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Szkice Archiwalno-Historyczne
   nr 5 (2009)  

Paweł Hudzik 

ZATOR POdCZAS I WOJnY ŚWIATOWEJ

Podstawą źródłową artykułu były materiały przechowywane w Archiwum 
Państwowym w Katowicach Oddział w Oświęcimiu w zespole 16/24 „Akta mia-
sta Zatora”. Dla okresu 1914–1918 zachowała się dosyć duża ilość dokumentów 
ilustrujących dzieje Zatora. Archiwalia te dotyczą szerokiego spektrum spraw, 
poczynając od działalności Magistratu i Rady Miejskiej, poprzez relacje między 
władzami miejskimi a zwierzchnim C.k. Starostwem Powiatowym w Oświęci-
miu, na szczegółowych informacjach o sprawach codziennego życia mieszkań-
ców kończąc. Sporadycznie autor korzystał z materiałów przechowywanych  
w zasobie oświęcimskiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach  
w zespołach: 16/333 „C.k. Sąd Powiatowy w Zatorze” oraz 16/154 „Plakaty, 
ogłoszenia i ulotki drukowane”. Zapewne sporo cennych informacji do dziejów 
miasta znajduje się także w aktach przechowywanych w Archiwum Państwowym  
w Krakowie, chociażby w zespołach. 29/229 „C.k. Starostwo w Oświęcimiu” czy 
29/530 „Naczelny Komitet Narodowy” dotyczących czynu legionowego zato-
rzan. Wydaje się jednak, że na potrzeby niniejszego artykułu nie było koniecz-
ności sięgania po informacje zawarte w wymienionych, a niewykorzystanych  
archiwaliach. 

W roku rozpoczęcia I wojny światowej Zator był niewielkim, liczącym ok. 
2200 mieszkańców1, miasteczkiem, położonym na zachodnich rubieżach Ga-
licji. Przez miasto biegła linia kolejowa z miejscową stacją kolejową, istniała 
etatowa 5-klasowa szkoła mieszana, ponadto wtedy już od przeszło 20. lat Za-
tor był siedzibą C.k. Sądu Powiatowego. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie 
zamordowano austro-węgierskiego następcę tronu Franciszka Ferdynanda. 
Jednak na posiedzeniu Rady Gminnej w Zatorze 8 lipca 1914 roku nie podej-
mowano sprawy wydarzeń sarajewskich (w odróżnieniu np. od Oświęcimia, 
gdzie radni podjęli specjalną, potępiającą uchwałę). Rada Gminna w Zatorze 
wyrażała za to swoje oburzenie „z powodu gwałtów popełnionych wobec Po-
laków w Bi[e]lsku w dniu 28 czerwca 1914”. Nie określono bliżej, na czym 
owe gwałty miały polegać. Ponadto na tym samym posiedzeniu „Rada gminna 
w Zatorze uprasza Koło Polski, aby wobec rosnących zakusów niemieckich na 

1 Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914 (Lwów 1914) 
podaje, iż Zator liczył 2175. mieszkańców, w tym 1684. katolików, 6. grekokatolików, 483. izraelitów oraz 
2. ewangelików. 



10

PAWEŁ  HUDZIK

Szląsku i w Galicji z całą stanowczością i energią czuwało nad obroną kresów 
wschodnich”2.

Atmosferę zbliżającej się wojny dało się wyczuć w zarządzeniach władz powia-
towych, czego przykładem są okólniki starosty powiatowego w Oświęcimiu Lu-
dwika Wykowskiego. Już 26 lipca 1914 roku polecał zwierzchnościom gminnym 
„zawezwać w sposób w gminie tamtejszej praktykowany wszystkich znajdujących 
się czasowo w gminie na urlopach z powodu żniw żołnierzy czynnych wojskowo 
i obrony krajowe, aby natychmiast narukowali się do swoich pułków”3. Następnie 
w okólniku z 29 lipca 1914 roku skierowanym do zwierzchności gminnych w po-
wiecie, starosta informował: „Zarządzone zostało zabezpieczenie niektórych linii 
kolejowych pomiędzy temi [liniami kolejowymi] i w tutejszym powiecie, przez 
straże wojskowe. Straże te mają rozkaz zrobienia natychmiastowego użytku z bro-
ni, jeśli kto na pierwsze wezwanie nie zatrzyma się.”4

Wydarzenia na arenie polityki europejskiej pod koniec lipca i na początku sierp-
nia 1914 roku potoczyły się błyskawicznie – wypowiedzenie wojny Serbii przez 
Austro-Węgry (28 lipca), zarządzenie przez Rosję mobilizacji (29 lipca), wypowie-
dzenie przez Niemcy wojny Rosji (1 sierpnia) i Francji (3 sierpnia) oraz przystą-
pienie Austro-Węgier do wojny z Rosją (6 sierpnia).

Na pierwszym wojennym posiedzeniu zatorskiej Rady Miejskiej (8 sierpnia 
1914), któremu przewodniczył burmistrz Józef Nowak, zebrali się radni: Jan Bil-
lik, dr Kazimierz Bystrzonowski, Antoni Filipczyk, Ludwik Geisheimer, dr Stefan 
Grzybowski, Antoni Kotrubski, Stanisław Kuśpik, Chaim Lieblich, Dawid Lip-
schütz, Józef Medwecki, Michał Naimski, Franciszek Orzana, Piotr Piórek, Waw-
rzyniec Sanak, Franciszek Skrudlik, Stanisław Stankiewicz, Jakub Szymakowski, 
dr Józef Tarchalski, Stanisław Wichman, Szczepan Zbożyński, Piotr Zieliński, Jan 
Zieliński. Podczas obrad poruszano jedynie kwestie związane ze sprawami apro-
wizacyjnymi5.

Sprawy związane z tworzeniem Legionów zostały podniesione dopiero na po-
siedzeniu, które odbyło się 29 sierpnia 1914 roku. Wówczas to przewodniczący 
obradom poinformował w dłuższym przemówieniu, że pod „kierunkiem Naczel-
nego Komitetu Narodowego utworzone zostały legiony wojsk polskich”, a kosz-
ta zaopatrzenia Legionów są bardzo wysokie. Skonstatował, „iż ofiarność całego 
kraju na ten cel jest znaczna, toteż i gmina tutejsza pewne ofiary ponieść winna”. 

2 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: AP Oświęcim), zespół 16/24 
Akta Miasta Zatora (dalej MZ), sygn. 300, s. 212.

3 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 87.
4 AP Oświęcim, MZ, sygn. 296, s. 33 – starosta w swym piśmie polecał jednak, aby w celu uniknięcia 

nieszczęśliwych wypadków zarządzenie podać natychmiast do powszechnej wiadomości. 
5 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 215 – na polecenie C.k. Starostwa w Wadowicach uchwalono nowy 

cennik na artykuły żywnościowe, o czym mowa dalej.
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„Rada Miejska” uchwaliła, że przeznaczy na „Legiony” z zaoszczędzonych fundu-
szy gminnych 3000 koron6. Dla porównania, sąsiednie miasta z o wiele większymi 
budżetami, Andrychów i Oświęcim, wyasygnowały na ten cel odpowiednio 2000 
i 10 000 koron.

Jeszcze przed formalnym utworzeniem Legionów, a po wymarszu z krakow-
skich Oleandrów 1. kompanii kadrowej w Zatorze w dniach 9 i 10 sierpnia 1914 
roku, na polecenie C.k. Komendy I Korpusu w Krakowie, stacjonowało 750 legio-
nowych ochotników7. Akcję werbunkową do Legionów oraz odprawianie ochot-
ników z terenu powiatu oświęcimskiego nadzorował zawiązany 31 sierpnia 1914 
roku Powiatowy Komitet Narodowy (PKN) w Oświęcimiu. Jego przewodniczą-
cym został burmistrz Oświęcimia Roman Mayzel. PKN składał się z prezydium  
i 3. oddziałów: wojskowego, skarbowego i administracyjnego8. W jego skład wcho-
dził również Filialny Komitet Narodowy w Zatorze, który przekształcił się 14 paź-
dziernika 1914 roku w samoistny Powiatowy Komitet Narodowy w Zatorze na 
czele z Kazimierzem Bystrzonowskim9.

W materiałach archiwalnych objętych kwerendą nie ma dokładnych danych 
dotyczących liczby legionistów z Zatora. Wielu z nich należało zapewne do istnie-
jącego w Zatorze od 1913 roku Związku Strzeleckiego10. Poszczególne nazwiska 
zatorskich legionistów można odnaleźć w aktach dotyczących spraw wojskowych 
załatwianych przez Magistrat, np.: Jan Jedliński11, Karol Piasecki12, Michał Byrski, 

6  AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 216. 
7  AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 184, 185 – polecenie dotyczące zakwaterowania legionistów w Za-

torze zostało skierowane do władz miejskich na początku sierpnia 1914 roku przez C.k. Komendę I Kor-
pusu w Krakowie. W piśmie z 21 sierpnia 1914 roku burmistrz Zatora zwracał się do Komendy Korpusu 
o zapłatę 792. koron i 90. halerzy należnych miastu jako pokrycie kosztów pobytu w Zatorze 750 ochotni-
czych polskich żołnierzy.

8  AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 128. PKN został powołany po posiedzeniu, jakie odbyło się 31 
sierpnia 1914 roku w sali oświęcimskiego magistratu. Posiedzenie to było reakcją na odezwę z 27 sierpnia 
1914 roku skierowaną do okolicznych gmin przez Romana Mayzla.

9  Ziemia Oświęcimska w czasie Wielkiej Wojny rozpoczętej w 1914 r. Oświęcim 1915, s. 4.
10 AP Oświęcim, MZ, sygn. 1537, s. 95. W zasobie AP Oświęcim nie zachowały się zwarte materia-

ły dotyczące działalności Związku Strzeleckiego w Zatorze. Szczątkowe informacje dotyczące zatorskich 
Strzelców można odnaleźć w dokumentacji z okresu międzywojennego. Między innymi w korespondencji 
z sierpnia 1933 roku, prowadzonej przez Związek Strzelecki Oddział w Zatorze z władzami miejskimi, 
odnajdujemy zapis. „Małe ciche miasteczko nasze już w czasach niewoli, wśród wielu trudności zrozu-
miało zew Komendanta i dzięki garstki chętnych obywateli założono tu już w roku 1913 Oddział Związku 
Strzeleckiego. Kiedy zaś wybiła godzina walki na śmierć i życie o niepodległość Ojczyzny w roku 1914, 
ruszyła zatorska brać strzelecka pod rozkazy komendanta by krwią swoją, a nawet życiem przypieczętować 
swe ideały niepodległościowe.”

11 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 326 – z pisma skierowanego przez burmistrza Zatora do C.k. Sta-
rostwa w Oświęcimiu wynika, że „ Jan Jedliński, który pełnił tutaj obowiązki oficyanta pocztowego zgłosił 
się w miesiącu sierpniu 1914 jako ochotnik do legionów polskich i od tego czasu nie ma go w Zatorze”.

12 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 406. We wrześniu 1915 roku komenda I Dywizjonu Artylerii Le-
gionów Polskich wystawiła poświadczenie dla rodziny Karola Piaseckiego, z którego wynikało: „Karol Pia-
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Ludwik Domieniec13, Konstanty i Stefan Parszywka14. Zbiorcza lista zatorskich 
legionistów (urodzonych w Zatorze lub tych, którzy mieszkali w mieście) zosta-
ła sporządzona w 1936 roku dla Związku Legionistów Oddział w Wadowicach. 
Wynika z niej, że w Legionach, oprócz wyżej wymienionych, służyli: Jan Kopyla, 
Teofil Węgrzyn, Piotr Stankiewicz, Antoni Stankiewicz, Józef Pallman, Leon Klaja, 
Kazimierz Zbożyński, Ludwik Królik, Stefan Świderski, Józef Babicki, Józef Po-
pek15. W przeważającej mierze wstępowali oni do służby w początkowym okresie 
organizowania Legionów. Wielu z nich poległo16.

Zator nie tylko dostarczał żołnierzy do oddziałów legionowych, lecz również 
przez cały okres wojny mieszkańcy miasta starali się pomagać materialnie legioni-
stom (także rodakom służącym w oddziałach C.k. Armii). Akcja pomocy nasilała 
się zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia (kiedy przeprowadzano okolicz-
nościowe zbiórki gwiazdkowe)17 i Wielkanocy (zbiórki na Święcone).

Latem 1916 roku na wniosek radnego Piotra Pluty „Rada Gminna” uchwaliła 
wzięcie udziału w uroczystości odsłonięcia Tarczy Legionów w Zatorze i wypłace-
nie z kasy gminnej 50 koron na zrobienie gwoździa honorowego do tej tarczy18.

secki plutonowy bateryi 3, urodzony 20 stycznia 1897 roku w Zatorze pow. Oświęcim i tamże przynależny 
znajduje się w czynnej służbie od 11 sierpnia 1914 roku w wyżej wymienionym Dywizyonie Artyleryi 
Legionów Polskich.”

13 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 409. Michał Byrski i Ludwik Dominiec są zamieszczeni w spisie 
wszystkich powołanych do wojska na wskutek mobilizacji za okres od sierpnia 1914 do października 1915 
roku, z adnotacją, iż służą w Legionach.

14 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 718. Pismem z 28 października 1918 roku burmistrz Zatora zawia-
damiał C.k. Starostwo w Oświęcimiu, że „nie może doręczyć załączonego dekretu wraz z dokumentami 
Konstantemu Parszywce, ponieważ tenże odszedł w roku 1914 z początkiem wojny z Polskimi Legionami 
na wojnę i prawdopodobnie wedle krążących tutaj pogłosek, poległ w walce przed nieprzyjacielem w roku 
1915. Bliższych wiadomości w tym względzie mógłby może udzielić brat Konstantego Parszywki – Stefan 
– będący również przy Polskich Legionach od początku wojny, jednakże adres jego jest niewiadomy”. Por. 
AP Oświęcim, MZ, sygn. 1545, s. 10. Konstanty Parszywka jest wymieniony w wykazie legionistów, spo-
rządzonym 3 marca 1936 roku przez zatorski Magistrat na prośbę Związku Legionistów Oddział w Wado-
wicach, jako urodzony w Przeciszowie, trudno więc dociec, czy w czasie wojny był mieszkańcem Zatora.

15 AP Oświęcim, MZ, sygn. 1545, s. 9–10. W wykazie z 1936 roku są wymienieni: Michał Kasperczyk 
(ur. 1890), Tadeusz Kasperczyk (ur. w 1894 r. – I Pułk LP), Wincenty Kędzior (ur. 1894), Julian Kidawski (ur. 
1894), Jan Kopyla (ur. 1894 – I Pułk LP), Michał Migdałek (ur. 1894), Teofil Węgrzyn (ur. 1894 – 6. kompa-
nia 1 Pułku LP, następnie 2. bateria), Piotr Stankiewicz (1 Pułk LP), Józef Pallman (ur. 1888), Antoni Stan-
kiewicz (ur. 1897 – II Brygada LP, potem Polski Korpus Posiłowy, od lutego 1918 roku internowany), Leon 
Klaja (ur. 1897), Ludwik Dominiec (ur. 1892), Kazimierz Zbożyński (ur. 1897 – 4, P.p LP), Ludwik Królik 
(ur. 1898 – 4, P.p LP), Stefan Świderski (ur. 1900), Józef Babicki (ur. 1899), Józef Popek (ur. 1895)

16 Tamże.
17 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 133, 534. Pierwszą akcję gwiazdkową przeprowadzono w okresie 

przed Świętami Bożego Narodzenia 1914 roku jako odzew na obwieszczenie Prezydium C.k. Namiest-
nictwa we Lwowie „o przesyłce pakietów pocztą polową w czasie świąt Bożego Narodzenia”. W 1915 roku 
mieszkańcy Zatora w czasie akcji zbierania datków gwiazdkowych ofiarowali 300 koron.

18 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 601. Tamże, zespół 16/356 Zbiór fotografii Archiwum Państwowe-
go w Katowicach Oddział w Oświęcimiu, sygn. 69.
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W schyłkowym okresie wojny (1917–1918), kiedy Legiony praktycznie prze-
stały istnieć, Departament Opieki NKN organizował jeszcze Tydzień Opieki Le-
gionowej, do którego włączali się mieszkańcy Zatora19. Zatorzanie odpowiedzieli 
też na wezwanie starosty oświęcimskiego Doschota z 23 maja 1918 roku do wzię-
cia udziału w zebraniu zorganizowanym w zakładzie ks. Salezjan w Oświęcimiu,  
na którym poruszano sprawę pomocy dla wdów i sierot po poległych legioni-
stach20. Również w maju 1918 roku, jako odzew na pismo NKN, mieszkańcy mia-
sta zebrali kwotę 600 koron na pomoc dla internowanych legionistów21.

