondencja do-
tycząca zabezpieczenia i rejestracji archiwaliów. Sumariusz został opracowany w po-
łowie lat 90. XX wieku przez mgr Antoninę Staszków, pracującą wówczas w Archi-
wum w Katowicach. Został opracowany w postaci maszynopisu i był udostępniany
wyłącznie w pracowni naukowej Archiwum. Natomiast redaktorzy edycji wydaw-
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niczej Sławomira Krupa i Piotr Greiner uzupełnili sumariusz o indeksy nazw oso-
bowych i miejscowości oraz słownik polsko–niemiecki nazw urzędów, instytucji,
związków i organizacji, ponieważ w opisach przyjęto polską wersję nazewniczą. Su-
mariusz jest oparty na rzeczowym układzie poszczególnych rozdziałów i podroz-
działów, który został niejako narzucony przez zebrane materiały.

Następnie głos oddano dostojnym gościom, którzy zechcieli uczcić razem z ze-
społem Archiwum ten jubileusz. Głos zabrał Naczelny Dyrektor Archiwów Pań-
stwowych dr Sławomir Radoń, Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna, Dy-
rektor Gospodarstwa Pomocniczego przy Areszcie Śledczym w Poznaniu Ryszard
Torzyński, które pomogło w zrealizowaniu projektu adaptacji budynku pod pra-
cownię masowego odkwaszania papieru.

Część oficjalną obchodów zakończyły życzenia i gratulacje zaproszonych gości
złożone na ręce Dyrektora Archiwum w Katowicach dr. Piotra Greinera.

Dzięki sponsorom: Gospodarstwu Pomocniczemu przy Areszcie Śledczym
w Poznaniu, firmie Neschen z Mysłowic, firmie Rolmot z Ciepielowa oraz firmie
Beskid–Plus z Cieszyna Archiwum mogło podjąć gości uroczystym poczęstun-
kiem. W przyjaznej atmosferze wszyscy udali się do suto zastawionych stołów i przy
dźwiękach muzyki z przyjemnością oddawali się rozmowom.
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Tamara Domanik, Katarzyna Kwaśniewicz

RATOWANIE W SKALI MASOWEJ
ZAGROŻONYCH POLSKICH ZASOBÓW
ARCHIWALNYCH I BIBLIOTECZNYCH

REALIZOWANEGO PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W KATOWICACH W RAMACH WIELOLETNIEGO

PROGRAMU RZĄDOWEGO KWAŚNY PAPIER

Archiwiści z trwogą i troską od wielu lat obserwują postępującą degradację ma-
teriałów archiwalnych, które zostały wytworzone w XIX i XX wieku. Papier bez wy-
trzymałości mechanicznej, pożółkły, kruchy i łamliwy, zalegający na kilometrach pó-
łek archiwalnych to prawdziwy problem, przed jakim stanęły instytucje gromadzące
piśmiennicze dziedzictwo kulturowe. Ma on swoje źródło we wprowadzonych po
1830 roku zmianach w technologii produkcji papieru oraz rozpoczęciu w tym okre-
sie używania na masową skalę ścieru drzewnego jako surowca. Do procesu degra-
dacji papieru zabytkowego przyczyniło się również wzrastające zanieczyszczenie śro-
dowiska, obecność w powietrzu gazów przemysłowych, dwutlenku siarki i tlenków
azotu.

Degradację celulozy można w wielu przypadkach zahamować, a delikatną struk-
turę papieru wzmocnić i zabezpieczyć. W zaciszu pracowni konserwatorskiej są to
czynności powszednie, stosowane od dawna, jednak pracochłonne i długotrwałe.
A przecież w samej tylko centrali Archiwum Państwowego w Katowicach jest po-
nad 2 400 zespołów, które są zagrożone kwasową degradacją celulozy. Ich stan po-
garsza się z roku na rok i tylko masowe rozwiązania mogą uchronić nas przed
utratą bezcennych śladów historii.

Dostrzegając to poważne zagrożenie dla polskich zbiorów, 17 listopada 1999 roku
Rada Ministrów ustanowiła Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny papier. Rato-
wanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwal-
nych” na lata 2000–2008. Obejmuje on sześć głównych celów, wśród których znaj-
dują się między innymi takie działania, jak badanie stanu zachowania polskich
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, opracowanie metod konserwacji masowej
oraz stworzenie sieci wyspecjalizowanych ośrodków masowego odkwaszania pa-
pieru.

Ze względu na możliwości lokalowe, rozmiar zasobu oraz położenie geograficzne
naszego archiwum Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych podjęła w 2005 roku
decyzję o powstaniu pracowni masowego odkwaszania papieru właśnie w Katowi-
cach. Pierwszym krokiem był wyjazd pracownika AP w Katowicach oraz innych kon-
serwatorów z poszczególnych archiwów do Niemiec, do Bückeburga, gdzie zapo-
znano się z wdrożoną tam już technologią odkwaszania przy użyciu aparatu C 900
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firmy Neschen. Doświadczenia z tej wizyty oraz z odwiedzin w krakowskiej Klinice
Papieru, Bibliotece Narodowej i w tworzonej w Archiwum Akt Nowych w War-
szawie pracowni starano się przenieść na grunt katowicki.

Po wnikliwym rozważeniu potrzeb, zdecydowano o zaadaptowaniu na ten cel ca-
łego budynku nr 7. Projekt architektoniczny, uwzględniający specyfikę pracy oraz jej
masowy charakter, opracował dr inż. Zbigniew Sąsiadek. Pracownia, zgodnie z za-
sadami stosowanymi w konserwacji papieru, podzielona została na dwie strefy – su-
chą i mokrą. Całość starano się zaprojektować tak, by obieg dokumentów był ergo-
nomiczny, a trakty poszczególnych etapów prac nie krzyżowały się. Połączenie
przewiązką z budynkiem nr 8, w którym znajduje się pracownia konserwacji jed-
nostkowej oraz komora dezynfekcyjna, miało na celu stworzenie zintegrowanego
kompleksu konserwatorskiego.

Prace adaptacyjne budynku rozpoczęto jesienią w 2006 roku, a zakończono la-
tem 2007 roku. Ich uwieńczeniem było powołanie do życia, przez Dyrektora Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach, nowego oddziału VI „Konserwacji i Zabez-
pieczania Zasobu”, w ramach którego działa Sekcja Masowego Odkwaszania Papieru.
Tym aktem zakończył się etap organizacyjny, a rozpoczął etap działalności pra-
cowni.

Pracownia masowego odkwaszania papieru AP w Katowicach jest trzecim
z czterech tego typu ośrodkiem w sieci archiwalnej. Do tej pory działają już –
oprócz Katowic – pracownie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w Archiwum
Państwowym w Gdańsku Oddział w Gdyni, natomiast pracownia Archiwum Pań-
stwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku jest aktualnie uru-
chamiana. Katowicka placówka ma obejmować swym zasięgiem obszar Polski po-
łudniowej i w przyszłości obsługiwać archiwa z tego terenu.

Szacunkowo można przyjąć, że archiwalia z drugiej połowy XIX i XX wieku sta-
nowią w naszym archiwum około 90% zasobu. Do masowego odkwaszania w I eta-
pie zastały zaproponowane XX wieczne dokumenty życia społecznego:
– zespół nr 1257, Powiatowy Pełnomocnik Rządu Tymczasowego do Spraw Re-

formy Rolnej na powiat olkuski, 1945;
– zespół nr 1015, Powiatowe Archiwum Państwowe w Będzinie, 1951–1975;
– zespół nr 670, Główny Urząd Celny w Bytomiu, [1917] 1922–1940.

Zespoły przed przyjęciem do pracowni są dezynfekowane w komorze fumiga-
cyjnej przy użyciu tlenku etylenu. Po odbyciu kwarantanny są przewożone do na-
szej pracowni. Wszystkie jednostki aktowe są przeglądane i paginowane. Ponieważ
proces odkwaszania przebiega w środowisku wodnym, usuwane są wszelkie ele-
menty metalowe, takie jak zszywki i spinacze. Następnym etapem prac jest oczysz-
czanie poszczególnych kart z kurzu i powierzchniowych zabrudzeń przy użyciu od-
powiednich rękawic. Kolejnym etapem prac przygotowawczych jest przepro-
wadzenie próby odporności atramentów na działanie wody. Jeżeli test nie wypadnie
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pomyślnie, to znaczy atrament w wyniku zetknięcia się z płynem odkwaszającym
rozmyje się lub przebije na drugą stronę, karty są kierowane do ręcznego odkwa-
szania. To ostatnie stosuje się także dla ksiąg i poszytów; wykonywane jest przy uży-
ciu środka odkwaszającego w sprayu. Karty bardzo zdegradowane i kruche są kie-
rowane do konserwacji jednostkowej. Na tym etapie przeprowadza się również
pomiar kwasowości pH kart.

Spaginowane i oczyszczone dokumenty zakwalifikowane do odkwaszania me-
chanicznego są odkwaszane w aparacie C 900. Proces jest prowadzony w kąpieli wod-
nej wodorowęglanu magnezu i metylocelulozy, które wzmacniają papier, oraz do-
datku utrwalającego nadruki i przeciwdziałającemu płynięciu atramentów i tuszy.
Cykl odkwaszania trwa około 8 minut. Pojedyncze karty w maszynie są przenoszone
przez transporter z siatki stalowej do kąpieli odkwaszającej, która trwa około 4 mi-
nuty. Następnie przechodzą przez system szczotek do sekcji suszącej, gdzie są
wstępnie osuszane w temperaturze około 58°C. Robocza szerokość urządzenia wy-
nosi 92 cm i w ciągu godziny możliwe jest odkwaszenie ok. 300 kart, jeśli są mocne,
bez większych uszkodzeń lub nie jest to papier przebitkowy, który ze względu na
niską gramaturę musi być włożony do ochronnej włókniny (hollytex) – co spowal-
nia proces. Papier po odkwaszeniu jest lekko odkształcony, sfalowany i wymaga roz-
prostowania w prasach dociskowych. W tym celu karty akt przekładane są tekturami
i umieszczane w prasach śrubowych lub prasie elektrohydraulicznej. Następnego
dnia dokumenty z pras są przenoszone na specjalne stoły, wytrzymujące duże ob-
ciążenie, przekładane suchymi tekturami i dociskane ciężarkami. Mokre tektury są
osuszane w dosuszarce JET–1600 firmy Neschen. Przekładanie nowymi, suchymi
tekturami wykonuje się aż do całkowitego wyschnięcia dokumentów, czyli około
2–3 razy.

Następnym etapem prac jest wykonywanie drobnych reperacji przedartych
w przeszłości lub podczas procesu odkwaszania, co zdarza się bardzo rzadko, kart
za pomocą filmoplastu R. Jest to długowłóknisty, bezkwasowy i transparentny,
techniczny papier japoński o gramaturze 8,5g/m2. Bibułka ta ma warstwę kleju
aktywizującego się pod wpływem temperatury, dlatego prace te są wykonywane przy
użyciu kauterów.

Ostatnim krokiem w procesie technologicznym jest scalanie jednostek aktowych
według naniesionej paginacji, tak by dokumenty wróciły do pierwotnego, stworzo-
nego przez archiwistę układu. Wcześniej są przeliczane na format A4 i rejestrowane
elektronicznie. W tym momencie wykonuje się ponownie pomiar pH. Po zszyciu
scalonych jednostek wkłada się je do nowych bezkwasowych teczek, opisuje, a na-
stępnie umieszcza w bezkwasowych pudłach (również odpowiednio opisanych) i od-
daje do magazynu. Efekt dotychczas przeprowadzonych zabiegów jest zadowalający
- papier jest wyraźnie mocniejszy i odzyskuje swoje właściwości mechaniczne.
Wartość pH wzrasta z 3–5 do 8–9.