Ze zrozumiałych względów na pierwsze miejsce wysuwa się zatorski czyn nie-
podległościowy. Należy jednak pamiętać, że w zasadniczej masie męska ludność 
Zatorszczyzny była zobowiązana do służby w C.k. Armii, a pozostali w swych do-
mach zostali obarczeni licznymi świadczeniami wojennymi. Ze wspomnianego 
już zestawienia powołanych na skutek mobilizacji w okresie od sierpnia 1914 roku 
do października 1915 roku wynika, iż do armii wcielono wtedy ponad 420. męż-
czyzn (najprawdopodobniej również z okolicznych wiosek). Służyli oni najczę-
ściej w 56., 50. i 30. Pułku Piechoty, czego dowody można odnaleźć w aktach zgo-
nu22, bądź pośmiertnych zawiadomieniach o przyznaniu odznaczeń wojennych.  
W wypadku niezidentyfikowania poległego żołnierza starosta rozsyłał okólnikiem 
informację, że tabela z fotografiami poległych nieznanych żołnierzy jest dostęp-
na w siedzibie starostwa23. Należy jednak ludziom tamtych czasów oddać, iż po 
śmierci starali się traktować poległych na równych prawach. Wyrazem tego jest 
okólnik C.k. Starostwa w Oświęcimiu z 20 października 1916, w którym czyta-
my:„[…] przy zbliżaniu się dnia zadusznego przypominam, iż obowiązkiem 
obywatelskim jest uczcić pamięć poległych i zmarłych naszych obrońców, którzy 
umożliwili nam swoją śmiercią pracę i dalsze spokojne życie we własnych do-
mach, przez ozdobienie grobów. Należy przeto groby poległych i zmarłych żołnie-

19 AP Oświęcim, MZ, sygn. 356, sygn. 70.
20 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 744.
21 AP Oświęcim, MZ, sygn. 892, s. 279, 281.
22 Informacje dotyczące śmierci żołnierzy służących w armii austriackiej, a pochodzących z Zatora  

i okolicy można odnaleźć w aktach zespołu 16/333 C.k. Sąd Powiatowy w Zatorze. Zachowała się do-
syć duża grupa akt spadkowych po poległych żołnierzach. W aktach tych zamieszczano świadectwo zgo-
nu wystawiane przez kancelarie jednostek wojskowych, w których służyli. Świadectwo takie z reguły za-
wierało informację, skąd poległy pochodził, w jakim oddziale służył, gdzie i kiedy poległ (zmarł od ran).  
Po przeprowadzeniu szczegółowej kwerendy w tych akta możliwe będzie podanie dokładniejszych infor-
macji o mieszkańcach Zatora, którzy zostali wcieleni do armii i polegli w czasie działań wojennych. 

23 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 538. W okólniku C.k. Starostwa w Oświęcimiu z 19 marca 1916 
roku czytamy: „Prezydium c.k. Namiestnictwa w Białej nadesłało tu VI tabelę z fotografiami, zmarłych 
nieznanych żołnierzy, oraz odnoszące się do poszczególnych fotografii spisy osób, które wyłożone zostały 
do publicznego przeglądu na tablicy urzędowej c.k. Starostwa. O tem zawiadomić należy mieszkańców 
gminy, wyjaśniając im zarazem, że osoba, któraby stwierdziła identyczność któregoś ze zmarłych żołnierzy 
w sposób wykluczający wszelką wątpliwość powinna o tem bezzwłocznie donieść tutejszemu c.k. Staro-
stwu.”
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rzy, a także naszych nieprzyjaciół jeńców ozdobić, aby okazać publicznie, iż i ich 
groby są staraniem otoczone, a pamięć uczczona. Ze względu na brak tłuszczów, 
materyałów palnych i drożyznę nie należy używać świec lub lampek do oświeca-
nia grobów.”24

Dla poległych i zmarłych żołnierzy wyznaczono osobne kwatery na cmenta-
rzu w Zatorze. Stało się to za sprawą uchwały Rady z 2 sierpnia 1916 roku „[...] 
Po myśli rozporządzenia Ministerstwa wojny z dnia 5 czerwca 1916 No 435 Rada 
gminna na wniosek p. Kotrubskiego uchwala przeznaczony na tutejszym cmenta-
rzu grunt pod groby żołnierzy pozostawić c.k. Zarządowi wojskowemu bezpłatnie 
do dyspozycji, który to grunt pozostanie nadal własnością funduszu cmentarne-
go i przyjmuje na siebie obowiązek urządzenia upiększenia i stałego utrzymania 
tych grobów własnym kosztem, a w razie przeniesienia całego cmentarza na inne 
miejsce, groby te przeniesione na nowy cmentarz zostaną tak samo kosztem gmi-
ny urządzone.”25

W aktach dotyczących spraw wojskowych załatwianych przez miasto Zator  
w latach 1914–1917 z częstotliwością raz na dwa miesiące pojawiają się okólni-
ki C.k. Starostwa w Oświęcimiu o poborze mężczyzn zobowiązanych do służby  
w armii austriackiej. Pobór odbywał się w Hotelu „Herza” w Oświęcimiu26. War-
to zwrócić uwagę na odezwę Delegata Departamentu Wojskowego w Oświęcimiu 
Romana Mayzla z grudnia 1917 roku w sprawie werbunku do Polskiego Korpu-
su Posiłkowego27. Można w nim przeczytać: „Naczelna Komenda Armii zezwoliła 
[...] Polskiemu Korpusowi Posiłkowemu na przyjmowanie w swoje szeregi ochot-
ników, obywateli austriackich, nie obowiązanych do służby wojskowej w c. i k. Ar-
mii, tj. takich, którzy albo nie stawili się jeszcze do przeglądu wojskowego, mają-
cych mniej niż 18 lat, albo takich, którzy już byli przy przeglądach wojskowych, 
jednak przy tychże zostali uznani jako niezdolni. Jako ochotnicy mogą zgłaszać się 
chłopcy urodzeni w roku 1900, którzy mają stawić się do przeglądu wojskowego 

24 AP Oświęcim, MZ, sygn. 933, s. 99. Jak wynika z zachowanej korespondencji dotyczącej grobow-
nictwa, miejskie władze Zatora corocznie przypominały o zakazie oświetlania grobów, a na cele opieki nad 
grobami corocznie przeprowadzano akcję składkową, polegającą na sprzedaży kart pocztowych, odznak  
i szpilek. 

25 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 238.
26 AP Oświęcim, MZ, sygn. 296.
27 Po akcie 5 listopada trzy Brygady Legionów stanowiły trzon nowo tworzonej Polskiej Siły Zbrojnej 

pod niemieckim dowództwem gen. Hansa Hartwiga von Beseler. W wyniku kryzysu przysięgowego z lip-
ca 1917 roku legioniści z I i III Brygady odmówili złożenia przysięgi „na wierną służbę w braterswie bro-
ni z wojskami Niemiec i Austro-Węgier”. Królewiacy z tych Brygad zostali internowani w Beniaminowie  
i Szczypiornie, a pochodzący z Galicji wcieleni do armii austriackiej. II Brygada, która złożyła przysięgę, 
została na powrót przekazana pod komendę austriacką, tworząc trzon Polskiego Korpusu Posiłkowego (da-
lej PKP). Po podpisaniu pokoju brzeskiego cześć PKP (głównie z II Brygady) przebiła się przez front au-
striacko-rosyjski (16 lutego 1918 roku pod Rarańczą), łącząc się z II Korpusem Polskim w Rosji. Pozostali 
żołnierze PKP zostali internowani w Huszt i Marmarosz-Sziget.
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po Nowym Roku.”28 Co prawda Mayzel w werbunku tym widział szczególną oka-
zję do realizowania planu szkolenia przyszłych kadr polskiej armii, jednak akcja 
była ważna dla wojskowych władz austriackich, którym w końcowym okresie woj-
ny brakowało nowych rekrutów.

Do armii powoływano również osoby, które pełniły ważne i odpowiedzialne 
funkcje w mieście. W ten sposób praktycznie została zlikwidowana policja miejska 
w Zatorze. Funkcje policjantów pełniło dwóch robotników, ponieważ policjant 
miejski Jan Firliński został powołany do armii29, a komendant policji miejskiej 
Stefan Betleja pełnił inne obowiązki w Urzędzie. Również sam Magistrat już  
w początkowym okresie wojny przestał normalnie funkcjonować. Jak wynika  
z protokołu Rady Gminnej miasta Zatora z 9 czerwca 1916 roku: „ […] zastęp-
ca burmistrza p. Medwecki przedstawia Radzie gminnej, że z powodu wniesio-
nej przez burmistrza p. Nowaka rezygnacji zmuszony był objąć z początkiem 
maja tymczasowo urzędowanie, przyczem wyjaśniał, że kasjer gminny Józef 
Koszałek powołany został do czynnej służby wojskowej z początkiem paździer-
nika 1915 r., wskutek czego p. burmistrz powierzył kasę sekretarzowi Piotro-
wi Janikowi, gdy tenże zaniedbywał bieżących spraw, [...] zmuszony był oddać 
księgi kasowe Stefanowi Betleji, rewizorowi policji [...] Z końcem kwietnia 
powołany został do wojska Piotr Janik, sekretarz, pozostał zatem do wykona-
nia wszystkich czynności urzędowych tylko Stefan Betleja prowadzący sprawy 
wojskowe i kasę i Feliks Mausberg [urzędnik z fabryki wyrobów betonowych 
w Zatorze], któremu powierzył prowadzenie dziennika podawczego i spra-
wy policyjne na zewnątrz [...] Sekretarz Janik mimo odebrania mu czynności 
kasowych w urzędowaniu się zaniedbywał, ani bieżących, ani zaległych spraw 
nie załatwiał tak dalece, że wiele spraw jeszcze z roku 1915 nie jest wykona-
nych [...] zastępca burmistrza przedstawia Radzie gminnej świadectwo lekar-
skie, z którego wynika, że choroba jego wymaga odpoczynku i wstrzymania 
się od wytężonej pracy umysłowej i fizycznej, wobec czego prosi Rady gmin-
nej o zwolnienie go z urzędowania.”30 Rada przyjęła, ten wniosek, a ponieważ 
i burmistrz Józef Nowak nie mógł urzędować, jego obowiązki powierzono 
asesorowi Stanisławowi Wichmanowi. Tenże jednak nie wyraził zgody, ponie-
waż nie miał do pomocy ani sekretarza, ani personelu potrzebnego do prowa-
dzenia kasy miejskiej. Wobec tego Rada postanowiła prosić Józefa Nowaka  
o ponowne objęcie urzędu burmistrza. 

28 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 655.
29 AP Oświęcim, MZ, sygn. 447, s. 62. Podobne trudności w obsadzie stanowisk policjantów miejskich 

występowały również w Oświęcimiu, którego burmistrz w piśmie z 16 sierpnia 1915 roku zwracał się do 
Magistratu w Zatorze z prośba o ogłoszenie, iż Magistrat Oświęcimia ma do obsadzenia kilka wolnych sta-
nowisk policjantów miejskich – zob. AP Oświęcim, MZ, sygn. 447, s. 70.

30 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 233–235.
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W marcu 1918 roku usiłowano powołać do służby wojskowej doktora Stefana 
Grzybowskiego, jedynego w okręgu zatorskim lekarza, który zastępował również 
weterynarza i oprócz Zatora musiał obsługiwać gminy z powiatu chrzanowskiego 
i wadowickiego. Z racji tych licznych obowiązków i braku zastępcy Grzybowskie-
go do armii nie powołano.

Ogołocona z mężczyzn Zatorszczyzna musiała świadczyć powinności na rzecz 
wojska. Tuż po rozpoczęciu działań wojennych (9 sierpnia 1914) mieszkańcy  
Zatora zostali zobowiązani do dostarczenia 40. sztuk bydła oraz kilkunastu koni, 
za które zresztą przez długi okres nie otrzymali zapłaty31. Również w sierpniu 
1914 roku starosta oświęcimski zobowiązał miejscową ludność do dostarczania, na 
żądanie komend wojskowych, artykułów żywnościowych i paszy dla zwierząt po 
cenach rządowo ustanowionych32. Na początku września starosta donosił, iż żoł-
nierzy w polu nie trzeba wspierać materialnie, ponieważ są doskonale zaopatrze-
ni (żołnierska racja dzienna – 98 gram kawy, 400 gram mięsa, 100 gram jarzyn,  
400 gram chleba, 18 gram tytoniu, 36 halerzy żołdu)33. W końcu października sta-
rosta polecił z kolei, aby dostarczać żywność dla rannych żołnierzy przebywają-
cych na stacji kolejowej w Oświęcimiu34. Ludność była zobowiązana do ochrony 
linii telefonicznych i telegraficznych. W okresie największego zagrożenia rosyjską 
ofensywą burmistrz Zatora miał wyznaczyć ludzi do pilnowania 5-kilometrowe-
go odcinka kolejowego do Spytkowic. Do ochrony burmistrz prosił o wyznacze-
nie 30. ludzi z Podolsza, ponieważ w Zatorze brak było „mężczyzn odpowiednich  
do tej czynności”35. Z innych, a osobliwych powinności wojennych, jakimi obar-
czono mieszkańców miasta, należy wymienić obowiązek „dostarczania psów poli-
cyjnych i wojennych”36. Od stycznia 1915 roku na terenie Zatora został zorgani-
zowany tymczasowy szpital wojskowy, w którym lekarzem był m.in. dr Fryderyk 
Rużiczka.

31 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 143–153, 222. W czerwcu 1915 roku w zatorskim Magistracie prze-
prowadzano urzędowe dochodzenie w sprawie zarządzenia wypłaty za konie i wozy dostarczone wojsku.

32 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 93.
33 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 103. Okólnik starosty z 12 września 1914 roku miał być reakcją na 

społeczne przekonanie, że żołnierze w polu potrzebują wsparcia materialnego, a przesyłki pieniężne wysy-
łane przez ludność – jak to określono w okólniku – „powodują tylko niepotrzebne nadmierne zwiększenie 
agend poczt polowych”.

34 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 109. W okólniku z 25 października 1914 roku starosta polecał, aby 
w celu zapobieżeniu rozprzestrzeniania się zaraźliwych chorób pomoc materialna była dostarczana na ręce 
komendanta wojskowego, który „oświadczył gotowość zajęcia się sprawiedliwem i równem rozdziałem 
żywności między rannych żołnierzy”.

35 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 153–162.
36 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 228. Okólnik C.k. Starostwa w Oświęcimiu z 25 czerwca 1915 

roku dotyczący odezwy „austro-węgierskiego Towarzystwa chowu psów policyjnych i wojennych wzywa-
jącej właścicieli psów nadających się do tego celu [służba w armii – przypis autora] do dostarczenia tych 
psów Towarzystwu”
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W pierwszym roku wojny w związku z bezpośrednią bliskością frontu miesz-
kańcy Zatora byli zobowiązani do udzielania kwater dla wojska. W tym okresie  
w mieście stacjonowało ponad 1900. żołnierzy dysponujących ok. 600. końmi37. 
Za większość udzielonych kwater do końca sierpnia 1915 roku armia nie zapłaciła. 
Nie dość tego, jeszcze żołnierze stacjonujący np. w zatorskiej szkole pozostawili 
po sobie niechlubne świadectwo bezmyślnych zniszczeń. W protokole zniszczeń 
z 20 maja 1915 roku czytamy: „Urząd miejski w Zatorze potwierdza, że z powo-
du braku miejsca w mieście zakwaterował w pokojach szkolnych 100. żołnierzy  
z c.k. 3. Batalionu saperów, w czasie od 9 XII do 22 XII 1914, wojsko w mowie bę-
dące wyrządziło szkodę, a to: 

wybicie dziur w ścianach      7 K
zepsucie modeli brył geometrycznych 12 K
zepsucie 4 rysownic à 1 K     4 K
zepsucie 5 linii à 1 K      5 K
zniszczenie druków szkolnych  10 K
zespsucie zamków do szaf     3 K
zepsucie 4 koszów na papiery à 2 K    8 K
zepsucie 4 lamp wiszących à 6 K  24 K
bez żadnego wynagrodzenia.”38

Wyrazem szczególnej troski o zdrowie stacjonujących na terenie Zatorszczyzny 
żołnierzy C.k. armii było zarządzenie z sierpnia 1915 roku w sprawie prostytutek. 
Możemy się z niego dowiedzieć: „W myśl polecenia naczelnej Komendy etapowej 
z dnia 2 VII i C.k. Namiestnictwa z 2 sierpnia b.r. należy rozciągnąć pilny nadzór 
nad wszystkimi prostytutkami tak rejestrowanymi, jak i tajnymi i dołożyć wszel-
kich starań, aby każda prostytutka była dwa razy tygodniowo przez uprawnionego 
lekarza badana. Zarządzeniu temu podlegają niewiasty zatrudnione w podejrza-
nych hotelach, restauracjach, wyszynkach. W lokalach tych należy szczególnie śle-
dzić za prostytutkami tajnymi. Wszelkie podejrzane niewiasty należy bezzwłocznie 
odszupasować i wzbronić osiedlania się nowym prostytutkom.”39

Oprócz powinności kwaterunkowych na rzecz wojska mieszkańcy Zatora byli 
również zobowiązani do zapewnienie kwater dla ludności cywilnej, uciekinierów 
przed rosyjską ofensywą roku 1914 oraz wysiedlonej z terenów objętych wiosenną 

37 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 250. 21 sierpnia 1915 roku Burmistrz Zatora, na polecenie  
C.k. Starostwa w Oświęcimiu, sporządził „Wykaz czasowego kwaterunku w mieście”. Wynikało z niego, 
iż w okresie od listopada 1914 do stycznia 1915 roku na kwaterach u mieszkańców Zatora stacjonowali 
żołnierze: oddziału saperów z 39., 68. i 69. pułku piechoty i 8. kompania z 4. pułku piechoty. W wykazie 
kwaterunku wymieniono również szpital polowy.