RATOWANIE POLSKICH ZASOBÓW ARCHIWALNYCH
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Przykładowe pomiary pH przeprowadzone w zespole nr 937, Kopalnia Węgla Ka-
miennego „Generał Zawadzki” w Dąbrowie Górniczej [1934]1945–1966 wyniosły:

4,63 – 7,86; 4,80 – 8,23; 4,49 – 8,07; 4,72 – 8,97; 4,00 – 8,08; 3,64 – 7,54.
Sporadycznie zdarzają się rozmycia wrażliwych zapisów, szczególnie na papierach

przebitkowych, jednak nie wpływają one na czytelność tekstu.
W sekcji masowego odkwaszania papieru w AP w Katowicach od września 2007

roku do kwietnia 2008 roku konserwacji poddano 162 606 kart o różnych formatach,
co daje 144 608,16 kart w przeliczeniu na format A4. Stanowi to około 15 mb akt.

Pracownia zatrudnia sześć osób w pełnym wymiarze godzin; pracuje w systemie
jednozmianowym. Choć tempo pracy jest dość dobre, to jednak proces odkwasza-
nia katowickiego zasobu potrwa wiele lat.

Wieloletni Program Rządowy „Kwaśny Papier” był dla naszego archiwum im-
pulsem do szeroko zakrojonych działań mającym na celu masowe zabezpieczenie za-
sobu. Dzięki programowi nowa, bückeburska technologia odkwaszania – efek-
tywna i bezpieczna dla papieru, ludzi i środowiska – stała się nie tylko teorią, ale
i praktyką dnia codziennego Archiwum.
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ZUSAMMENFASSUNGEN

ARTIKEL

TOMASZ HAJEWSKI
ARCHIVE, DIE BIS 1939 IN DEM HEUTIGEN ZUSTÄNDIGKEITSGE-

BIET DES STAATSARCHIVS KATTOWITZ TÄTIG WAREN
Der Artikel bringt die Geschichte und den Bestand der Archive näher, die im ge-

genwärtigen Zuständigkeitsgebiet des Staatsarchivs Kattowitz tätig waren. Das Ge-
biet umfasst die Woiwodschaft Schlesien, ausgenommen den Kreis Tschenstochau
und die westlichen Kreise der Woiwodschaft Kleinpolen: Chrzanów, Olkusz, Ausch-
witz, Sucha Beskidzka und Wadowice. Zu den genannten Archiven zählen Verwal-
tungsarchive aus dem Bereich der allgemeinen sowie der Fachverwaltung, Justi-
zarchive, kirchliche Archive, Zunftarchive, Amtsarchive sowie Archive von
Wirtschaftseinheiten, Vereinsarchive und Familienarchive, in denen seit dem 13. Jah-
rhundert Dokumente gesammelt worden sind. Mit der Gründung des Archivs für
historische Akten der Woiwodschaft Schlesien im Jahre 1932, dessen Entwicklung
vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterbrochen wurde, wurden Sammlun-
gen von manchen nicht historischen Archiven übernommen.

BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK
EZECHIEL ZIVIER – LEBEN UND WERK DES ARCHIVARS UND HIS-

TORIKERS IN OBERSCHLESIEN AN DER WENDE VOM 19. ZUM 20.
JAHRHUNDERT

Ezechiel Zivier war Archivar der Fürsten von Pless und erforschte die Geschichte
Polens und Schlesiens. Darüber hinaus war er viele Jahre lang jüdischer Aktivist und
rief eine Zeitschrift, die der Verbreitung des Wissens über Oberschlesien gewidmet
war, ins Leben, deren Chefredakteur er auch war. Ein großes Verdienst E. Ziviers
war die Gründung des ersten Archivs, in dem jüdische Akten aus Deutschland ge-
sammelt wurden. Er zeigte dabei nicht nur organisatorische Fähigkeiten, sondern
vor allem auch einen Sinn für das Archivieren, der viele wertvolle Materialien vor
der Vernichtung bewahrte. E. Zivier leistete einen großen Beitrag zur Historio-
graphie und Archivistik, sowohl auf regionaler als auch auf überregionaler Ebene.
Während der russischen Besatzung geboren und in einer jüdischen Familie aufge-
wachsen studierte und später auch arbeitete E. Zivier in Deutschland. Der Slawist
und Orientalist wurde Historiker und Archivar und erzielte in diesem Bereich viele
Erfolge. Nach seiner Ankunft in Oberschlesien trug er zur Belebung der Forschung
im Bereich der regionalen Geschichte und Kultur bei, wodurch er sich mit Obersch-
lesien nicht nur als seinem Arbeitsort verband, sondern vor allem als seinem neuen,
„gewählten“ kleinen Vaterland.
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SŁAWOMIRA KRUPA
LUDWIK MUSIOŁ (1892–1970) – EINE PORTRAITSTUDIE
Die Verfasserin unternimmt einen Versuch, in Anlehnung an die neu zugängli-

chen Archivmaterialien eine Biographie von Ludwik Musioł, dem bekannten
oberschlesischen Archivar und Historiker, zu schreiben; einer außergewöhnlichen
Figur im Kreise der oberschlesischen humanistischen Intelligenz des 20. Jahrhun-
derts, Autor von zig wissenschaftlichen Arbeiten über Ortschaften und Pfarreien so-
wie Quellenstudien, die praktisch in jeder gegenwärtigen geschichtswissenschaftli-
chen Arbeit verwendet werden. Während des 2. Weltkriegs nahm er eine Arbeit an
der Oberschlesischen Landesbibliothek Beuthen-Kattowitz und anschließend am In-
stitut für Oberschlesische Landesforschung in Kattowitz auf. 1948 wurde Musioł un-
ter dem Vorwurf, er habe während der Besatzungszeit durch sein Handeln dem pol-
nischen Staat geschadet, verhaftet und zu einer 6-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt,
aus der er 1952 auf Bewährung entlassen wurde. In den Folgejahren wurde es Mu-
sioł unmöglich gemacht, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Dank Unterstützung
von Seiten der Kirche konnte er seine Forschungstätigkeit jedoch fruchtbar for-
tsetzen.

JOANNA SZCZEPAŃCZYK
JÓZEFA OKONIEWSKA – ARCHIVARIN AM ARCHIV DER FÜRSTEN

VON PLESS.
Eine Biographiestudie über Józefa Okoniewska (1892–?), eine nur wenig

bekannte Gestalt unter den vor 1939 in Oberschlesien tätig gewesenen Archivaren.
Sie war Archivarin am Staatsarchiv Posen, wo sie im Bereich Bestandsaufnahme der
Güter von Krotoschin beschäftigt war. In den Jahren 1935–1939 bearbeitete sie in
Zusammenarbeit mit Dr. Kazimierz Kaczmarczyk und Ludwik Musioł den Bestand
des Archivs der Fürsten von Pless.

TOMASZ HAJEWSKI, MIROSŁAW WĘCKI
DR. KARL G. BRUCHMANN ALS LEITER DES DEUTSCHEN

ARCHIVDIENSTES IN OBERSCHLESIEN IN DEN JAHREN 1939–1943
Dr. Karl G. Bruchmann war eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Welt der

deutschen Archivkunde nach dem Jahr 1945. Unter anderem war er von 1961 bis
1967 Direktor des Bundesarchivs Koblenz. In Bezug auf die zahlreichen im Katto-
witzer Archiv erhaltenen Quellenmaterialien, darunter auch die Personalakte von
K. Bruchmann, wird seine Biographie dargestellt, und zwar unter besonderer Be-
rücksichtigung der Jahre 1939–1943, in denen sich das Staatsarchiv Kattowitz und
die Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz unter seiner Leitung befanden.
Seine archivalische und wissenschaftliche Tätigkeit werden im Licht seines Enga-
gements für die NSDAP dargestellt.
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ANNA MACHEJ
WACŁAW BANDURA UND KAROL BAŁON – DIE ERSTEN LEITER

DES ARCHIVS VON TESCHEN
Die Außenstelle des Staatsarchivs Kattowitz in Teschen besitzt einen reichen Bes-

tand an Materialien aus der Zeit vom 14. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ein gro-
ßer Teil davon, darunter auch die Akten von der Teschener Kammer, wurde ge-
sammelt und bearbeitet dank des Engagements der zwei ersten Archivleiter –
Wacław Bandura (1898–1964) und Karol Bałon (1914–1987). Forscher für mitte-
leuropäische Geschichte haben die Möglichkeit erlangt, Zugang zu den grundle-
genden Quellen, die auf dem Gebiet des Teschner Schlesiens entstanden sind, zu
erhalten und das Archiv wurde zu einer bekannten und von ihnen oft besuchten
Stätte.

PIOTR GREINER
PROF. DR. HABIL. JERZY JAROS (1925–1992)
Eine Biographiestudie über Jerzy Jaros, von 1950 bis 1967 Mitarbeiter des Sta-

atsarchivs Kattowitz, wo er sich auf die Bearbeitung von Wirtschaftsakten speziali-
sierte. Er war Gründer der Abteilung für Bergbauakten, die unter dem Dach die-
ses Archivs bis 1960 existierte. J. Jaros stellte umfangreiche Forschungen im Bereich
Archivwesen und Bergbaugeschichte an, die ihm im Jahre 1964 den Grad eines Dr.
habil. einbrachten. Von 1967 bis 1973 arbeitete er am Schlesischen Wissenschaf-
tsinstitut Kattowitz, und seit 1973 am Institut für Geschichte der Schlesischen
Universität Kattowitz, wo er 1973 Professor wurde. Jaros führte die Spezialisierung
für Archivwesen im Rahmen des Geschichtsstudiums an der Schlesischen Uni-
versität ein. Seit 1981 war er auch Leiter des Instituts für Archivkunde und Histo-
rische Hilfswissenschaften.

ZBIGNIEW KIEREŚ
„OHNE SCHONUNG UND ERBARMEN MIT DEM POLNISCHEN

HURENSOHN“. BEITRAG ZUR FRAGE DES NATIONALBEWUSSTSEINS
IM OBERSCHLESIEN DES 17. JAHRHUNDERTS

Der Verfasser geht auf die Frage des Nationalbewusstseins im Oberschlesien des
17. Jahrhunderts ein. Von den am Anfang dieses Jahrhunderts dokumentierten
Feindseligkeitserklärungen gegenüber den Polen ausgehend ist er bestrebt, haup-
tsächlich durch die Analyse von Äußerungen und dokumentierten Haltungen (vor
allem von Adeligen), die Gestaltungsfaktoren für das Nationalbewusstsein zu die-
ser Zeit zu unterscheiden und ihren damaligen Stand zu beschreiben. Darüber hi-
naus will er in diesem Zusammenhang rekonstruieren, auf welche Art und Weise
sich die jeweiligen Haltungen von Schlesiern gegenüber den Polen und dem pol-
nischen Staat herausbildeten. Abschließend kommt der Autor zum Schluss, dass die
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ethnische und sprachliche Gemeinschaft keine ausreichende Grundlage für die He-
rausbildung eines polnischen Nationalbewusstseins waren. Die mehrere Jahrhun-
derte andauernde Zugehörigkeit dieser Gebiete zum tschechischen Staat mit säm-
tlichen Folgen führte eher zur Entstehung einer staatlich nationalen Verbundenheit
mit der Krone des heiligen Wenzels, die mit einem starken Gefühl einer eigenen,
schlesischen Eigentümlichkeit einher ging. Die Beziehungen zum polnischen Staat
und den Polen gestalteten sich auf unterschiedlichen Ebenen und brachten sowohl
positive, als auch negative Erfahrungen. Unterschiedlich waren demnach auch die
auf diesem Grund entstandenen Haltungen. Zustand und Charakter der Quellen-
basis lassen aber nicht ihre gesellschaftliche Reichweite beschreiben.