38 AP Oświęcim, MZ, sygn. 440, s. 360.
39 AP Oświęcim, MZ, sygn. 873 – pismo C.k. Starostwa w Oświęcimiu z 25 sierpnia 1915 roku  

w sprawie zwalczania chorób płciowych.
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operacją gorlicką roku 191540. Wiosną 1915 roku miasto miało przyjąć 100 osób 
wysiedlonych z tamtych terenów. Jeszcze dwa lata później część wysiedlonych nie 
mogła powrócić do swoich stron ze względu na zniszczenia, jakie dotknęły ich ro-
dzinne miejscowości41. 

Od początku wojny w Zatorze borykano się ze zwyczajnymi w takich okolicz-
nościach trudnościami, drożyzną, chorobami, głodem, brakiem opału42. Chcąc za-
pobiec niekontrolowanemu wzrostowi cen, na pierwszym wojennym posiedzeniu 
Rady miasta (8 sierpnia 1914) na polecenie C.k. Starostwa w Wadowicach uchwa-
lono nowy cennik na artykuły żywnościowe. Ceny te kształtowały się następująco:

bułka pszenna à 100 g – 6 halerzy,
chleb półciemny à 250 g – 16 halerzy,
1 kg mąki pszennej – 56 halerzy,
1 kg soli kamiennej – 20 halerzy,
1 kg słoniny – 2 korony 10 halerzy,
1 kg masła – 3 korony 60 halerzy,
1 kg mięsa wołowego na pieczeń – 1 korona 50 halerzy,
1 kg mięsa wołowego polędwicy – 2 korony 40 halerzy,
1 kg wieprzowiny – 1 korona 60 halerzy,
1 kg ryżu – 40 halerzy,
1 kg kaszy jęczmiennej – 35 halerzy,
1 kg cukru – 50 halerzy,
1 kg kawy palonej – 4 korony 20 halerzy,
1 kg herbaty – 6–10 koron,
1 kg kakao – 8 koron 20 halerzy,
1 litr mleka – 24 halerze,
1 litr piwa – 60 halerzy,
1 litr wina – 2 korony,
1 litr rumu – 4 korony.
Cenniki te zgodnie z zarządzeniami władz zwierzchnich aktualizowano co 

kilka miesięcy43. 

40 AP Oświęcim, MZ, sygn. 296, s. 124.
41 AP Oświęcim, MZ, sygn. 372, s. 299. W trakcie roku 1916 i 1917 C.k. Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych oraz C.k. Namiestnictwo zezwalało na powrót uchodźców z terenów środkowej i wschodniej 
Galicji dotkniętych zniszczeniami wojennym powstałymi w trakcie operacji gorlickiej oraz ofensywy roku 
1915. Z okólnika C.k. Starostwa w Oświęcimiu z 24 października 1917 roku wynika, że dla uchodźców 
były jeszcze wówczas zamknięte gminy Stróżówka, Łużna, Nieznajowa i Mszanka z powiatu gorlickiego.

42 Trudności aprowizacyjne w mieście nasiliły się na początku 1915 roku, kiedy to rozpoczęto akcję 
rekwirowania wszelkich zapasów żywności oraz paszy dla zwierząt. Sprawa aprowizacji miasta w okresie 
do końca 1918 roku jest warta szerszego opracowania, zwłaszcza że w Aktach miasta Zatora pod sygn. 821 
zachowała się dosyć obszerna korespondencja dotycząca tej tematyki.

43 AP Oświęcim, MZ, sygn. 818, s. 64. 
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W celu rozwiązywania problemów aprowizacyjnych Zatora w sierpniu 1915 
roku została powołana komisja aprowizacyjna44. Jej zadaniem było zapewnie-
nie zaopatrzenia mieszkańców miasta przynajmniej w zakresie przewidzia-
nym skromnymi normami wojennymi. Jednak, jak informowała Rada Miejska  
18 września 1918 roku, „dotychczasowa komisja aprowizacyjna utworzona  
w sierpniu 1915 roku, która dotąd zajmowała się sprawą aprowizacji mieszkań-
ców gminy i gminę w tem wyręczała i zastępowała, zaprzestała swej czynności  
i rozwiązała się. [Rada] komunikuje reskrypt C.k. Starostwa w Oświęcimiu [...]  
w sprawie zorganizowania miejskiej komisji chlebowej, mającej na celu ścisłe 
prowadzenie ewidencji kart kontrolnych spożycia chleba, mąki, cukru, kawy, 
tłuszczów etc.”45 Sprawa rozwiązania tej komisji była następstwem interwencji 
mieszkańców Zatora, którzy latem 1918 roku informowali oświęcimskiego staro-
stę: „Cała czynność komisji aprowizacyjnej okryta jest największą tajemnicą, tam 
się wydaje karty na chleb i na mąkę we własnym zarządzie, pieniądze pobiera Ko-
misya za makę w kwotach wyższych, a co się dzieje z nadwyżkami nie wiemy [...] 
Zanim łaskawi Panowie aprowizacyjni raczą przyjść do magistratu, jest godzina  
4 ½ lub 5-ta, a czynność ta trwa zaledwie do godziny 6 tej, o godzinie tej zamyka 
się lokal i światło się gasi, i urzędowanie się kończy i cała publiczność zgroma-
dzona i zbita słaba z długiego stania i wyczekiwania wśród złorzeczenia i prze-
zwisk rozchodzi się do domów”46.

Jak wspomniano, już w 1915 roku w Zatorze brakowało właściwie wszyst-
kiego za wyjątkiem ziemniaków47. W szczególny sposób nadzorowano sprawy 
związane ze zużyciem mąki i wypiekiem pieczywa. Latem 1915 roku polecono 
zastosowanie nowego przepisu na wypiek chleba, zachwalając go jako „spraw-
dzony na Węgrzech [...] uznany za dobry pod każdym względem odpowied-
ni”48. Zgodnie z rozporządzeniem ministra handlu z 30 stycznia 1915 roku 
nakazano zużycie w wypieku nie więcej niż 50% mąki pszennej przedniej, za-
lecano natomiast domieszkę mąki lub miazgi ziemniaczanej, mąki kukurydzia-
nej i ryżowej49. 

44 AP Oświęcim, MZ, sygn. 821. Pismem z dnia 26 sierpnia 1915 roku burmistrz Zatora zaprasza na 
posiedzenie komisji jej członków, tj. Kazimierza Bystrzonowskiego, Emila Groele, Antoniego Kotrubskie-
go, Józefa Medweckiego, ks. Jakuba Walkosza.

45 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 269.
46 AP Oświęcim, MZ, sygn. 821 – pismo C.k. Starosty w Oświęcimiu z 17 lipca 1918 roku w sprawie 

wyjaśnienia nieprawidłowości dotyczących działalności komisji aprowizacyjnej.
47 AP Oświęcim, MZ, sygn. 818, s. 193–197. W sporządzonym na polecenie C.k. Starostwa w Oświę-

cimiu, z dnia 11 stycznia 1915 roku spisie „faktycznego stanu znajdujących się obecnie w gminie i na ob-
szarze dworskim zapasów artykułów żywności oraz paszy” wykazano niedobór: pszenicy (75 cetnarów), 
żyta (100 cetnarów), jęczmienia (275 cetnarów), owsa (100 cetnarów), grochu (8 cetnarów), siana (100 
cetnarów), słomy (600 cetnarów) oraz do zbycia 750 cetnarów ziemniaków. 

48 AP Oświęcim, MZ, sygn. 296, s. 77.
49 AP Oświęcim, MZ, sygn. 821. Należy przypomnieć, że od jesieni 1916 roku obowiązywał zakaz 
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Również zaopatrzenie w opał w Zatorze od początku wojny nie było rzeczą 
prostą. W marcu 1915 roku Rada Miejska informowała: „Ponieważ ludność miej-
scowa nie może nigdzie nabyć drzewa opałowego, Rada gminna uchwala zgod-
nie i poleca Zwierzchności gminnej, by zarządziła wyrąbanie w metry starych olsz, 
brzóz karłowych, jak również przestarzałych topoli i wierzb oraz części pięcio-
letniej wikliny w stosy, tej ostatniej jednak tylko w miarę zapotrzebowania, upo-
ważniając Zwierzchność gminną do ustalenia ceny za metr drzewa opałowego 
względnie stosu wikliny”50. Nie mniejsze trudności występowały w zaopatrzeniu 
w węgiel oraz naftę.

Okólnikiem z listopada 1915 roku zakazano wolnego obrotu wszelkimi przed-
miotami metalowymi „nawet i kuchennymi”, gdyż jak zapowiadano – wkrótce 
przedmioty te zostaną „przez C.k. Rząd wykupione”51. Przymusową rekwizycję 
prowadzono już w styczniu roku następnego i objęto nią wszystkie wyroby z mie-
dzi, cyny, cynku i innych metali kolorowych, poczynając od naczyń kuchennych, 
na dzwonach kościelnych kończąc52.

W sprawach sanitarnych nie odnotowano większych ognisk chorób grasujących 
zazwyczaj w okresach wojen (czerwonka, tyfus)53. W końcowym okresie wojny 
nie ominęła Zatora szalejąca w całej Europie grypa hiszpanka. W czasie, gdy rodzi-
ła się wolna Polska, starosta oświęcimski okólnikiem z 29 października 1918 roku 
zawiadamiał: „ Ponieważ grypa hiszpanka w naszym powiecie już objęła poważne 
grono mieszkańców, skutkiem czego nasilenie się jej zmniejsza, przeto polecam  
z dniem 3 listopada br. rozpocząć regularną naukę szkolną. Zarządy szkół jednak  
i nauczyciele mają baczyć, by dzieci, które niedawno dopiero co przebyły grypę,  

mielenia zboża na żarnach i młynkach ręcznych łagodzony zresztą okresowo, np. już w listopadzie 1916 
roku C.k. Starostwo w Oświęcimiu zezwalało na używanie żaren przede wszystkim w tych gospodar-
stwach, gdzie mężczyźni zostali powołani do służby wojskowej, a w domu pozostały same kobiety z dzieć-
mi. Pozwalano również na domowy przemiał zboża przez producentów, którzy nie mieli większych ilości 
zboża niż 150 kg oraz nie posiadali własnych furmanek.

50 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 226.
51 AP Oświęcim, MZ, sygn. 818, s. 127. Skup wyrobów i narzędzi metalowych odbywał się na pod-

stawie Rozporządzenia Ministra obrony krajowej w porozumieniu z interesownemi Ministerstwami i za 
zgodą c. i k. Ministerstwa wojny z dnia 23 września 1915 r. dotyczącgoe rekwizycji i oddawania sprzętów 
metalowych. 

52 AP Oświęcim, MZ, sygn. 821. Zgodnie z okólnikiem Starostwa w Oświęcimiu z 19 listopada 1915 
roku wykup ten miał być prowadzony przez reprezentantów C.k. Komendy Stacyjnej w Oświęcimiu. Jed-
nak w październiku 1916 roku oświęcimski starosta informował, że przedmioty metalowe mają być prze-
syłane burmistrzowi miasta Oświęcimia, który został upoważniony do wykupywania tych przedmiotów 
przez wiedeńską centralę.

53 AP Oświęcim, MZ, sygn. 1098, 1100. W zachowanych w zespole Księdze oględzin pośmiertnych z lat 
1892 oraz będącej jej kontynuacją Księdze zmarłych z lat 1916–1917 występują oczywiście przypadki śmierci 
na czerwonkę, szkarlatynę czy tyfus. Trudno jednak ocenić, czy podawany jako przyczyna śmierci „brak sił 
żywotnych” nie był wynikiem którejś z tych chorób. W księgach tych nie odnaleziono natomiast informa-
cji o epidemii ospy, która szerzyła się na przełomie 1915 i 1916 roku. 
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a nie mają ciepłego ubrania lub obuwia, jeszcze przynajmniej przez czas około dni 
10 nie uczęszczały do szkoły, by uniknąć zaziębienia. Klasy przed rozpoczęciem 
nauki dokładnie oczyścić, a jeżeli możliwe wybielić lub odkazić. Zamknięcie kina 
z dniem 1 listopada br. znosi się. W gminie Polance Wielkiej z powodu ponawiania 
grypy należy naukę rozpocząć dopiero 10 listopada br.”54 

Sprawy publiczne, choć zapewne nieroztrząsane codziennie, nie były obce 
mieszkańcom Zatora włączającym się w nurt wydarzeń, które już wówczas były 
nazywane historycznymi. Pierwszym z nich (oprócz wydarzeń z początku woj-
ny) były zapewne uroczystości związane z aktem 5 listopada 1916 roku. Obcho-
dy ku czci dwóch cesarzy były organizowane głównie przez miejscowy Powiatowy 
Komitet Narodowy w Zatorze. Wzywał on odezwą z 16 listopada 1916 roku do 
udekorowania miasta chorągwiami i nalepkami na okna, nadesłanymi przez NKN  
w Krakowie. Dochód ze sprzedaży nalepek miał być przeznaczony dla rodzin po 
poległych i na inwalidów legionistów55. Symptomatyczne, iż Rada Miejska na 
pierwszym posiedzeniu zwołanym po wydaniu aktu (3 grudnia 1916) zajęła się je-
dynie oddaniem hołdu zmarłemu cesarzowi Franciszkowi Józefowi I oraz powita-
niem na tronie Karola I, niejako przy okazji wspominając, iż zmarły cesarz raczył 
obdarzyć Polaków aktem 5 listopada56.

O wiele bardziej zatorskie władze samorządowe zaangażowały się w protest 
miast galicyjskich przeciwko próbie odłączenia księstw oświęcimskiego i zator-
skiego od Galicji i włączeniu ich do Śląska Cieszyńskiego, w związku z planami 
budowy nowego tworu administracyjnego w ramach monarchii austro-węgier-
skiej. Na posiedzeniu rady 25 kwietnia 1917 roku Kazimierz Bystrzonowski zło-
żył sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w Białej w sprawie wyłączenia 
księstw oświęcimskiego i zatorskiego z Galicji. Rada wyasygnowała 500 koron na 
pokrycie kosztów akcji protestacyjnej. Na tymże posiedzeniu wysłuchano również 
wyjaśnień dr. Grzybowskiego w sprawie wykupienia przez Wydział Krajowy za-
głębia węglowego w zachodniej Galicji. Uznano, iż zagrożenie polskości na tym 
terenie zostało usunięte57.

Bardziej spontanicznie niż na aut 5 listopada zareagowali zatorscy włodarze na 
ustanowienie 12 września 1917 roku polskiej władzy państwowej, czyli Rady Re-
gencyjnej. Na posiedzeniu, które zwołano na 7 listopada 1917 roku, Rada wysto-
sowała pismo hołdownicze do Rady Regencyjnej w Warszawie następującej treści 
„Dostojna Rado Regencyjna. Rada miejska Król.[ewskiego] miasta Zatora przesy-
ła Dostojnej Radzie Regencyjnej Polski wyrazy czci i hołdu z życzeniami, aby Jej 
praca wydała jak najlepsze i najobfitsze dla Polski owoce i zataczała coraz szersze 

54 AP Oświęcim, MZ, sygn. 873, s. 219.
55 AP Oświęcim, MZ, sygn. 890, s. 79.
56 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 244.
57 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 248–252
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kręgi.” Z uwagi na to, że doręczanie przez pocztę korespondencji w języku pol-
skim natrafiało ze strony władz niemieckich na trudności, uchwalono przesłanie 
tego pisma drogą prywatną58.