ZDZISŁAW JEDYNAK
AKTEN DER REICHSKNAPPSCHAFT – BEZIRKSKNAPPSCHAFT

OBERSCHLESISCHE KNAPPSCHAFT ZU GLEIWITZ AUS DEN JAHREN
1922 1945

Der Artikel ist die Fortsetzung des im letzten Band von „Szkice Archiwalno His-
toryczne“ (Nr. 3, 2007) veröffentlichten Textes. Als Oberschlesien 1922 geteilt
wurde, hatte dies auch Einfluss auf den Tätigkeitsbereich auf dem Gebiet der Ver-
sicherungen für die Bergleute und Hüttenarbeiter. Seit dem 1. Juni 1922 existier-
ten zwei Versicherungsgesellschaften an Stelle der einen Knappschaft für Bergleute
und Hüttenarbeiter. Die erste mit dem Namen „Górnośląska Spółka Bracka w Tar-
nowskich Górach“ („Oberschlesische Bergknappschaft Tarnowitz“) umfasste den
polnischen Teil des Gebiets, die andere, die „Oberschlesische Knappschaft zu Glei-
witz“, den deutschen Teil. Danach wurde das Vermögen geteilt, unter anderem auch
die Akten. Die Akten der Gleiwitzer Knappschaft spiegeln also die Zeit wider, zu der
sie existierte, d. h. der Zeit der normalen Tätigkeit bis zum Ende der 20er Jahre, der
Zeit der Wirtschaftskrise von 1929 bis 1932 und der repressiven Hitler Diktatur
(1933–1945). Sie bilden also eine wertvolle Quelle über die Wirtschafts und So-
zialpolitik sowie die Geschichte der medizinischen Versorgung im deutschen Teil
Oberschlesiens im Zeitraum von 1922 bis 1945.

ANDRZEJ KOŁODZIEJ
DIE INDUSTRIE IN TARNOWITZ IM LICHT DER ARCHIVMATERIA-

LIEN, DIE IN DEN JAHREN 2004–2008 VOM STAATSARCHIV KATTO-
WITZ ÜBERNOMMEN WURDEN

Der Bestand des Staatsarchivs Katowice Kattowitz wurde in letzter Zeit durch
Archivmaterialien bereichert, die von einigen Industriebetrieben in Tarnowitz über-
nommen wurden. Im Falle der Materialien der Zakłady Mechaniczne „Zamet“ (Me-
chanikwerke „Zamet“) und der Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych „TA-
GOR“ (Tarnowitzer Bergbaumaschinenfabrik „TAGOR“) war der Grund der
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Übernahme die Betriebsprivatisierung. Die Dokumentation der Zakłady Che-
miczne „Tarnowskie Góry“ (Chemiewerke „Tarnowskie Góry) wurde hingegen
wegen Betriebsauflösung übernommen. Der Übergabevorgang von Archivmate-
rialien von Tarnowitzer Industriebetrieben wird 2008 noch nicht abgeschlossen,
denn in nächster Zukunft laufen die Nutzungsverträge für Archivmaterialien aus,
die das Staatsarchiv Kattowitz mit den Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet“
S.A. (Betriebe für Chemische Apparaturen „Chemet“ AG) in Tarnowitz und mit der
Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Faser“ S.A. (Rettungsgerät
und Bergbaulampenfabrik „Faser“ AG) in Tarnowitz unterzeichnet hatte, aus.

ADAM DUDEK, SŁAWOMIRA KRUPA
FEHLENDE AKTEN DER POLNISCHEN VEREINIGTEN ARBEITER-

PARTEI IM LICHT DER ERFAHRUNGEN DES STAATSARCHIVS KATTO-
WITZ

Der Artikel beschreibt die Methodik für der Bearbeitung von Akten der Polnis-
chen Vereinigten Arbeiterpartei sowie die Problematik fehlender Akten nach ihrer
Übernahme durch die Staatsarchive im Jahre 1990. Das Problem wurde im Gan-
zen am Beispiel des Staatsarchivs Kattowitz erfasst, in dessen Beständen ca. 2 lau-
fende Kilometer der Dokumentation verwahrt werden.

MATERIALIEN

PAWEŁ HUDZIK
AUSWAHL VON QUELLENMATERIALIEN ZUR GESCHICHTE DES

FILIALENRATES DER STADT UND DES BEZIRKS ZATOR VON 1848
Im Rahmen der Forschung zum Thema Völkerfrühling im regionalgeschichtli-

chen Kontext wurde eine Auswahl von Quellenmaterialien zur Geschichte des
Nationalrates in Zator von 1848 vorbereitet, die den Beständen des Staatsarchivs Kat-
towitz, Abteilung Auschwitz entstammen. Im Text wurden die interessantesten
Quellenmaterialien veröffentlicht, die vom Filialenrat der Stadt und des Bezirks Za-
tor angefertigt wurden. Die Mehrheit der Materialien stellen Ratssitzungsprotokolle
dar. Es wurden aber auch Berichte über den „Geisteszustand“ der Bürger von Za-
tor und der Gegend veröffentlicht, die auf Antrag des Rats von den Mitgliedern per-
sönlich angefertigt worden waren. Die vorgenannten Berichte scheinen trotz ihrer
offensichtlichen Subjektivität eine besonders interessante und einzigartige histo-
rische Quelle zu sein.
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MIROSŁAW WĘCKI
„JUDEN SIND HIER UNERWÜNSCHT” – MATERIALIEN ZUR GES-

CHICHTE DER JUDEN VON HINDENBURG IN AKTEN DER KREISLEI-
TUNG DER NSDAP HINDENBURG

„Die Judenfrage” war ein wichtiger Punkt in der Ideologie und im Programm der
nationalsozialistischen Bewegung. Die nationalsozialistische Machtergreifung im
Jahre 1933 machte die Umsetzung der antisemitischen Pläne möglich. Die Partei
setzte sich für viele gegen das Judentum gerichtete Vorhaben ein und obwohl die
Umsetzung der „Endlösung“ der verselbstständigten SS zufiel, war die Rolle der
NSDAP im Prozess der Vorbereitung und Durchführung der Judenvernichtung sehr
bedeutend. Die erhaltenen Akten der Hindenburger NSDAP stellen antisemitisches
Vorgehen der nationalsozialistischen Partei am Beispiel des Schicksals der Juden von
Hindenburg dar.