Gwałtowną reakcję zatorskich radnych wywołał traktat brzeski zawarty 9 lutego 
1918 przez państwa centralne z delegacją Republiki Ukraińskiej, w którym przy-
szłej Ukrainie oddano Chełmszczyznę i część Podlasia, a w tajnych klauzulach 
obiecano podział Galicji („część ruska” Galicji w połączeniu z Bukowiną miała być 
prowincją ukraińską w Austrii). Protest został wystosowany po posiedzeniu Rady 
z 17 lutego 1918 roku Przewodniczący zaznaczył, że w sprawie traktatu brzeskie-
go, który był nowym gwałtem dokonanym na narodzie polskim, „...odbędzie się  
w dniu dzisiejszym po południu zebranie obywateli całej Ziemi Zatorskiej. Nie-
zależnie od tego zebrania Rada gminna miasta Zatora zebrała się na niniejsze nad-
zwyczajne posiedzenie dla zamanifestowania swoich uczuć i uchwalenia protestu. 
Poczem przedkłada przewodniczący do uchwały protest następującej treści: Rada 
gminna król.[ewskiego] miasta Zatora zebrana na nadzwyczajnem posiedzeniu  
w dniu 17 lutego 1918 roku w całości – zakłada uroczysty, jak najbardziej stanow-
czy protest przeciwko traktatowi brzeskiemu z dnia 9 lutego 1918 roku, w którym 
o ziemiach polskich postanowiono bez udziału przedstawicieli państwa i narodu 
polskiego; protestuje przeciwko oderwaniu od Polski Ziemi Chełmskiej i Podla-
sia, przeciwko planowanemu zaborowi Litwy i okrążeniu państwa polskiego. Rada 
stwierdza, że traktat brzeski stoi w rażącej sprzeczności z aktami mocarstw cen-
tralnych z dnia 5 listopada 1916 roku i ujawnia całą obłudę, fałsz i potworną per-
fidię wszelkich poczynań mocarstw centralnych w sprawie polskiej i w rzekomej 
dążności do ochrony narodowości i zapewnienia pokoju światowego; odsłania nie-
osłabioną w swej sile zachłanność żywiołu germańskiego, który stara się utorować 
sobie drogę na daleki wschód przez powaśnienie narodów i wytworzenie nowego 
źródła niepokojów na wschodzie Europy. Traktat brzeski gwałci międzynarodowy 
charakter sprawy polskiej; gwałci uznaną przez cały świat zasadę samostanowienia 
narodów i ich przynależności państwowej i jako o nas bez nas i przeciw naszej 
woli decydujący nie ma i nie będzie miał mocy obowiązującej dla narodu polskie-
go, który po bezprzykładnych w dziejach ofiarach krwi i mienia, jakie naród polski 
złożył w tej wojnie, nie dopuścił do nowego rozbioru ojczyzny. Rada solidaryzuje 
się najzupełniej ze stanowiskiem, jakie zajęło Prezydium Koła Polskiego w Wied-
niu na pierwszą wiadomość o treści traktatu brzeskiego, i jako pierwszy odruch na 
cios nam zadany wyraża przekonanie, że zapowiedziana stanowcza opozycja repre-
zentacji polskiej w Austro-Węgrzech jest jedynie wskazaną odpowiedzią na gwałt 
brzeski”59.

58 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 253.
59 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 261.
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U schyłku wojny Rada Regencyjna ogłosiła 7 października 1918 roku manifest 
do narodu polskiego, w którym zapowiadano odbudowę państwa polskiego obej-
mującego wszystkie ziemie polskie, utworzenie rządu koalicyjnego oraz zwołanie 
sejmu ustawodawczego. Manifest przyjęto w Zatorze jako rzeczywiste spełnienie 
marzeń o wolnej Polsce. Na posiedzeniu, które odbyło się 17 października, Rada 
Miejska wyraziła swoją szczególną radość:„Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego Przewodniczący zaznacza, że z powodu proklamacyi Rady Regencyj-
nej z dnia 7 października r.b. ogłaszającej wolną, niepodległą i zjednoczoną Polskę 
nie zapraszał Rady na osobne uroczyste posiedzenie z tego powodu, że właśnie  
w dniu jutrzejszym ma się odbyć uroczysty obchód całej Ziemi Zatorskiej [...] nie 
można przystąpić do obrad nad codziennemi sprawami zamieszczonymi na po-
rządku dziennym posiedzenia, póki się nie da wyrazu uczuciom jakie serce każde-
go Polaka w tej doniosłej godzinie przepełniają”60.

Radość z odzyskiwanej niepodległości została jednak szybko skonfrontowana  
z trudną rzeczywistością dnia codziennego. W mieście brakowało właściwie 
wszystkiego, mąki, węgla, nafty, ziemniaków, a na dodatek wszystkie sklepy ży-
dowskie, które mogły mieć jakiekolwiek zapasy, zostały 4 listopada doszczętnie 
zrabowane. W dniu 14 listopada, na polecenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej,  
w celu zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa w mieście powołano miejską 
straż bezpieczeństwa, do której miano powołać wszystkich zdolnych do tego męż-
czyzn w wieku 18–55 lat, niepozostających w służbie wojskowej61. Tak w Zatorze 
zaczęła się odradzać wolna Polska.

60 AP Oświęcim, MZ, sygn. 300, s. 273–274.
61 Więcej informacji o Zatorze w pierwszym okresie odzyskiwania niepodległości, a także o dziejach 

miasta w okresie międzywojennym można znaleźć w artykule P. Hudzik: Zator w czasach II Rzeczypospoli-
tej. W: Osiem wieków historii i kultury miasta Zatora i regionu. Red. T. Gąsowski. Kraków 2006, s. 97–136.
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ORGAnIZACJA TOdT W RZESZY nIEMIECKIEJ I nA ŚLąSKU
W LATACH 1933–19451

Powstanie Organizacji Todt w Rzeszy Niemieckiej

Powstanie organizacji Todt w Rzeszy Niemieckiej wynikało z konieczności 
uzyskania taniej siły roboczej do wykonania planowanych olbrzymich prac bu-
dowlanych. W programie gospodarczym realizowanym przez Hitlera po sięgnię-
ciu przez niego po władzę w 1933 roku był to jeden z głównych punktów, który 
miał pomóc w przezwyciężeniu skutków kryzysu gospodarczego z lat 1929–1933. 
Uboczny efekt zapaści gospodarczej sprawił, że prawie 6 mln Niemców znalazło 
się na bruku, bez możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy. Duże inwestycje anga-
żujące głównie siłę fizyczną robotników, a więc przy pracach ziemnych i prostych 
pracach budowlanych, stanowiły jeden ze sposobów szybkiego zatrudnienia setek 
tysięcy Niemców, a poza tym pozwalały na realizację gigantycznych planów nazi-
stów dotyczących stworzenia nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, przede 
wszystkim sieci autostrad koniecznych w momencie szybkiej motoryzacji i poja-
wienia się nowoczesnego transportu samochodowego, a także potrzeb ponownie 
rozbudowywanego przemysłu zbrojeniowego.

Pierwowzorem do stworzenia Organizacji Todt była tzw. Organizacja Budowy 
Generalnego Inspektora do spraw Niemieckich Dróg (Bauorganisation des Genera-
linspektors für das deutsche Straßenwesen – GdS). Powołano ją na drodze ustawowej. 
Zaraz po mianowaniu Hitlera na kanclerza Rzeszy Niemieckiej w styczniu 1933 
roku zapowiedział on jej utworzenie. Konkretny kształt, w postaci przyjętej usta-
wy o budowie autostrad, przybrała jednak dopiero 27 czerwca 1933 roku, a nadzór 
nad projektem miał sprawować rząd Rzeszy. Na podstawie takiego pełnomocnic-
twa Hitler mianował 30 czerwca 1933 roku pełnomocnikiem w randze ministra 
Fritza Todta, bezpośrednio podporządkowując go rządowi Rzeszy i tworząc w ten 
sposób kolejny urząd nadzwyczajny, poza normalną strukturą administracyjną. 

Todtowi podporządkowano także jednocześnie utworzone przez państwo 
niemieckie przedsiębiorstwo w postaci spółki „Austostrady Rzeszy” (Gesellschaft 

1 Zagadnienie organizacji i struktury Organizacji Todt na terenach wcielonych, w tym również na 
Śląsku, nie znajdowało do tej pory w polskiej historiografii zainteresowania. Informacje faktograficzne, 
z których korzystał autor, zostały zaczerpnięte z wydawnictw źródłowych i opracowań ujętych w dołą-
czonej literaturze przedmiotu.
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„Reichsautobahnen”). W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwo „Autostrady 
Rzeszy” miało 2 oddziały wykonawcze: Oddział „A” – Autostrady (Abteilung „A” 
– Autobahnen) i Oddział „L” – Drogi Krajowe (Abteilug „L” – Landstraßen). 23 listo-
pada 1934 roku utworzono dyrekcję przedsiębiorstwa „Autostrady Rzeszy” z sie-
dzibą w Berlinie. Do bezpośrednich zadań wykonawczych w terenie powoływano 
do życia tzw. wyższe kierownictwa budowy (Oberste Bauleitungen – OBL), którym 
podlegały szczegółowe zadania. Cechowały się one jednak znacznym stopniem sa-
modzielności podczas podejmowanych przez siebie przedsięwzięć. 1 czerwca 1938 
roku nastąpiła przy okazji restrukturyzacji całej Organizacji Todt zmiana organu 
założycielskiego przedsiębiorstwa „Autostrady Rzeszy” – w miejsce rządu Rzeszy 
pojawiło się Ministerstwo Komunikacji Rzeszy (Reichsverkehrministerium) i nastąpi-
ła kolejna zmiana organizacyjna. Od tej pory przewodniczącym zarządu tej spółki  
i przewodniczącym rady nadzorczej był Generalny Inspektor Fritz Todt. 

Ówczesny system przedsiębiorstwa państwowego, jakim były „Autostrady Rze-
szy”, tworzył specyficzny melanż państwowego przedsięwzięcia i zaangażowania 
w przedsięwzięcie prywatnych firm budowlanych. Państwo bowiem nie tylko wy-
stępowało jako wykonawca, bezpośrednio zatrudniając inżynierów i robotników 
poprzez stworzoną przez siebie firmę, ale ta sama firma występowała także jako in-
westor i podpisywała kontrakty z innymi prywatnymi przedsiębiorstwami budow-
lanymi (podwykonawcami), które dawały w takich przypadkach własnych pracow-
ników, wykonując tylko specjalistyczne usługi. Zazwyczaj, w pierwszej połowie lat 
30., był to ratunek dla tych upadających z powodu braku zamówień zakładów i ich 
pracowników – bądź bezrobotnych, bądź oczekujących już na zbiorowe redukcje. 
Sposób wynagradzania robotników wśród podwykonawców był jednak specy-
ficzny, wyłączony je z mechanizmu wolnokonkurencyjnego. Robotnicy dostawa-
li pensje według tzw. taryf Todta (mniejszych niż stawki na wolnym rynku), ale 
oprócz tego mieli także prawo do bezpłatnego utrzymania, za które płaciło pań-
stwo, i na miejscu pracy uzyskiwali opiekę socjalną, organizowaną przez terenowe 
komórki NSDAP, Narodowosocjalistycznej Pomocy Społecznej (Nationalsozia-
listische Volkswohlfahrt – NSV) i Niemieckiego Frontu Pracy (Deutscher Arbeitsfront 
– DAF). System taki znacznie odbiegał od klasycznego mechanizmu wolnokon-
kurencyjnego kapitalizmu, raczej zmierzając w kierunku gospodarki planowej,  
a co najmniej daleko idącego interwencjonizmu państwa w ekonomię.

Taka forma pracy i płacy, wypracowana w latach 30. XX wieku, stała się typo-
wa dla późniejszej Organisation Todt, wykorzystywano ją również w czasie wojny.  
O jej powszechnym wdrożeniu zadecydował sukces inwestycyjny i inżynierski, 
jaki udało się rzeczywiście odnieść – budowa do 1938 roku ok. 3000 odcinków au-
tostrad w sumie liczących ponad 3 tys. kilometrów. Pierwsza niewielka autostrada 
w Niemczech łącząca Kolonię z Bonn powstała już co prawda w 1932 roku, ale 
prawdziwa rozbudowa sieci nastąpiła dopiero wraz z wdrożeniem planu „Reich-
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sautobahn”. W jego ramach pierwsza droga tego typu z Frankfurtu do Darmstadt 
(rozpoczęcie prac przez symboliczne wbicie szpadla do ziemi nieopodal Frankfur-
tu nad Menem zostało zainicjowane przez samego Hitlera 27 czerwca 1933 roku) 
została otworzona już 19 maja 1935 roku. Pierwsze dwa odcinki na Śląsku odda-
no do użytku rok później, 27 września 1936 roku: Wrocław – Krzywa, potem po-
prowadzony do Legnicy i Gliwice-Bytom, chociaż ten ostatni nie do końca wy-
kończony; prace były prowadzone do 1942 roku. Przygotowywano także wówczas  
odcinek przez Strzelce Opolskie do Opola.

Właściwa struktura tzw. Organizacji Todta (Organisation Todt – OT) powsta-
ła dopiero w 1938 roku. Wbrew potocznemu przekonaniu nie była to organi-
zacja afiliowana przy NSDAP (jak np. NSV, SA czy SS). Stała się instytucją sa-
modzielną w momencie, kiedy Todt, pełniący do tej pory funkcję Generalnego 
Inspektora do spraw Niemieckich Dróg, otrzymał od Hitlera najpierw 28 maja 
1938 roku polecenie, a 1 czerwca 1938 roku pełnomocnictwo do przyspieszenia 
budowy umocnień na zachodzie, które to zadanie do tej pory spoczywało całko-
wicie w rękach władz wojskowych. Było to znaczne rozszerzenie jego kompe-
tencji i wprowadzenie całej struktury do zadań o charakterze ściśle wojskowym, 
aczkolwiek nie ulega wątpliwości, iż już planowanie sieci autostrad odpowiadało 
celom strategicznym, jednak nie można ich mimo to uznać za działalność wy-
łącznie wojskową. Całość działań w dziedzinie budowy umocnień na granicach 
Rzeszy od tej pory spoczywała w rękach Fritza Todta i jego organizacji ściśle 
współpracującej w tym względzie z rzeczywiście afiliowaną przy NSDAP for-
macją Służba Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst – RAD), a także z dowództwem 
wojskowym (zarówno Oberkommando des Heeres – OKH, jak i Oberkommando der 
Wehrmacht – OKW).

Pierwszym wielkim zadaniem Todta miało być zabezpieczenie granicy zachod-
niej Rzeszy (z Francją i Belgią), w obliczu podjętych wiosną 1938 roku przygo-
towań do aneksji Czechosłowacji. Od kwietnia 1938 roku w sztabie niemieckim 
przygotowywano tzw. Plan Zielony (Fall Grün), którego efektem, gdyby Repu-
blika Czechosłowacką odmówiła przyjęcia żądań terytorialnych Hitlera (zajęcia 
tzw. Sudetów – szerokiego pasa nadgranicznego z Rzeszą i byłą Austrią), miał być 
niemiecki atak wojskowy. Ponieważ Republika Czechosłowacka posiadała traktat 
sojuszniczy z Francją (także ze Związkiem Radzieckim) na wypadek takiego kon-
fliktu – tak jak to stanie się również w przypadku agresji na Polskę rok później, 
przewidywano na zachodzie tylko obronne, przesłaniające granicę działania wo-
jenne, a skoncentrowanie ataku na szybkim zajęciu Czechosłowacji. Zmusiło to 
Hitlera do decyzji o pośpiesznej rozbudowie umocnień na zachodzie, które dały-
by możliwość utrzymania takiej kilkutygodniowej obrony na froncie pozycyjnym, 
wykorzystując stałe umocnienia i stosunkowo niewielką liczbę zaangażowanych  
w te działania wojsk. 
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Działalność Todta jako szefa nowej organizacji obarczonego tym zadaniem roz-
poczęła się od podróży inspekcyjnej, w której uczestniczył także odpowiedzialny 
za całość gospodarki Szef Planu Czteroletniego (Vierjahresplan), marszałek Rzeszy, 
Hermann Göring. Uznano wówczas, że organizacja, która tak dobrze sprawdzi-
ła się przy budowie autostrad, może z powodzeniem taką rolę odegrać także przy 
budowie umocnień. W ten sposób powstało w czerwcu 1938 roku pierwsze ści-
śle wojskowe przedsięwzięcie Organisation Todt – Kierownictwo Budowy Wału 
Zachodniego (Westwal‑Oberbauleitung) jako trzeci, obok budowy autostrad („A”)  
i dróg krajowych („L”), oddział z siedzibą w Wiesbaden (Abteilung Wiesbaden – We-
stwallbau „W”). Linia umocnień na zachodzie miała być niemiecką odpowiedzią na 
słynny pas umocnień francuskich – „linię Maginota”. 

W tym też momencie ostatecznie ukształtowało się nazewnictwo całej organi-
zacji. Do tej pory używano konsekwentnie w dokumentacji nazwy Organizacja 
Budowy Generalnego Inspektora do spraw Niemieckich Dróg (Bauorganisation des 
Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen). Jednak nowe zadania na zachodzie, 
wykraczające poza budowę dróg, spowodowały coraz częstsze pojawianie się od 
kwietnia 1938 roku nowej nazwy, Organizacja Budowlana Doktora Todta (Bauor-
ganisation des Dr. Todt), do tej pory nieużywanej. Oficjalnie nazwa Organisation Todt 
pojawiła się zaś po raz pierwszy w przemówieniu Hitlera na zjeździe partyjnym  
w Norymberdze 12 września 1938 roku. Publicznie o budowie umocnień na za-
chodzie i nowych pracach Todta Hitler powiadomił w swoim głośnym przemó-
wieniu z 30 stycznia 1939 roku w Reichstagu, kiedy ostrzegał, że jeżeli żądania 
niemieckie nie zostaną spełnione, a – jak on to sam nazywał – „światowe żydo-
stwo” nadal będzie torpedować jego plany w polityce zagranicznej, to Niemcy nie 
zawahają się przed użyciem siły.

Organisation Todt na Śląsku 1933–1938

Od samego początku istnienia urzędu Generalnego Inspektora do spraw Nie-
mieckich Dróg istniała także struktura terenowa tej organizacji. Już 30 listopada 
1933 roku, ze względu na istniejące podziały kompetencyjne zarządu drogami 
pomiędzy krajami niemieckimi (Länder), prowincjami Kraju Prusy (Provinzen des 
Landes Preussen) i powiatami (Kreisen), doprowadzono do rozpoczęcia ujednoli-
cenia tych zarządów pod kontrolą Generalnego Inspektora. 22 marca 1934 roku 
przyjęto ustawę o czasowej nowej regulacji spraw dróg i zarządu drogami w Pru-
sach i nowych okręgach Rzeszy, wprowadzając terenowe urzędy podległe Gene-
ralnemu Inspektorowi, pełniącemu jednocześnie funkcję Najwyższego Organu 
Władzy Państwowej Krajów Rzeszy, pruskich prowincji i okręgów Rzeszy (Oberste 
Strassenbehörde der Länder, preussischen Provinzen und Reichsgaue). 

Na tej podstawie Organisation Todt pojawiła się także na Śląsku. Nowa insty-
tucja, podległa Todtowi, na Śląsku pozostała przy urzędzie nadprezydenta Śląska 
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(Oberpräsidium der Provinz Schlesien) i jej siedziba mieściła się w gmachu prowin-
cjonalnego samorządu (Provinzionallverband) we Wrocławiu na ul. Ogrodowej 
(Gartenstrasse) 72–74.

Również rozbudowa przedsiębiorstwa „Autostrady Rzeszy” zaowocowa-
ła stworzeniem na Śląsku odrębnych wyższych kierownictw budów (OBL). Do 
1935 roku utworzono na bazie statutu spółki „Autostrady Rzeszy” 15 OBL i 74 
zwykłe oddziały na pojedynczych inwestycjach (Bauabteilungen – BAbt.), a Wyż-
sze Kierownictwo Budowy Wrocław (Oberste Bauleitung Breslau) powstało bardzo 
wcześnie, bo już 20 grudnia 1933 roku. Podporządkowano mu w pierwszej poło-
wie lat 30. pięć oddziałów:
– Oddział Wrocław (BAbt. Breslau) utworzony 1 marca 1934 roku,
– Oddział Legnica (BAbt. Liegnitz) utworzony 1 marca 1934 roku,
– Oddział Gliwice (BAbt. Gleiwitz) utworzony 7 maja 1934 roku,
– Oddział Chojnów (BAbt. Haynau) utworzony 1 października 1934 roku,
– Oddział Bolesławiec (BAbt. Bunzlau) utworzony 25 kwietnia 1935 roku.

Sytuacja organizacyjna OT na Śląsku zmieniła się jednak do 1938 roku. Przed 
wybuchem wojny, w porównaniu ze stanem z 1934 roku, dodano jeszcze 2 OBL 
i 51 oddziałów (jednocześnie ze względu na zakończenie robót zamknięto 25 od-
działów). W sumie w połowie 1938 roku funkcjonowało 17 OBL i ponad 100 
oddziałów OT. Wyższemu Kierownictwu Budowy we Wrocławiu wówczas były 
podporządkowane już wtedy tylko cztery oddziały:
– Oddział Hagen (BAbt. Hagen),
– Oddział Forst (BAbt. Forst),
– Oddział Brzeg (BAbt. Brieg),
– Oddział Chojnów (BAbt. Haynau),

Organisation Todt podczas II wojny światowej

W czasie wojny OT była już w zasadzie jedyną formacją zajmującą się budow-
nictwem wojskowym, a właściwie rodzajem drugiej armii zaangażowanej na tzw. 
froncie wewnętrznym przy budowie systemów obronnych i logistyce tych inwe-
stycji. Symbolicznym zakończeniem militaryzacji OT było 25 stycznia 1943 roku 
najpierw podporządkowanie wszystkich placówek organizacji dowódcy tzw. frontu 
wewnętrznego (Frontführer Heimat), a w momencie zbliżania się frontu wyznaczo-
nemu dowódcy wojskowemu przy sztabie grupy armii lub armii (Chef der Front-
führung). 

Od maja 1940 roku dodatkowym elementem wskazującym na postępującą 
militaryzację organizacji było wprowadzenie jednolitego umundurowania. Stało 
się to na początku kampanii na zachodzie. Mundury OT miały kolor oliwkowo-
zielony. Dla odróżnienia ich od oddziałów nieprzyjacielskich (nie miały przecież 
obowiązującego w Wehrmachcie koloru feldgrau, a więc łatwo mogły być uznane 
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w czasie przypadkowego napotkania na zapleczu frontu za oddział dywersyjny) 
od czerwca 1940 roku dodano do tego munduru opaskę na ramieniu ze swastyką,  
a na rękawie pasek z napisem „OT”. Jednolite oznakowanie sprzętu, którym po-
sługiwało się OT, nastąpiło dopiero rozkazem z 12 listopada 1941 roku. Wówczas 
to wydano instrukcję o oznaczeniu samochodów jeżdżących w służbie OT sym-
bolem literowym organizacji. Zrezygnowano zaś z dotychczas powszechnie uży-
wanego jeszcze od lat 30. trójkąta postawionego na ostrzu. Uznano bowiem, że 
taki trójkąt umieszczony pomiędzy literami „OT” przypomina znak znienawidzo-
nych wolnomularzy, traktowanych w nazistowskich Niemczech jako „wrogowie 
Rzeszy”.

Oddzielną formacją, co do której nie można już mieć wątpliwości co do jej 
wojskowego charakteru, były tzw. oddziały frontowe OT, stojące do dyspozy-
cji Wehrmachtu i wykorzystywane przez niego bezpośrednio do walk na froncie. 
Utworzono je formalnie 13 października 1944 roku pod nazwą OT‑Front. For-
macja ta powstała z inicjatywy ówczesnego szefa OT Alberta Speera. Ponieważ  
w okresie tzw. wojny totalnej ogłoszonej przez Rzeszę Niemiecką nieustannie po- 
wstawały spory kompetencyjne pomiędzy dowódcami wojskowymi z Wehrmach-
tu, organami partyjnymi, głównie gauleiterami NSDAP w terenie pełniącymi 
funkcje zwierzchnie nad okręgami partyjnymi jako tzw. komisarze obrony Rzeszy 
(Reichsverteidigungskommissare), a dowódcami OT najniższymi zazwyczaj w kom-
petencyjnej drabinie, Speer – nadając swoim podwładnym rangę dowódców wy-
dzielonych oddziałów – zamierzał odzyskać dla nich tak potrzebną przy nadzwy-
czajnych działaniach obronnych samodzielność, dającą możliwość wykazania się 
osobistymi umiejętnościami i inicjatywą. Na jego wniosek Hitler na początku paź-
dziernika 1944 roku wyprowadził specjalne oddziały OT spod jurysdykcji miej-
scowych komisarzy obrony Rzeszy i stworzono z nich ruchome, mobilne oddzia-
ły frontowe do budowy dróg, mostów oraz ujęć wodnych – właśnie wspomniany 
OT‑Front. Już wkrótce siły te liczyły około 80 tys. ludzi i były traktowane jako asy-
stujące Wehrmachtowi. Zostały w pełni umundurowane i podczas tworzenia ta-
kich jednostek OT przeszkalano je wojskowo. Dekretem Hitlera wszystkie te od-
działy, mimo protestów gauleiterów, którzy – podobnie jak w wypadku Volkssturmu 
chcieli je kontrolować, podporządkowano je od października 1944 roku wyłącznie 
Speerowi. 

Oddziały OT były przez aliantów uznawane od inwazji w Normandii za żoł-
nierzy w rozumieniu konwencji haskiej o prowadzeniu działań lądowych. Sprawa 
ta początkowo budziła wątpliwości i zainteresował się nią sam Hitler, któremu już 
w lipcu 1944 roku, zaraz po lądowaniu aliantów, według notatek pochodzących  
z ministerstwa Speera, referowano, że:

„[...] mundur OT przez przeciwnika nie będzie traktowany jako mundur kom-
batanta i dlatego istnieje niebezpieczeństwo, że członkowie OT, którzy uczest-
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niczyliby w walce, zostaną rozstrzelani jako partyzanci. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych Rzeszy do tej pory odmawiało tego, by mocarstwom nieprzyja-
cielskim przekazać informację o mundurach OT jako mundurach kombatanckich  
i zwrócić uwagę na to, że ludzie z OT mają żółte opaski na ramieniu z napisem 
Deutsche Wehrmacht, a z drugiej strony ludzie z OT, traktując to jako szczegól-
ny honor, noszą dalej opaski ze swastyką. Führer przychylił się do stanowiska OT  
i podniesionym głosem zadeklarował, że za każdego zabitego człowieka z OT zo-
stanie rozstrzelanych 10. Anglików i żeby to w odpowiedniej formie przekazać do 
wiadomości Anglikom. Führerowi zreferowano, że ta niejasność sytuacji prawnej 
może przynieść w pewnych okolicznościach wielkie zamieszenie w szeregach OT 
i dlatego jest konieczne szybkie oświadczenie w tej sprawie przekazane nieprzyja-
cielskim mocarstwom.”

27 października 1944 roku OKH wskazało na znaczenie i ochronę OT oraz na-
kazało wymianę pozdrowień między wojskowymi i OT. Jednocześnie z tym zosta-
ły wydane nowe oznaczenia służbowe dla OT.

Według wspomnień Xaviera Dorscha, jednego z najbliższych współpracow-
ników Todta, OT odznaczała się podczas wojny, w odróżnieniu od wielu innych 
tego typu organizacji w Rzeszy, sprawnością w działaniu i efektywnością w wy-
pełnianiu zlecanych jej, niekiedy wręcz gigantycznych w swojej skali działań.  
W zeznaniach, składanych po wojnie Amerykanom, którzy byli niebywale zain-
teresowani sprawnością niemieckiej gospodarki podczas wojny, powiedział m.in.: 
„Trzeba zaznaczyć, że OT nie była instytucją, którą już planowano w czasie poko-
ju, czy tym bardziej nawet [wówczas] utworzono, żeby w czasie wojny traktować 
ją jako organizację pomocniczą wojska – chociaż doświadczenia wojny abisyńskiej 
mogłyby być wskazówką do tego, by przygotowywać całe przedsiębiorstwa budu-
jące drogi jako osobne firmy budowlane z własnym personelem i urządzeniami 
na jakiś możliwy wypadek zastosowania w czasie wojny. OT otrzymywało jednak 
raczej takie zamówienia w zależności od przebiegu wojny; były to różnego rodza-
ju zamówienia budowlane i tworzono do tego za każdym razem odpowiadającą 
temu formę organizacyjną albo zmieniano dotychczas istniejącą, żeby odpowiada-
ła ona aktualnym zadaniom. To powodowało, że dla kogoś stojącego z boku cała 
organizacja wydawała się wielopostaciowa, a nawet często nieprzejrzysta [w swo-
jej strukturze] ze względu na tę niejasność związaną z usytuowaniem ustawowym  
i stosunkami z innymi urzędami Rzeszy i Wehrmachtu; wywoływało to nierzad-
ko niesnaski i tarcia. Patrząc całościowo, było to jednak pożyteczne, ponieważ OT 
zachowała w związku z tym ruchliwość i możliwości dopasowania się do każdego  
z postawionych jej zadań.”

Wojna spowodowała kolejne przekształcenia organizacyjne w strukturze OT. 
W styczniu 1941 roku istniejąca do tej pory bezpośrednia podległość całej organi-
zacji utworzonemu jeszcze w 1933 roku urzędowi nadzwyczajnemu GdS uległa 
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likwidacji. Powołano do życia sztab OT pod nazwą Centrali OT (krótko zwana 
OT Zentrale) z siedzibą w Berlinie, dalej jednak znajdującą się w strukturze urzędu 
GdS. Było to spowodowane rozciągającym się obszarem okupacji, kiedy zadania 
powierzane OT błyskawicznie rosły. 

Todt zdecydował się wówczas na powołanie centrali dla koordynacji tych coraz 
bardziej rozproszonych działań, daleko już wykraczających poza granice Rzeszy  
z 1938 roku, dla których struktura była pierwotnie tworzona. Na czele tego szta-
bu (jego pełna nazwa brzmiała Generalny Inspektor do spraw Niemieckich Dróg, 
Organizacja Todt – Centrala – Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen,  
Organisation Todt – Zentrale) stanął wspomniany już dyrektor ministerialny, inży-
nier dyplomowany Xavier Dorsch, który dotychczas był jednym z kierowników 
OT w okupowanej części Francji. On zbudował całą strukturę berlińskiej centrali 
OT podzielonej na oddziały (Abteilungen): techniczny, kierowania załogą i zatrud-
niania firm, administracyjny, sanitarny, transportowy, wywiadowczy, prasy i propa-
gandy. W sztabie tym na stałe pracowało ok. 100 osób.

Centrali Todta podlegało, oprócz już istniejących terenowych OBL ulokowa-
nych w Rzeszy Niemieckiej, także tworzenie nowych kierownictw budów i nad-
zorowanie na obszarze okupowanym szybko się rozbudowujących tzw. oddziałów 
dyspozycyjnych (Einsätze). Po wybuchu wojny ze ZSRR w 1941 roku były to na-
stępujące oddziały dyspozycyjne:
• Oddział Wybrzeże Kanału (Einsatz Kanalküste) – Francja,
• Oddział Wybrzeże Zachodnie (Einsatz Westküste) – Francja, Belgia,
• Oddział Dania (Einsatz Dänemark),
•  Naczelne Kierownictwo Budowy Trondheim (Oberbauleitung Drontheim) – Nor-

wegia,
• Oddział Południe-Wschód (Einsatz Süd‑Ost) – Bałkany,
• Oddział Jakub (Einsatz Jacob) – Rosja, 
•  Naczelne Kierownictwo Budowy Zagrzeb (Oberbauleitung Zagreb) – Chorwacja,
• Oddział Luftwaffe (Einsatz Luftwaffe),
• Zakłady Chemiczne „Askania” (Chemische Werke Askania),
• Kierownictwo Budowy Gdynia (Bauleitung Gotenhafen).

Punktem przełomowym w historii OT podczas wojny stała się nagła śmierć 
twórcy tej organizacji podczas startu samolotu Todta z lotniska koło Kwatery 
Głównej Hitlera nieopodal Kętrzyna. Jego następcą został wówczas jeden z fawo-
rytów Hitlera, dotychczasowy minister Albert Speer. 

Dotychczasowy sztab współpracowników Speera (Baustab) stworzony w jego 
 ministerstwie połączono w lutym 1942 roku z centralą OT. Dekret Hitlera  
z 2 września 1943 roku (OT została wówczas po raz pierwszy w ogóle wymie-
niona jako organizacja w akcie prawnym o charakterze ustawowym, tzw. dekrecie  
z mocą ustawy – Erlass) podporządkowywał zaś organizację, traktowaną jako orga-
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nizacja budowlana, a nie wojskowa, urzędowi Ministra Rzeszy do spraw Uzbro-
jenia i Amunicji (Reichsminister für Bewaffung und Munition), później po zmianie 
nazwy urzędowi Ministra Rzeszy do spraw Zbrojeń i Produkcji Wojennej (Reich-
sminister für Rüstung und Kriegsproduktion), którym był właśnie Speer. W dekrecie 
Hitlera z 2 września 1943 zapisano: „Szefem OT jest Minister Rzeszy do spraw 
Uzbrojenia i Amunicji. Minister [z kolei] podlega mi bezpośrednio i jest [tylko] 
przede mną odpowiedzialny”. 

Działając na podstawie tych zapisów, Speer 12 października 1943 roku upełno-
mocnił ponownie wcześniejszego kierownika OT – jeszcze z czasów Todta – Dor-
scha do kierowania organizacją, jako pełniącego funkcję pełnomocnika Ministra 
Rzeszy do spraw OT.

Na tej postawie Speer już własnymi rozporządzeniami o nowej organizacji bu-
downictwa na terenie Rzeszy (z 3 i 9 czerwca 1944 roku) włączył całą OT wraz ze 
swoim wspomnianym już sztabem budowlanym do ministerialnego tzw. Urzędu 
Budowy Ministra Rzeszy do spraw Uzbrojenia i Produkcji Wojennej (Amt Bau des 
Reichsministeriums für Rüstung und Kriegsproduktion), którym kierował on sam. W do-
kumentach tę działalność jako szef zatwierdzał, używając specjalnego tytułu swojej 
funkcji urzędowej – Minister Rzeszy do spraw Uzbrojenia i Produkcji Wojennej 
Urząd Budowy OT (Der Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion Amt Bau‑
OT).