BERICHTE

JAHRESBERICHT DES DIREKTORS DES STAATSARCHIVS KATTO-
WITZ FÜR DAS JAHR 2007

2007 feierte das Staatsarchiv Kattowitz sein 75-jähriges Bestehen. Zu diesem An-
lass fand eine Jubiläumsausstellung statt und es wurden Publikationen veröffentlicht;
darunter der „Informator über die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz“. Am 1. Ap-
ril 2007 wurde mit der Umsetzung des Projekts „Schutz und Bewahrung des
schriftstellerischen Erbes von Teschen“ begonnen, das mit Mitteln des Europäischen
Wirtschaftsraumes und des Norwegischen Finanzmechanismus finanziert wird. Das
Projekt umfasst die Sicherung, Konservierung und Digitalisierung der Bestände der
Teschener Abteilung des Staatsarchivs. 2007 nahm im Archiv ebenfalls die Mas-
senpapierentsäuerungswerkstatt ihre Tätigkeit auf – eine von vier solchen Einrich-
tungen in polnischen Staatsarchiven. Das Archiv nahm neue Archivalien im Umfang
von 431,59 lfm auf, die aus 115 Komplexen bestehen und 39.975 Archiveinheiten
umfassen. Dies vergrößerte den Archivbestand auf insgesamt 4.649 Komplexe, die
19.218 lfm und 1.810.576 Bestandseinheiten umfassen. Alles in allem bearbeiteten
die Kattowitzer Archivare 61 Komplexe mit 23.509 Bestandseinheiten, deren Ge-
samtlänge bei 236,3 lfm lag.

Dr. Piotr Greiner
Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
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KATARZYNA SŁYSZ-SZCZUCKA
BERICHT ÜBER DAS 75-JÄHRIGE JUBILÄUM DES STAATSARCHIVS

KATTOWITZ
Im November 2008 feierte das Staatsarchiv Kattowitz sein 75-jähriges Jubi-

läum. Die Jubiläumsfeier fiel mit der Eröffnung der Massenpapierentsäuerun-
gswerkstatt zusammen, die im Archiv von Kattowitz dank des langjährigen Pro-
gramms zur Entsäuerung von Archivalien entstand. Es wurde ebenfalls eine sehr
interessante, überzeitliche Ausstellung mit dem Titel „Es war einmal ein Doku-
ment...“ vorbereitet und die wissenschaftliche Tätigkeit der Archivmitarbeiter vor-
gestellt. Der Bericht beinhaltet den Ablauf der Feierlichkeiten, die am 7. Dezem-
ber 2008 stattgefunden haben.

TAMARA DOMANIK, KATARZYNA KWAŚNIEWICZ
MASSENRETTUNG VON BEDROHTEN POLNISCHEN ARCHIV

UND BIBLIOTHEKSBESTÄNDEN, UMGESETZT VOM STAATSARCHIV
KATTOWITZ IM RAHMEN DES LANGJÄHRIGEN REGIERUNGSPRO-
GRAMMS „DAS SAURE PAPIER“

Die im 19. Jahrhundert eingeführten technologischen Änderungen in der Pa-
pierproduktion brachten eine Verschlechterung der Papierqualität mit sich. Das mas-
chinell hergestellte Papier begann im Laufe der Zeit sauer zu werden, es wurde
spröde und brüchig. Zur Rettung der Archiv und Bibliothekbestände wurde für die
Jahre 2000–2008 das langjährige Regierungsprogramm „Das saure Papier“ besch-
lossen, das die massenhafte Rettung von Zerstörung bedrohter Archivalien und Bü-
cher anstrebt. Im Rahmen dieses Programms wurde 2007 beim Staatsarchiv Katto-
witz die Massenpapierentsäuerungswerkstatt eröffnet, in der mit Hilfe der Anlage
C900 der Firma Neschen die Archivalien aus dem 19. und 20. Jahrhundert entsäuert
werden.

Übersetzt durch Dr. phil. Artur Dariusz Kubacki
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SUMMARIES

ARTICLES

TOMASZ HAJEWSKI
THE ARCHIVES FUNCTIONING BEFORE 1939 WITHIN THE

PRESENT AREA OF OPERATION OF THE STATE ARCHIVES IN KATO-
WICE

The article depicts history and holdings of the archives that functioned before
1939 in the Silesian Voivodship (without the district of Częstochowa) and in the we-
stern districts of the Lesser Poland Voivodship. The archives include administrative
archives, legal archives, religious archives, guild archives, industrial archives, archi-
ves of societies, and family archives. After their creation in 1932, the Archives of His-
torical Records for Silesian Voivodship acquired collections from several non-his-
torical archives. The Archives of Historical Records for Silesian Voivodship
functioned till the outbreak of the Second World War in 1939.

BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK
EZECHIEL ZIVIER – HIS LIFE AND WORK AS AN ARCHIVIST AND

HISTORIAN IN THE UPPER SILESIA AT THE TURN OF THE 19TH CEN-
TURY

Ezechiel Zivier was the archivist of the Pszczyna princes, a scholar
of Polish and Silesian history, a longtime Jewish activist, as well as an editor-in-
chief of a journal devoted to popularization of the Upper Silesia. His great
achievement was the founding of the first archives to collect records of
the German Jews. Thus, thanks to his managerial abilities and an archival “sixth
sense”, he preserved many important materials. He also made a considerable
contribution to archival science and historiography on a regional and trans-
-regional level. Born in the Russian partition and raised in a Jewish family,
he studied and worked in Germany. He began as a Slavist and an Orientalist
to become an accomplished historian and archivist. Upon settling in the Upper
Silesia, he contributed to the revival of the regional scholarship. Conseq-
uently, the Upper Silesia became not only his workplace but also a new “little fat-
herland”.

SŁAWOMIRA KRUPA
LUDWIK MUSIOŁ (1892–1970) – A SKETCH TO A PORTRAIT
On the basis of archival materials recently made accessible, the author at-

tempted to write a biographical sketch of Ludwik Musioł, a famous Upper Sile-
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sian archivist and historian. He stands out as an exceptional personage among the
twentieth century’s regional intelligentsia, authoring several city and parish his-
tories, as well as works on primary sources, which are widely used in practically
every modern historical publication. During World War II he worked in the
Upper Silesian County Library (Oberschlesische Landesbibliothek Beuthen-
Kattowitz) and the Institute for the Upper Silesian Research (Institut für
Oberschlesische Landesforschung). In 1948 he was arrested and sentenced to 6
years in prison for acting against the Polish state during the war. He was relea-
sed on probation in 1952. In the next years he was deprived of a right to em-
ployment, so continued his scholarly work only through the support of the
Church.

JOANNA SZCZEPAŃCZYK
JÓZEFA OKONIEWSKA – THE ARCHIVIST AT THE ARCHIVES OF

THE PSZCZYNA PRINCES
This is a biographical sketch of Józefa Okoniewska (1892–?), an unknown per-

sonage among archivists working in the Upper Silesia before 1939. Employed at the
State Archives in Poznań, she processed the archives of Krotoszyn. In the years 1935
1939 she cooperated with Kazimierz Kaczmarczyk, Ph.D., and Ludwik Musioł in
cataloguing the Archives of Pszczyna Princes.

TOMASZ HAJEWSKI, MIROSŁAW WĘCKI
KARL G. BRUCHMANN, PH.D., AS THE LEADER OF GERMAN

ARCHIVAL INSTITUTIONS IN THE UPPER SILESIA BETWEEN 1939
AND 1945

The following article provides an abbreviated biography of Karl G. Bruchmann,
a renowned archivist in post-war Germany. The future director of the Bundesarchiv
in Koblenz (1961–1967) spent the years 1939 1943 in Katowice, where he led Ger-
man archival institutions, like Staatsarchiv Kattowitz and Archivberatungsstelle
Kattowitz. Both his archival and scholarly work during that time are shown in the
light of his commitment to the Nazi party.

ANNA MACHEJ
WACŁAW BANDURA AND KAROL BAŁON – THE FIRST MANAGERS

OF THE CIESZYN ARCHIVES
Both Wacław Bandura (1898–1964) and Karol Bałon (1914–1987), the first ma-

nagers of the Cieszyn Branch of the State Archives in Katowice, succeeded in gat-
hering and cataloguing an impressive collection of records, dating back to the 14th
century. Presently the scholars of Eastern European history may benefit from the ba-
sic historical sources concerning the Cieszyn Silesia.
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PIOTR GREINER
PROFESSOR JERZY JAROS (1925–1992)
This article is a biographical sketch of Jerzy Jaros, an archivist at the State Archives

in Katowice in 1950–1967, where he specialized in industrial records. He created the
Mining Records Department that functioned till 1960. In this period he conducted
an extensive research in archival science and mining history, which resulted in ob-
taining a doctorate in 1964. Between 1967 and 1973 he worked at the Silesian
Scientific Institute in Katowice to become a professor at the Department of History
at the Silesian University in Katowice in 1973. 8 years later he organized and led Ar-
chival Studies at the Department.

ZBIGNIEW KIEREŚ
“KILL THAT POLISH SON OF THE BITCH!” – A CONTRIBUTION TO

THE QUESTION OF NATIONAL AWARENESS IN THE UPPER SILESIA IN
THE 17TH CENTURY

The author tackles the issue of national awareness in the Upper Silesia in the 17th
century. Starting with the registered accounts of hostility toward Poles and analy-
zing declarations and attitudes, he attempts to isolate factors that formed this awa-
reness in the period. Moreover, he describes how the attitudes toward Poland and
Poles were created. He concludes that the same language and ethnicity did not ne-
cessarily mean that the Upper Silesians felt Polish; rather they felt closer to the Kin-
gdom of Bohemia. At the same time they had a strong sense of Silesian separateness.
The relations with Poland and Poles brought both positive and negative experien-
ces, which in turn shaped different attitudes. However, available sources make it im-
possible to define the social range of those attitudes.

ZDZISŁAW JEDYNAK
RECORDS OF THE OBERSCHLESISCHE KNAPPSCHAFT ZU GLEI-

WITZ FROM THE PERIOD 1922–1945
This articles is a continuation of the article published in 2007 in “Szkice

Archiwalno Historyczne”, Vol. 3. The division of the Upper Silesia in 1922 af-
fected also workers’ insurance. Two insurance companies for coal and steel mi-
ners were created: a Polish one in Tarnowskie Góry (Górnośląska Spółka Bracka
w Tarnowskich Górach) and a German one in Gliwice (Oberschlesische Knapps-
chaft zu Gleiwitz). Property and records were divided between two institutions.
The records of the company in Gliwice reflect the times during which it func-
tioned: normal activity until 1929, the Great Crisis 1929–1932 and the Nazi re-
gime 1933–1945. They serve as the important source for industrial and social po-
licy and the history of medical care in the German part of the Upper Silesia in
1922–1945.
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ANDRZEJ KOŁODZIEJ
INDUSTRY IN TARNOWSKIE GÓRY IN THE LIGHT OF MATERIALS

COLLECTED AT THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE IN 2004–2008
Recently the State Archives in Katowice have acquired archival materials from

several industrial plants in Tarnowskie Góry due to either privatization (“Zamet” and
“TAGOR”) or liquidation (“Tarnowskie Góry”) of the factories. The accession
process has not ended yet, since in the near future the loan contracts between the
Archives and the companies “Chemet” and “Faser” will be terminated.

ADAM DUDEK, SŁAWOMIRA KRUPA
WEEDING THE RECORDS OF THE POLISH UNITED WORKERS’

PARTY IN THE LIGHT OF EXPERIENCES OF THE STATE ARCHIVES IN
KATOWICE

The article describes methodology of processing and problems in weeding the
records of the Polish United Workers’ Party after their acquisition in 1990 by the state
archives. The question is illustrated by the example of the State Archives in Kato-
wice, which holds two linear kilometers of this documentation.

MATERIALS

PAWEŁ HUDZIK
PRIMARY SOURCES TO THE HISTORY OF THE COUNCIL IN ZATOR

IN 1848
Within the framework of researching the period of the Spring of Nations

in the context of regional history, the article presents primary sources to the his-
tory of the Council in Zator, which are stored in the Oświęcim Branch of the
State Archives in Katowice. The materials include protocols of the Council
sessions and reports on “the state of the minds” of Zator citizens. Despite their
obvious subjectivity, the latter seem to be an interesting and unique historical
source.