Te zmiany z jesieni 1944 roku zaowocowały ostatnimi zmianami w struktu-
rze samej OT. 6 listopada 1944 roku Urząd Budowy OT wydał rozporządzenie  
o nowej organizacji budownictwa w Rzeszy, a w szczególności o zadaniach do-
wódców OBL (OT‑Einsatzgruppenleiter) i dowódców oddziałów dyspozycyjnych 
(OT‑Einsatzleiter). Formalnie podporządkowani komisarzom Rzeszy do spraw 
obrony, zachowywali jednak wspomnianą dużą samodzielność w podejmowanych 
działaniach o charakterze technicznym do momentu zbliżenia się frontu. Wówczas 
mieli skoncentrować się (normowało to rozporządzenie Urzędu z 22 listopada 
1944 roku) na przygotowaniu zakwaterowania i zaopatrzenia wojsk frontowych.

OT zostało podzielone wówczas na 8 grup specjalnych (Einsatzgruppen), mniej 
więcej o wielkości brygad. Ich struktura była identyczna z podziałem na okręgi 
wojskowe i tzw. inspekcje zajmujące się problemami uzbrojenia i jego produkcji 
(Rüstungsinspektionen – RüI). W OT jedna grupa obejmowała zazwyczaj jednak nie 
jedną, ale kilka inspekcji. Dotychczasowe wyższe kierownictwa budowy (OBL) – 
w obszarze każdej pojedynczej inspekcji było ich teraz więcej – podporządkowano 
zaś tylko jednemu kierownikowi (Einsatzleiter).

Według stanu z 1944 roku wydzielono następujące grupy specjalne OT:
–  I Grupa Specjalna (I Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI I i jako tyłowa gru-

pa w obszarze Grupy Armii Russland‑Nord; Einsatzgruppenleiter – Haut, zastępca 
– Klugar;
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–  II Grupa Specjalna (II Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI: II, III, XX, XXI; 
Einsatzgruppenleiter – Rostkothen, zastępca – stanowisko nieobsadzone;

–  III Grupa Specjalna (III Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI: VI, X; Einsat-
zgruppenleiter – Adam, zastępca – stanowisko nieobsadzone;

–  IV Grupa Specjalna „Kyffhäuser“ (IV Einsatzgruppe „Kyffhäuser“): działała w ob-
szarze RüI: XI a i b, IX; Einsatzgruppenleiter – Schmidt, zastępca – Flos;

–  V Grupa Specjalna (V Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI: V a i b, XII a i b; 
Einsatzgruppenleiter – Wagner, zastępca – stanowisko nieobsadzone;

–  VI Grupa Specjalna (VI Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI: VII, XIII, XVII; 
Einsatzgruppenleiter – Giesler, zastępca – Gimple;

–  VII Grupa Specjalna (VII Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI: IVb, VIII a  
i b; Einsatzgruppenleiter – Schlempp, zastępca – stanowisko nieobsadzone

–  VIII Grupa Specjalna (VIII Einsatzgruppe): działała w obszarze RüI XVIII  
i alpejskiego oraz adriatyckiego obszaru operacyjnego; Einsatzgruppenleiter – 
Fuchs, zastępca – Michahelles.
Dowódcy grup specjalnych (Einsatzgruppenleiter) byli podporządkowani bezpo-

średnio Urzędowi Budowy OT w Berlinie, pełniąc jednocześnie w celu wypeł-
nienia wzmiankowanych wcześniej możliwości samodzielnego działania funkcje 
pełnomocników poszczególnych komisarzy Rzeszy do spraw obrony. Im podlegali 
dowódcy oddziałów dyspozycyjnych OT (OT‑Einsatzleiter), realizujący już poje-
dyncze inwestycje. OT Einsatzgruppenleiter był bezpośrednio podporządkowany 
Amt Bau‑OT. 

Zgodnie z zarządzeniem do zadań szczególnych dowódców grup OT  
(OT‑ Einsatzgruppenleiter) należało w szczególności:
–  tworzenie i opracowywanie szczegółowe regionalnych programów budowy  

w porozumieniu z miejscowymi władzami i ministerstwem uzbrojenia;
–  tworzenie placów budów, a jeżeli OT była wykonawcą także zrealizowanie bu-

dowy;
–  rozdział kontyngentów surowców i urządzeń wg przyjętych programów inwe-

stycji;
–  przeprowadzanie rozdziału zamówień na usługi dla firm zewnętrznych i nad-

zór nad inwestycjami;
–  rozdział robotników pomiędzy poszczególnymi okręgami i okręgowymi urzęda-

mi pracy w porozumieniu z miejscowymi (okręgowymi) oddziałami partyjnymi;
Z kolei do kierowników pojedynczych budów (OT‑Einsatzleiter) należało: kie-

rowanie i nadzór nad budowami oraz kontakt z odpowiednią Rül, gdzie dowódca 
oddziału dyspozycyjnego OT występował w roli doradcy budowlanego w spra-
wach technicznych. 

Według danych samej OT z 1943 roku organizacja liczyła 804 tys. członków 
nadzoru i robotników. Dane te nie obejmują żołnierzy OT, których w 1944 roku 
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było, jak już wspomniano, około 80 tys. Z tego niemieccy dowódcy (oficerowie 
i podoficerowie OT) i zwykli członkowie stanowili tylko około 1/8 (120 tys.). 
Najliczniejszą grupę tworzyli robotnicy obcokrajowcy (w większości na robo-
tach przymusowych z Polski, Francji i innych krajów okupowanych, a także tzw. 
ostarbeiterzy z krajów byłego ZSRR). Oprócz tego zatrudniano także jeńców wo-
jennych (możliwe że pod tą kategorią mogą mieścić się również w części więź-
niowie), których liczba sięgała wówczas 74 tys. Dla każdej z tych trzech grup 
obowiązywały różne taryfy wynagrodzeń i warunki zakwaterowania oraz warunki 
socjalne na stanowiskach pracy. Największy zakres prac do 1944 roku podejmowa-
no na froncie wschodnim, gdzie przygotowywano sieć dróg i starano się za wszel-
ką cenę utrzymać bez zakłóceń komunikację kolejową. Właśnie na tym odcinku 
frontu wypracowano metody działania na bezpośrednim zapleczu frontu. Te orga-
nizacyjne przekształcenia i odmienność działania tam zastosowana, przede wszyst-
kim masowe zatrudnienie ostarbeiterów i więźniów oraz stosunkowo niewielkiej 
grupy specjalistów OT wyłącznie do nadzoru prac, zostały wykorzystane także 
przy budowie największej inwestycji na Śląsku realizowanej podczas wojny przez 
OT – kompleksu „Riese”2. Równie gigantyczną inwestycją była budowa drogi  
w Norwegii i bazy dla łodzi podwodnych w Breście oraz rozbudowa portu  
w Gdyni.

Groźba całkowitego załamania obrony niemieckiej, która zarysowała się na 
całym obszarze operacyjnym walk na kontynencie europejskim latem 1944 roku 
spowodowała konieczność dostosowania struktury OT do działań na bezpośred-
nim zapleczu frontu, co do tej pory przewidywano tylko teoretycznie. 26 czerwca 
1944 roku berlińska centrala OT zlikwidowała na zachodzie placówkę kierowni-
czą w Wiesbaden, która powstała jeszcze w 1938 roku, powołując na to miejsce 
tylko placówkę likwidacyjną (Abwicklungsstelle Wiesbaden), przeniesioną w paździer-
niku 1944 roku do Berlina. Podobną placówkę likwidacyjną utworzono w Wied-
niu (Abwicklungsstelle Wien), jednak jej pracownicy pozostali w austriackiej stoli-
cy. Resztki OT‑Einsatzgruppen na wschodzie utworzyły zaś grupy nadzwyczajne,  
do których należały:
– OT‑Einsatzgruppe Brugmann,
– OT‑Einsatzgruppe Ost,
– OT‑Einsatzgruppe Deutschland I.

Grupy te wycofywały się stopniowo razem z cofającym się frontem, a po do-
tarciu do Rzeszy próbowano je, zazwyczaj bezskutecznie, wprowadzić w jeszcze 
istniejące struktury OT w Rzeszy, które na przełomie 1944 i 1945 roku, przed 
ofensywą zimową, podjęły ostatnie próby ujednolicenia. Przetrwały, co najmniej  

2 W kolejnym numerze „Szkiców Archiwalno-Historycznych”, który ukaże się w 2010 roku, autor 
poświęci zaangażowaniu OT w budowę kompleksu „Riese” w Górach Sowich osobny artykuł.
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z nazwy, przy już znacznie ograniczonych możliwościach działania, do końca woj-
ny następujące grupy specjalne OT:
– I Grupa Specjalna „Tannenberg“ (I Einsatzgruppe Tannenberg) w Kętrzynie,
–  II Grupa Specjalna „Deutschland II“ (II Einsatzgruppe Deutschland) w Berlin-

Dahlem,
–  III Grupa Specjalna „Hansa“ (III Einsatzgruppe Hansa) w Essen, 
–  IV Grupa Specjalna „Kyffhäuser“ (IV Einsatzgruppe Kyffhäuser) w Weimarze,
–  V Grupa Specjalna „Deutschland V“ (V Einsatzgruppe Deutschland V) w Heidel-

bergu,
–  VI Grupa Specjalna „Deutschland VI (VI Einsatzgruppe Deutschland VI) w Mo-

nachium,
–  VII Grupa Specjalna „Deutschland VII“ (VII Einsatzgruppe Deutschland VII)  

w Pradze,
–  VIII Grupa Specjalna „Alpen“ (VIII Einsatzgruppe Alpen) w Villach-Warnbach.
Formalnie organizacja OT została rozwiązana decyzja aliantów w ramach rozpo-
czętej akcji denazyfikacyjnej 10 października 1945 roku.
 Na Śląsku OT działała zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami. Według sta-
nu z 1 maja 1941 roku było na obszarze tej prowincji już 20 działających OBL 
(kierownictw budów) i 92 BAbt. (pojedyncze inwestycje). OBL we Wrocławiu 
miał następujące oddziały:
– Oddział Brzeg (BAbt. Brieg),
– Oddział Bolesławiec (BAbt. Bunzlau),
– Oddział Gliwice (BAbt. Gleiwitz),
– Oddział Lanškroun (BAbt. Landskron),
– Oddział Morawska Ostrawa (BAbt. Mähr),
– Oddział Moravská Třebová (BAbt. Trübau),
– Oddział Mysłowice (BAbt. Myslowitz).

Kiedy w 1944 doszło roku do wspomnianej reorganizacji i utworzenia grup 
specjalnych (OT‑Einsatzgruppen), to śląskie oddział OT trafiły do VII Grupy Spe-
cjalnej (VII Einsatzgruppe), obejmującej oprócz obydwu śląskich Inspekcji Zbro-
jeniowych w VIII okręgu wojskowym (VIIIa – dolnośląska, VIII b – górnośląska) 
także Protektorat Czech i Moraw. Dowódcą tej Grupy Specjalnej był od 1 paź-
dziernika 1944 roku bliżej nieznany dyplomowany inżynier o nazwisku Schlempp. 
Z tej Einsatzgruppe VII OT powstała pod koniec 1944 roku, w momencie przygo-
towywania się do odparcia kolejnej ofensywy na wschodzie, wspomniana Grupa 
Specjalna „Deutschland VII” (OT‑Einsatzgruppe Deutschland VII), do której nadal 
wchodziły: Śląsk, Protektorat Czech i Moraw, a także okręg Sudety. 

Po rozpoczęciu przez wojska radzieckie ofensywy zimowej w styczniu 1945 
roku na terenie działania OT z Wrocławia znalazła się także wycofująca się przez 
ten teren wydzielona jednostka OT, operująca do tej pory na zapleczu frontu 
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wschodniego, tzw. Grupa Specjalna Brugmann. Formalnie jej przyporządkowanie 
do Grupy Specjalnej „Deutschland VII” nastąpiło 5 lutego 1945 roku. Jej nazwa 
pochodziła od nazwiska kierującego grupą podczas kampanii wschodniej w 1944 
roku prof. Brugmanna, działającego najpierw u boku Grupy Armii „Południe”,  
a potem Grupy Armii „Północ-Ukraina”. Dowódcą grupy od lipca 1944 roku zo-
stał zaś niejaki Kumpf, który utrzymał to stanowisko do końca wojny. Po jej prze-
mieszczeniu na teren okupowanej Polski (Generalnego Gubernatorstwa) dzia-
łała u boku operującej na południu w rejonie Karpat Grupy Armii „A” (zgodnie  
z zarządzeniem z 19 lipca 1944 roku OT‑Einsatzgruppe Brugmann objęła swym za-
sięgiem całą GG), a od 25 stycznia 1945 roku wspierała na Śląsku Grupę Armii 
„Mitte”. Ostatnim miejscem stacjonowania OBL Wrocław i dowództwa OT‑Ein-
satzgruppe Brugmann była Praga, dokąd wycofywały się wojska niemieckie ze Śląska 
w końcowej fazie wojny.

Znamy największe inwestycje prowadzone na Śląsku przez OBL z Wrocławia 
w końcowym etapie wojny. Przede wszystkim była to budowa tzw. wału wschod-
niego (Ostwall) na wschodnich rubieżach Rzeszy, mającego zatrzymać ofensywę 
radziecką. Jego część, (cały miał się ciągnąć od Pomorza na południe do Śląska) 
ulokowana na przedpolach rejencji katowickiej (na terenie obecnego Zagłębia Dą-
browskiego i ówczesnego pow. chrzanowskiego) była budowana w ramach progra-
mu Ostbau Oberschlesien. 

Drugim projektem realizowanym prawie do końca wojny były również prace 
na północnej granicy Śląska, w okolicach Namysłowa, pod nazwą Baumassnahme 
Barthold. Najpóźniej rozpoczętym projektem (zatwierdzonym dopiero w grudniu 
1944 roku) były prace fortyfikacyjne w okolicach Leitmeritz (czeskie Litoměřice) 
pod nazwą Bauvorhaben Richard.

Trudności ustalenia, jakie oddziały znajdowały się na poszczególnych pla-
cach budów, wynikają z braków źródłowych i ciągłego przemieszczania się 
oddziałów OT. Na podstawie znanych adresów poczty polowej ustalano tylko 
część pułków z lokalizacją miejsc stacjonowania na Śląsku. W 1944 roku do VII 
Grupy Specjalnej (brygady) należały (według własnej numeracji) następujące 
pułki OT: 18, 80–90, 101, 109, 161–168. Należy zaznaczyć, że wskazane puł-
ki nie obejmują tych, które były zaangażowane w budowę kompleksu „Riese”.  
Te nie miały ogólnej, znanej nam numeracji i w dokumentacji występują od-
rębnie, jako oddziały w ramach wyższego kierownictwa budowy – OBL Riese, 
a więc terytorialnie należącego do VII Grupy Specjalnej. Miały jednak zupeł-
nie odrębne przyporządkowanie organizacyjne i prawdopodobnie zastosowano  
w nich nową metodę wypracowaną na zapleczu frontu wschodniego – nie two-
rzono zwartych oddziałów OT, ale wykorzystano tylko specjalistów budowla-
nych, a zapotrzebowanie na siłę roboczą zlecano SS, zatrudniając ostarbeite-
rów i więźniów.
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POCZąTKI fUnKCJOnOWAnIA URZędU 
PROPAGAndY nSdAP nA GóRnYM ŚLąSKU

(WRZESIEŃ – GRUdZIEŃ 1939 ROKU)

Znaczenie propagandy jako narzędzia władzy w systemie funkcjonowania  
III Rzeszy jest powszechnie uznawane i akceptowane. Zjawisko to przenikało lub 
rościło sobie pretensje do zaistnienia w każdej dziedzinie życia: państwowego, po-
litycznego, a nawet prywatnego. Zasadniczo nośnikiem idei narodowosocjalistycz-
nej była Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (Nationalsozialisti-
sche Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP), jednak z chwilą zdobycia władzy oczywiste 
sie stało, że większość mieszkańców Niemiec nie popiera nowego systemu władzy 
lub wręcz jest wrogo doń nastawiona. Nie dziwi przeto powołanie do życia Mi-
nisterstwa Propagandy w dniu 13 marca 1933 roku. Tym samym w Niemczech 
zaczęły współistnieć dwa ośrodki propagandowe reprezentowane przez państwo 
i NSDAP, kierowane przez tego samego człowieka – Josefa Goebbelsa. Minister-
stwo Propagandy stanowiło urząd centralny, bez rozbudowanych struktur tere-
nowych, natomiast Kierownictwo Propagandy NSDAP (Reichspropagandaleitung 
– RPL) dysponowało szeroko rozbudowaną siecią terenową aparatem propagan-
dowym zagnieżdżonym w systemie NSDAP1 i – jak partia – miało swoich przed-
stawicieli nawet w pojedynczych dzielnicach ośrodków miejskich i wiejskich. Fakt 
ten jest o tyle istotny, że umożliwiał Goebbelsowi jako ministrowi ogląd stanu rze-
czy poprzez strukturę NSDAP w okresie, kiedy ministerstwo było zaabsorbowane 
prawie wyłącznie problemami szczebla centralnego. 