MIROSŁAW WĘCKI
“JUDEN SIND HIER UNERWÜNSCHT“ – MATERIALS TO THE HIS-

TORY OF JEWS IN ZABRZE IN THE RECORD GROUP KREISLEITUNG
NSDAP HINDENBURG

„The Jewish question” held an important place in ideology and program of the
Nazi Party. When the Nazis took power in Germany in 1933, they could realize their
anti-Semitic policy. Although “the Final Solution” was conducted by the indepen-
dent SS, the NSDAP organized several anti-Jewish actions and played a key role in
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the Holocaust. The records of the NSDAP in Zabrze illustrate anti-Jewish activi-
ties targeted against the Jewry in that city.

REPORTS

A 2007 REPORT OF THE DIRECTOR OF THE STATE ARCHIVES IN KA-
TOWICE

In 2007 the State Archives in Katowice celebrated its 75th anniversary. On this
occasion, the archivists prepared an exhibition and presented their new publications,
e.g. The guide to the collection of the State Archives in Katowice. On April 1, 2007
the State Archives in Katowice started a project Protection and conservation of writ-
ten heritage of Cieszyn, partially financed through the grant of the EEA Financial
Mechanism and The Norwegian Financial Mechanism. The purpose of the project
is to secure and digitalize the collections of the Cieszyn Branch of the Archives. Mo-
reover, a mass deacidification plant was opened in that year too. The plant is one of
four such establishments in Poland. The Archives acquired 115 new fonds amoun-
ting to 39,975 file units (431.59 linear meters). The collection increased to 4649 fonds
amounting to 1, 810, 576 file units (19,218 linear meters). The archivists processed
61 fonds (23,509 file units – 236.3 linear meters).

Dr. Piotr Greiner
Director of the State Archives in Katowice

KATARZYNA SŁYSZ-SZCZUCKA
REPORT OF THE 75TH ANNIVERSARY CELEBRATION AT THE STATE

ARCHIVES IN KATOWICE
In November 2007 the State Archives in Katowice celebrated its 75th anniver-

sary. The ceremony included the opening of a mass deacidification plant. Moreo-
ver, the archivists presented the exhibition There was a document once… and
their new publications. The report describes the events, which took place on De-
cember 7th, 2008.

TAMARA DOMANIK, KATARZYNA KWAŚNIEWICZ
LARGE-SCALE PRESERVATION OF ENDANGERED ARCHIVAL AND

LIBRARY COLLECTIONS AT THE STATE ARCHIVES IN KATOWICE
THROUGH THE LONG-TERM GOVERNMENT PROGRAM „ACID PA-
PER”

The technological changes in paper production that were introduced in the
19th century resulted in decreasing paper quality. Paper made by machines was
quickly acified and became brittle. Therefore, the “Acid Paper” Program, introdu-
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ced in 2000 for 8 years, aimed at mass deacidification of endangered books and re-
cords. In 2007 the State Archives in Katowice opened a mass deacidification plant,
which in the Neschen Conservation Machine C900 deacidified materials of the 19th
and 20th centuries.

Translated by Tomasz Hajewski
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NOTY O AUTORACH

Domanik Tamara – szef Pracowni Masowego Odkwaszania Papieru w Archiwum
Państwowym w Katowicach

Dudek Adam – kierownik Oddziału III w Archiwum Państwowym w Katowicach
Greiner Piotr – dr, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
Hajewski Tomasz – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Hudzik Paweł – kierownik Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Ka-

towicach
Jedynak Zdzisław – dr, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Kalinowska-Wójcik Barbara – dr, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki Instytutu His-

torii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i starszy archiwista w Archiwum
Państwowym w Katowicach

Kiereś Zbigniew – dr, kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Kołodziej Andrzej – starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Krupa Sławomira – kierownik Oddziału I w Archiwum Państwowym w Katowicach
Kwaśniewicz Katarzyna – kierownik Oddziału VI w Archiwum Państwowym w Ka-

towicach
Machej Anna – kierownik Oddziału w Cieszynie Archiwum Państwowego w Ka-

towicach
Słysz-Szczucka Katarzyna – szef promocji w Archiwum Państwowym w Katowicach
Szczepańczyk Joanna – kierownik Oddziału w Pszczynie Archiwum Państwowego

w Katowicach
Węcki Mirosław – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
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PUBLIKACJE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym. Red. P. Matuszek.
Warszawa 2007.

Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Oświęcimiu. Oprac.
P. Hudzik. Katowice 1998.
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Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu. Oprac.
J. Czajkowska, S. Wracławek. Katowice 1998.

A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945.
Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach Sta-
atsarchiv Kattowitz, Archivberatungstelle Oberschlesien Kattowitz. Katowice 2007.
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E. Długajczyk, T. Falęcki: Na Górnym Śląsku przed wybuchem wojny. Wybór tekstów źród-
łowych z 1939 roku. Katowice 1999.

S. Wracławek: Skarby Archiwum Państwowego w Katowicach. Katalog wystawy jubileu-
szowej. Katowice 1998.
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R. Banduch, M. Mączka: Katowice na mapach topograficznych 1736-1996. Katalog wy-
stawy. Katowice 2005.

A.Flaszewska, B. Gądzik, T. Hajewski, M. Węcki: Rok 1945. Dzień powszedni w doku-
mentach. Katowice 2006.
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B. Husar: Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele – Habsburgowie. Katalog wystawy. Kato-
wice 2006.

T. Hajewski, M. Węcki: Był sobie dokument... Katalog wystawy. Katowice 2007.
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 1. Red. E. Długajczyk. Katowice 1998.

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 2. Red. E. Długajczyk. Katowice 2000.
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 3. Red. P. Greiner. Katowice 2007.

Publikacje dostępne są do nabycia w Archiwum Państwowym w Katowicach,
ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice. Więcej informacji na stronie:

www.katowice.ap.gov.pl
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