Kwestia ta nie była dotychczas szeroko w historiografii omawiana, jednak pro-
blem był wówczas na tyle naglący, że w końcu utworzono terenowe placówki 
Ministerstwa Propagandy. Obok okręgowych kierownictw propagandy NSDAP 
(Gaupropagandaleitung – GPL) funkcjonowały krajowe urzędy propagandy (Reich-
spropagandaamt – RPA). W przypadku Prowincji Śląskiej ich obszar działania po-
krywał się. W 1939 roku na czele obydwu stał dr Fischer2 O ile GPL rośiło sobie 

1 Najwyższą instancją propagandową był Urząd Propagandy Rzeszy (Reichspropagandaleitung – RPA) – od-
powiadający szczeblowi ogólnoniemieckiemu, następnie okręgowy urząd propagandy NSDAP (Gaupropagan-
daleitung – GPL) – odpowiadający okręgowi (Gau) NSDAP, powiatowe kierownictwo propagandy NSDAP 
(Kreispropagandaleitung), dzielnicowe kierownictwo propagandy NSDAP (Ortsgruppepropppagandaleitung).

2 W. Kunicki: „...auf dem Weg in dieses Reich”. NS‑Kulturpolitik und Literatur in Schlesien 1933 bis 1945. 
Leipzig 2006, s. 47.
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pretensje do tzw. propagandy masowej i prasy partyjnej, o tyle RPA koncentrował 
się głównie na ścisłej kontroli przepływu informacji, co przekładało się na wielo-
płaszczyznową kontrolę prasy oraz próbę zdobycia wpływu na szeroko rozumiane 
życie kulturalne3. Pewne różnice strukturalne obu urzędów nie sprzyjały wyraź-
nemu wytyczeniu obszaru wpływów oraz działania i mogło prowadzić do zatar-
gów kompetencyjnych4. W Prowincji Śląskiej na czele Okręgowego Kierownictwa 
Propagandy NSDAP i Urzędu Propagandy postawiono dr. Hansa Wernera Fische-
ra. Jemu to przypadła rola organizowania struktur propagandowych na Górnym  
Śląsku.

Konsekwencją rozwoju wydarzeń na froncie i woli włączenia Górnego Śląska 
do Rzeszy była przede wszystkim prawna, ustrojowa i gospodarcza integracja z ob-
szarem Starej Rzeszy, co znajdowało swoje odniesienie również w urzędzie propa-
gandy. Zmiany prawne, jakie miały nastąpić na nowo zajętym obszarze, dotyczyły 
znanych obszarów prawodawstwa i życia gospodarczego, natomiast w przypadku 
struktur propagandowych należy mieć na uwadze, że ich instytucje były w pol-
skiej części Śląska nieznane. Zapoczątkowane przez władze niemieckie w tej mate-
rii działania polegały nie na dostosowaniu czy moderacji lub zastąpieniu pewnych 
instytucji niemieckimi zamiennikami, ale na stworzeniu całkiem nowej jakości. 
Propagandyści niemieccy stanęli więc wobec całkiem nowego dla nich zadania.

Pierwsza wzmianka o strukturach propagandowych szczebla okręgowego na 
obszarze byłego województwa śląskiego pochodzi z 11 września 1939 roku5. Wte-
dy to funkcjonujący przy Zarządzie Cywilnym w Katowicach Urząd Propagandy I 
rozpoczął swoją działalność6.

Początkowo był podporządkowany Urzędowi Propagandy na tereny wcielone 
z siedzibą w Łodzi7. Z komunikacyjnego punktu widzenia Łódź nie była zbyt traf-

3 Teoretycznie RPA miało stanowić odzwierciedlenie struktury Ministerstwa Propagandy, faktycznie 
jednak każdy urząd propagandy posiadał odmienną strukturę, która najpewniej była wypadkową środków, 
zadań i kompetencji jej szefa. W Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (dalej. BA Berlin-Lichterfelde) – sygn. 
R 55, sygn. 1212, kl. 167–170 – autor odnalazł zestawienie z 1944 roku, w którym RPA Katowice posiadał 
wydział kultury i prasy, a RPA Wrocław wydziały: prasy, propagandy, kwestii przesiedleńców, kwestii ro-
botników zagranicznych, kultury i mobilizacji.

4 Na szczeblu GPL funkcjonowały wydziały: kultury, propagandy czynnej, filmu i radia. Prasą zajmo-
wał się Okręgowy Urząd Prasy (Gaupresseamt), podległy autonomicznie GPL. Natomiast skład RPA był 
różnorodny. Punktem stycznym były wydziały kultury i wydział prasowy, przy zastrzeżeniu że Okręgowy 
Urząd Prasy podlegał nie Josefowi Goebelsowi, ale Maxowi Ammanowi jako Szefowi Prasowemu NSDAP 
(Reichspresseschef der NSDAP).

5 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: APKat), zespół 12/147 Narodowo-Socjalistyczna Nie-
miecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Zabrzu (dalej: NSDAP Kreisl Zabrze), sygn. 19, k. 
33–39.

6 Ponieważ dotychczas nie odnaleziono aktu prawnego erygującego działalność urzędu propagandy,  
11 września jest datą umowną, wyznaczoną pierwszym regulującym zadania aparatu propagandy i wyda-
nym przez reprezentujące go osoby, jakie udało się odnaleźć.

7 C. Król: Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945. Studium organizacji, 
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nym miejscem dla takiego urzędu nadzorującego pracę na obszarze byłego woje-
wództwa śląskiego, ale łódzka placówka koordynowała prace ośrodków w Łodzi  
i Katowicach8. Na jej czele stał dr Hans Werner Fischer, szef RPA Wrocław9. Prak-
tycznie pierwszą siedzibą tej górnośląskiej „instytucji propagandowej” była gliwic-
ka radiostacja. Szczupłość zachowanych źródeł nie pozwala udzielić odpowiedzi, 
komu ani jakiemu ośrodkowi można zawdzięczać przyjęcie wcielanej w życie kon-
cepcji utworzenia urzędu propagandy w Katowicach10. 

Dosyć nieprecyzyjne wytyczne i zagwarantowanie dosyć dużej niezależności 
sugerowałoby, iż wrocławskie ośrodki propagandowe (GPL i RPA) ponosiły głów-
ną odpowiedzialność za powstanie struktur propagandowych na obszarze rejencji 
katowickiej, przy „swoistym błogosławieństwie” Goebbelsa. Z ogólnoniemiec-
kiego punktu widzenia idealnym rozwiązaniem byłoby adaptowanie rozwiązań 
sprawdzonych na obszarze Rzeszy, co zresztą zostało podniesione przez Fischera 
11 września 1939 roku11. Sposób wyrażenia tej koncepcji przypominał raczej su-
gestię niż zdecydowany imperatyw, przez co odnosi się wrażenie, iż czynnikiem 
stojącym u podstawy powstania urzędu propagandy w Katowicach było zalecenie, 
a nie gotowy plan Ministerstwa Propagandy.

 Znamienne jest to, iż nowo kreowany podmiot propagandowy podjął się 
realizacji zadań leżących w gestii RPA i GPL, co odzwierciedla swoisty bałagan  
i faktyczny stan działań obu urzędów. Fischer, postępując zgodnie z luźną wy-
tyczną, 11 września 1939 roku nie erygował konkretnych wydziałów, które były-
by agendami konkretnych wydziałów wrocławskich RPA czy GPL. Można jednak 
dostrzec, że ogólną zasadą było przejęcie pieczy nad poszczególnymi obszara-
mi leżącymi w gestii aparatu propagandy państwa i partii. Powołanie referentów  
z wyznaczonym zakresem obowiązków pokrywało się z podobnymi zadaniami 
pełnionymi przez wyznaczone osoby we wrocławskim urzędzie propagandy12.  

treści, metod i techniki masowego oddziaływania. Warszawa 1999, s. 605. Obok Urzędu Propagandy I Łódź, po-
wstały jeszcze Urząd Propagandy II Poznań i Urząd Propagandy III Kraków.

8 C. Król: Propaganda i indoktrynacja..., s. 536, 605.
9 AP Kat, zespół 12/142 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Górnego Śląska w Ka-

towicach (dalej. NSDAP Gauleit), sygn. 434, k. 21 – pismo z 21 I 1940 r. GPL Wrocław do kreisleiterów; 
w którym jest wymieniony jako jeden z proponowanych mówców dr Hans Werner Fischer, którego moż-
na utożsamiać z szefem GPL Wrocław, ale należy podkreślić, że jest to tylko przypuszczenie na podstawie 
identyczności nazwiska, tytułu naukowego oraz funkcji partyjnej.

10 Jako ośrodek władzy nowo planowanej rejencji Katowice w naturalny sposób pretendentowały do 
roli okręgowego ośrodka propagandy.

11 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 33–39.
12 Trudno jednoznacznie wskazać, czy był to GPL czy RPA, nomenklatura zastosowana w pismie przez 

H.W. Fischera jest typowa dla tytulatury partyjnego aparatu propagandy GPL, np. Gauhaupstellenleiter Rund-
funk, czy Leiter der Gaufilmstelle, jednak używał też zwrotów typowych dla referatów państwowego aparatu 
propagandy RPA, np. Pressereferent, Kulturreferent. Jest również bardzo możliwe, że ze względu na powiąza-
nia personalne Fischer miał na myśli obie instytucje: RPA i GPL.
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Referentem prasowym miał być Ullbrich, referentem kultury i muzyki – Hans 
Günther Scherzer. W sumie te trzy „komórki” były podstawowymi członami 
każdego państwowego urzędu propagandy. Do tego Fischer dokooptował referat 
filmowy na czele ze Stegerem oraz radiowy, którego patronem był Brunkhorst – 
komórki typowe dla partyjnego urzędu propagandy. Nad całością formalną pieczę 
sprawował Fischer. Pomny jednak licznych zadań, jakimi go obarczono, na swo-
jego zastępcę wyznaczył Fritza Klara. Jedynym ograniczeniem pełnienia obowiąz-
ków i realizacji pomysłów Klara była wola NSDAP – w tym przypadku pełnomoc-
nika NSDAP, co wyraźnie zaznaczono w piśmie. To po raz kolejny uwypuklało 
rolę, jaką NSDAP odgrywała w całym systemie propagandowym, zwiastując jed-
nocześnie rolę, jaką zamierzała ona odegrać na swoistej „nowej ziemi”13. 

Wprawdzie Fischer wskazał przede wszystkim pierwszoplanową rolę „państwo-
wych” struktur propagandy, to podkreślał jednocześnie istotną funkcję NSDAP, 
szczególnie w uprawianiu propagandy niższego szczebla. Nie był to bynajmniej 
pusty frazes, ponieważ Fischer doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia po-
wiatowych urzędów propagandy. Być może dlatego w jego pierwszym okólniku 
zaraz od razu poruszono sprawę organizacji powiatowych urzędów propagandy,  
z jednoczesnym wskazaniem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie nowo 
kreowanych placówek. Tym samym wyznaczono następujący podział odpowie-
dzialności :
•  Katowice – kierownik szczebla okręgowego (Gauhauptstellenleiter) Klar z Wro-

cławia;
• powiaty:

– Królewska Huta i Tarnowskie Góry – kierownik powiatowego urzędu propa-
gandy NSDAP Heinrich z Bytomia,

– rybnicki – kierownik powiatowego urzędu propagandy NSDAP Berger z Ra-
ciborza,

– pszczyński – zastępca kierownika powiatowego urzędu propagandy NSDAP 
Gallus z Gliwic,

– lubliniecki – kierownik powiatowego urzędu propagandy NSDAP Komman-
der z Olesna,

– dla starej części powiatu zabrzańskiego – kierownik powiatowego urzędu 
propagandy NSDAP Karlstedt.

Brak powiatów z tzw. Oststreifen, dowodzi nie tylko braku ostatecznego planu 
„zagospodarowania” tego obszaru, ale przede wszystkim braku przygotowań dłu-
gofalowego planu działania we wrocławskim urzędzie propagandy. Wyznaczenie 
obszaru działania powiatowych urzędów propagandy miało ogromne znaczenie, 
ponieważ stwarzało podstawy oddziaływania propagandowego na najniższym 

13 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 33–39.
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szczeblu, co, jak wielokrotnie podkreślano – miało ogromne znaczenie w Starej 
Rzeszy w okresie walki NSDAP o władzę, a teraz ponownie miało objawić swo-
ją skuteczność. Wyznaczanie pewnych granic nie implikowało jednocześnie treści, 
jakimi zamierzano karmić ludność zajętego obszaru. Najistotniejsza dla wrocław-
skich propagandystów była budowa kanału informacyjnego, którym w przyszłości 
miano przekazywać stosowne treści. Należy wyartykułować, bo jest to do tej pory 
w historiografii dosyć nieczytelne, iż świeżo upieczona katowicka placówka pro-
pagandowa skupiła w sobie elementy zarówno GPL, jak i RPA. Przy czym głów-
nym zadaniem była budowa zrębu RPA oraz partyjnego aparatu propagandowe-
go szczebla powiatowego. Chwilowo zabrakło miejsca dla GPL, co było logiczną 
konsekwencją braku okręgowych struktur NSDAP.

Ustaliwszy pewne ramy organizacyjne nowo kreowanych struktur propagan-
dowych, Fischer udzielił również kilku wytycznych traktujących o bieżących pro-
blemach i wyzwaniach, jakimi obarczono kreowaną instytucję. W świetle posunięć 
organizacyjnych nie powinno zbytnio dziwić, że i w przypadku zadań bieżących 
decyzje Fischera były dyskutowane z pełnomocnikiem NSDAP. Do prioryteto-
wych zadań należało przejęcie kontroli nad prasą, jaka ukazywała się na obszarze 
byłego województwa śląskiego. Na pierwszym miejscu stawiano całkowitą likwi-
dację prasy polskiej oraz wszelkich wydawnictw, również nieperiodycznych. Cał-
kowity zakaz działalności automatycznie był połączony z zajęciem majątku wy-
dawnictwa przez policję14. Przy czym, jak wynika z pisma, proces ten był już  
w toku, a okólnik stanowił jakby tylko przypomnienie i ponaglenie. Uzupełnie-
niem tego był całkowity zakaz kolportażu prasy polskojęzycznej na obszarze okrę-
gu przemysłowego, także tej wydawanej w Krakowie. Pozbawienie polskojęzycz-
nych mieszkańców prasy oznaczałoby jednak wydanie ich na lep wszelkiej maści 

14 Nie sposób wskazać konkretnej formacji policyjnej, ponieważ z początkiem września jej struktury 
były nieokrzepłe, tym nie mniej w piśmie wymieniono gestapo. Najpewniej chodzi o formacje wywodzące 
się z Einsatzgruppe I dowodzoną przez SS Brigadeführera Bruno Streckenbacha, w skład którego wchodzi-
ły: Einsatzkommando nr 1 dowodzone przez Sturmbahnführera Ludwika Hahna stacjonujące w Katowicach  
w dniach od 6 do 27 września – w ramach tej jednostki funkcjonowały dwa 13-osobowe pododdziały: w 
Chorzowie dowodzony przez Obersturmführera Stawitzkiego (właściwość terytorialną tego pododdzia-
łu stanowiły miejscowości Chorzów, Czeladź i Siemianowice) oraz w Szopienicach dowodzony przez 
Obersturmführera Soltaua (właściwość terytorialną stanowiły miejscowości: Będzin, Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec); Einsatzkommando nr 2 dowodzone przez Sturmbahnführera Müllera stacjonujące w Cieszy-
nie w dniach od 6 do 13 września. W Bielsku operował również pododdział dowodzony przez Unter-
sturmführera Maacka, a w Karwinie Untersturmführera Schulza. Einsatzkommando nr 4 dowodzone przez 
Standartenführera Brunnera stacjonowało w Rybniku w dniach od 6 do 13 września, a od 13 września 
do 5 października przegrupowano je do Cieszyna. Dodatkowo operowała na Górnym Śląsku Einsatzgruppe 
Udo von Woyrscha. Lista policyjnych jednostek jest długa, ale z rezygnować z niej nie sposób. Rozporzą-
dzenia Szefa Zarządu Cywilnego nie precyzują bowiem podmiotów odpowiedzialnych za konfiskatę, do-
puszczając tym samym ich różnorodność. Zestawiając te dwie okoliczności, można dostrzec zarysowującą 
się współpracę „policji” i „urzędu propagandy”. Wykorzystanie właśnie tej formacji policyjnej podkreśla 
ważkość podjętego działania.



44

BARTŁOMIEJ  WARZECHA

plotek badź informacji pochodzących chociażby z rozgłośni spoza Rzeszy. Rozu-
miejąc wagę tej kwestii, propagandyści niemieccy jako surogat prasy publikowali 
wybrane informacje w języku polskim w formie codziennych ogłoszeń urzędo-
wych. Skąpość przekazywanych w ten sposób informacji miała być jednym z czyn-
ników wymuszających naukę języka niemieckiego15.

Drugim istotnym zagadnieniem było podjęcie decyzji o przyszłości prasy nie-
mieckojęzycznej, w pierwszym rzędzie chodziło o katowicką „Kattowitzer Ze-
itung” i „Oberschlesischer Kurier” z Królewskiej Huty. Sprawa ich dalszego 
ukazywania się pozostawała otwarta, przy czym Fischer sugerował, aby – wyko-
rzystując sytuację – połączyć obie gazety16. Mimo tej sugestii decyzję pozostawił 
swojemu referentowi Ullrichowi, który miał działać w porozumieniu z Szefem 
Zarządu Cywilnego Ottonem Fitznerem. Ale i w tej sprawie, co wydaje się cha-
rakterystyczne i nabiera cech ogólnie przyjętej zasady, brakowało jednoznacznie 
określonego planu postępowania. 

Kolejnym posunięciem na rynku prasowym był zakaz abonowania przez czy-
telników byłego województwa śląskiego prasy z obszaru Rzeszy, za wyjątkiem pra-
sy ilustrowanej i czasopism. Zakaz abonowania (ale nie zakupu) ogólnoniemiec-
kiej prasy codziennej miał umożliwić rozeznanie się w potrzebach i oczekiwaniach 
czytelników oraz zabezpieczał interesy prasy lokalnej. W związku z tym czasowo 
ograniczono również możliwości poruszania się po obszarze administrowanym 
przez Zarząd Cywilny przedstawicieli wydawnictw niemieckich17. W kwestii prasy 
kościelnej sprawę polecono uregulować w terminie jak najkrótszym referentowi 
Ullrichowi w porozumieniu z Zarządem Cywilnym. 

W praktycznej działalności zakładanych w Katowicach instytucji proporcjonal-
nie najwięcej miejsca poświecono kształtowaniu rynku prasowego i kontrolowa-
niu wydawnictw prasowych i książkowych. Wydaje się to naturalne, zważywszy 
na wagę, jaką temu zagadnieniu poświęcono w Rzeszy Niemieckiej od 1933 roku.  
W 1939 roku Ministerstwo Propagandy a właściwie jego reprezentanci, nie musia-
ło wykorzystywać całego wyrafinowanego systemu, jaki wdrażano w Niemczech, 
by ujarzmić prasę po 1933 roku. Na „nowym” Górnym Śląsku należało już tylko 
zaaplikować sprawdzony system prasowy, w którym brak było miejsca dla wydaw-
nictw nie tylko wroga ideologicznego, ale przede wszystkim narodowego. Cier-
niem pozostawała jedynie sprawa wydawnictw katolickich.

15 Kwestia kontaktu z polskojęzyczną częścią mieszkańców została uregulowana w okresie później-
szym. Skrótowo rzecz ujmując, dla śląskich powiatów rejencji nie pozostawiono jakiejkolwiek alternaty-
wy w postaci polskojęzycznej prasy, w przeciwieństwie do powiatów zagłębiowskich zamieszkałych prawie 
wyłącznie przez ludność polskojęzyczną.

16 AP Kat, NSDAP Gauleit, sygn. 436, k. 4. Ostatecznie na obszarze rejencji mogły się ukazywać: „Kat-
towitzer Zeitung”, „Oberschleische Kurier” oraz „Sontagsbote”.

17 Stosowne pozwolenie mógł wydać jedynie Fritz Klar.
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Osobnym wyzwaniem na niwie prasowej było obszar „kresów wschodnich przy-
szłej rejencji”. Wprawdzie ostateczna decyzja o kształcie rejencji nie zapadła, tym nie 
mniej sytuacją niedopuszczalną było pozostawienie bez nadzoru obiegu informacji 
w obszarze „przygranicznym”, jakim mogło być Zagłębie Dąbrowskie czy Żywiec-
czyzna. Skutkiem była również tam całkowita likwidacja prasy polskojęzycznej18.

W natłoku ważkich posunięć organizacyjnych nie mniej ważną kwestią niż 
prasa była dbałość o właściwy wizerunek wodza. Pojawienie się na chłonnym, bo 
nowym rynku wschodniej części Górnego Śląska handlarzy wizerunkami wodza, 
których wydruki były kiepskiej jakości i niskich walorów artystycznych, zostało 
natychmiast dostrzeżone przez czynniki urzędowe. Obrazy i obrazki pochodziły 
ze starych zapasów, które widocznie zalegały i nie mogły znaleźć zbytu na obszarze 
Starej Rzeszy. W trosce o właściwy wizerunek Hitlera pozwolenie na przebywanie 
i handel na obszarze byłego województwa śląskiego domokrążcom mógł wydać je-
dynie Fritz Klar.

11 września 1939 roku rozpoczęto budowę i funkcjonowanie aparatu propagan-
dowego przyszłej rejencji katowickiej. Mimo pionierskiego charakteru poczynań  
i – jak by się mogło wydawać – pewnej tymczasowości nakreślone ramy działania 
okazały się dosyć trwałe. Pominąwszy fakt płynności kadr, powołane tego dnia „re-
feraty” okazały się w przyszłości kluczowe w funkcjonowaniu urzędu propagandy. 
Wydając wiele regulacji odnoście prasy, dano wówczas wyraźny sygnał, jaką wagę 
dla urzędu ma to zagadnienie i wyznaczono priorytet jego zainteresowania. 

14 września 1939 roku śląscy propagandyści rezydowali już w budynku byłe-
go urzędu wojewódzkiego. W dalszym ciągu tymczasowa struktura propagando-
wa była zaangażowana w rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie partyjnej 
i państwowej. Duży nacisk kładziono na rozbudowę struktur lokalnych i dobór 
odpowiednich współpracowników. Bez nich bowiem nowej władzy trudno było-
by zaskarbić sobie „przychylność” mieszkańców. Wszystkie obowiązki kierowania 
katowickim ośrodkiem propagandy przejął od zaangażowanego w Łodzi Fischera 
Fritz Klar, na którego barki spadła również częściowa odpowiedzialność za wro-
cławskie struktury propagandowe19. Obowiązki we Wrocławiu przyczyniły się do 
przekazywania kompetencji Urlichowi Scherzerowi bądź Stegerowi20. Nie nastą-

18 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 33–39 – H.W. Fischer użył tutaj określenia „obszary 
położone przed górnośląskim okręgiem przemysłowym”. Intencją piszącego było wskazanie obszaru za-
mieszkałego przez ludność polskojęzyczną i etnicznie polską.

19 Nie można precyzyjnie wskazać, czy chodziło o RPA, czy o GPL, czy może o obie instytucje, ponie-
waż w piśmie F. Klar wspomina tylko adres Charlottenstr. a obydwa urzędy właśnie tam rezydowały. 

20 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 45–47. W dokumencie tym uwagę zwracają dane nadaw-
cy odmienne od tych podanych w piśmie z 11 września. Z całą pewnością mamy do czynienia z tą samą 
grupą osób zaangażowanych w to samo „propagandowe” przedsięwzięcie. Być może jednak powstały dwa 
organy propagandowe. Pierwszym byłby Reichspropagandaamt I przy Szefie Zarządu Cywilnego, a drugim 
komórka GPL na obszary zajęte.
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piło to jednak na mocy jakiejś jednoznacznej regulacji, przyjęto jedynie pewien 
schemat postępowania.. Taka koncepcja funkcjonowania wskazuje na płynność 
strukturalną, swego rodzaju otwartość na bodźce zewnętrzne. Świadczy również 
o dużym stopniu wzajemnego zaufania, jaki był udziałem pracowników wrocław-
skiego urzędu propagandy. Po raz kolejny trzeba powtórzyć jednak to co Klar i Fi-
scher podnosili wielokrotnie w swoich pismach, iż ostatecznie każde posunięcie  
w zakresie polityki personalnej oraz czynności organizacyjnych musiało być kon-
sultowane z pełnomocnikiem NSDAP.

Wyznaczenie docelowych ram organizacyjnych nastąpiło dopiero w grudniu 
1939 roku i dało wówczas asumpt rozpoczęcia normalnej działalności. Ubogość 
źródeł nie pozwala chociażby naszkicować, jak rozwijały się kluczowe sprawy pra-
sowe. Sam fakt dalszej koegzystencji „Oberschlesischer Kurier” i „Kattowitzer Ze-
itung” jest pośrednią odpowiedzią na plan Fischera z 11 września21. Potwierdza to 
płynność założeń na początku funkcjonowaniu urzędu.

Bardziej skomplikowanym procesem było narzucenie swoistego kagańca pra-
sie, której zezwolono nadal funkcjonować. Ideą systemu była kontrola przepływu 
informacji dopływających do redakcji i przekazywanych rzeszy czytelników. Insty-
tucją pośrednicząca w tej procedurze były placówki RPA oraz Niemiecka Agencja 
Informacyjna (Deutsche Nachrichten Büro – DNB)22. Myślą przewodnią twórców 
systemu było rozluźnienie i przerwanie więzi między gazetą a źródłem informa-
cji. Praktycznie każdy materiał przychodzący z zewnątrz do gazety z zamiarem 
publikacji musiał przejść przez DNB lub RPA. Prócz tego redakcje były bombar-
dowane „informacjami poufnymi” (Vertauliche Informationen), stanowiącymi zestaw 
ściśle dobranych wskazówek w sprawie traktowania, właściwego podejścia lub 
przemilczenia aktualnych wydarzeń przez prasę codzienną. W przypadku obszaru 
Górnego Śląska pod wojskowym zarządem Militarbereich Oberschlesien i późniejszej 
rejencji katowickiej dużym problemem było fizyczne przekazywanie tego typu 
wskazówek z Berlina. Dopiero w lutym 1940 roku zainstalowano w siedzibie Pla-
cówki Zamiejscowej RPA Wrocław w Katowicach (Aussenstelle Kattowitz) dalekopis, 
co umożliwiło płynne przekazywanie „informacji poufnych” poszczególnym re-

21 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 33–39 – notabene to nieprzyjęcie rozwiązania propo-
nowanego przez H.W. Fischera było najprawdopodobniej zasługą H.G. Scherzera lub F. Klara. W okresie 
późniejszym już Placówka Zamiejscowa Katowice (Ausenstelle Kattowitz) w miarę swoich możliwości stara-
ła się bronić tzw. prasę lokalną, chroniąc przed likwidacją lub zakusami wydawnictw NSDAP, jak miało to 
miejsce w przypadku „Klausbergerzeitung” oraz „Sorauertageblatt”. Obydwa zdarzenia miały miejsce, kie-
dy Scherzer pełnił obowiązki tymczasowego zastępcy szefa Placówki Zamiejscowej w Katowicach. Mógł 
więc wywierać odpowiedni wpływ na referentów prasowych.

22 Teoretycznie prasa powinna otrzymywać wykaz materiałów do publikacji, ale w obiegu tym zaczął 
partycypować również urząd propagandy. Jeszcze w styczniu Placówka Zamiejscowa w Katowicach prze-
kazywała informacje dla prasy za pośrednictwem DNB, jednak w czerwcu trafiały do prasy za pośrednic-
twem Aussenstelle.
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dakcjom. Wprawdzie Katowice otrzymywały zestawy „informacji poufnych”, jed-
nak opóźnienia były na tyle duże, że paraliżowały działania prasy, dlatego pozwo-
lono części redakcji na zaopatrywanie się w ten materiał we wrocławskim RPA23.

Na początku ogromna większość instytucji i innych podmiotów nie była  
świadoma tak skonstruowanego systemu i zadaniem referenta prasowego było dą-
żenie do wykształcenia takiego nawyku w środowisku prasowym, by ten był po-
datny, a z czasem powolny na sugestie i wytyczne płynące z urzędu propagandy.  
Ogromne braki źródłowe uniemożliwiają szczegółowe omówienie przebiegu tego 
procesu.

Urząd propagandy rościł sobie również prawo do zaistnienia w obszarze szero-
ko rozumianej kultury. Zadanie, przed którym stanęła ekipa Fischera, wprawdzie 
w ogólnym zarysie było zbliżone do działań podjętych względem prasy, jednak 
ogarnięcie skomplikowanego obszaru kultury okazało się trudniejsze. Obejmowa-
ło działalność większości najprzeróżniejszych, bardzo licznych związków i stowa-
rzyszeń. Pracę urzędnikom RPA utrudniały ponadto zakusy innych instytucji na-
zistowskich, które rościły sobie prawo dysponowania obszarem kultury.

W wielokrotnie przywoływanym piśmie z 11 września Fischer scedował pracę 
na polu kultury Scherzerowi. Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego nie wytypowa-
no referenta kultury. Nie siląc się na udzielenie odpowiedzi, można jedynie podjąć 
próbę szukania motywu, który sprawił, że obowiązkiem tym obarczono referen-
ta muzycznego. Niebagatelny wpływ miało zapewnie zaangażowanie Scherzera  
w okresie przedwojennym w działalności na obszarze przygranicznym w ramach 
referatu ds. kwestii pogranicza przy urzędzie krajowym Śląsk izby muzycznej24. 

Tryb rozwiązywania zadań był podobny, jak w przypadku przejmowania kon-
troli prasy. Należało zlikwidować wszelkie podmioty polskie i objąć kuratelą nie-
mieckie. Dosyć sprawnie przebiegł etap pierwszy, stanowiący o podstawie prawnej 
podejmowanych działań. 2 października 1939 roku Szef Zarządu Cywilnego wy-
dał pierwsze zarządzenie dotyczące tych organizacji25, zakazujące funkcjonowania 
wszelkim związkom i organizacjom działającym dotychczas w ramach polskiego 
prawa o związkach. Majątek tych instytucji podlegał konfiskacie. Wyjątek stano-
wiły organizacje firmowane przez mniejszość niemiecką, jeżeli na ich dalszą dzia-
łalność zezwolił Szef Zarządu Cywilnego. Wnioski w tej sprawie należało składać 
do 1 listopada 1939 roku. Powołano instytucję zarządcy komisarycznego. Do jego 

23 AP Kat, zespół 12/122 Urząd Propagandy Rzeszy Górnego Śląska w Katowicach (dalej RPA), sygn. 
21, k. 82.

24 AP Kat, RPA, sygn. 47 k. 8; BA Berlin-Lichterfelde, Document Center, sygn. RK 0 0019, kl. 3032, 
2732 – idąc za literą tego pisma H. G. Scherzer został postawiony na czele Referat für kulturpolitische Gren-
zlandfragen. Wprawdzie nie można twierdzić, że wymienione instytucje były tożsame, a zmianie ulegała 
jedynie ich nazwa, jednak z całą pewnością ich obszary zainteresowania pokrywały się. 

25 „Verordnungsblatt des Abschnitt Oberschlesien. Chef de Zivilverwaltung Kattowitz“ z 5 pażdziernika 
1939 roku.
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pełnomocnictw należało przede wszystkim wydanie decyzji o rozwiązaniu danej 
instytucji, mógł też rozstrzygać o przyszłej formie, przekształceniach struktu-
ralnych bądź fuzjach. W jego gestii znajdowały się narzędzia prawne decydujące  
o bycie lub niebycie, o losie majątku, jaki dana instytucja posiadała. 

Powierzenie Scherzerowi zadania, które proceduralnie nie było złożone, jednak 
bardzo rozległe (mając na uwadze przestrzeń geograficzną i wielorakość podmio-
tów podlegających rozporządzeniu), byłoby co najmniej błędem, gdyby nie insty-
tucja pełnomocnika. Nieocenione okazało się doświadczenie Scherzera z pracy  
w rejonie nadgranicznym. Nawiązane kontakty i rozeznanie środowisk artystycz-
nych ułatwiały wytypowanie osób zaufanych, które można było zaprzęgnąć do 
wykonania zadań rejestracyjno – likwidacyjnych.

Od samego początku pretensje do opieki nad szeroko rozumianą kulturą rościł 
sobie nie tylko urząd propagandy. W swoich staraniach musiał konkurować z Nie-
mieckim Frontem Pracy (Deutsche Arbeitsfronnt – DAF). Mimo zrozumiałych, 
początkowych zatargów udało się tym trzem ośrodkom: RPA, Zarządowi Prowin-
cjalnemu i DAF osiągnąć kompromis. Nie można ustalić, w jakim zakresie nowa 
placówka propagandowa została wciągnięta w wir przejmowania kontroli nad 
wszelkiego rodzaju związkami. Trudno także ostatecznie wyznaczyć zakres zain-
teresowania. Z całą pewnością były to: muzyka, teatr, biblioteki ludowe, muzea, 
sztuki plastyczne26. Posługując się pełnomocnikami, urząd propagandy starał się 
urzeczywistniać rozporządzenie Fitznera o związkach.

Nie sposób ustalić, jak szerokie pole działania próbował ogarnąć Scherzer27. 
Sztandarowym przykładem obrazującym tok postępowania mogą być działania 
dotyczące środowiska plastyków. Scherzer w dziedzinie sztuk plastycznych (Bil-
dende Kunst) swoim pełnomocnikiem naznaczył Rudolfa Kobera28. Wybór nie był 
przypadkowy. Kober znał środowisko artystów górnośląskich, do wybuchu wojny 
przewodniczył Katowickiej Grupie Artystycznej29. Nawał pracy i odpowiedzial-
ność spoczęły na jego barkach, jednocześnie Fischer, Scherzer i Klar obdarzyli go 
ogromnym kredytem zaufania. Brak jest szczegółów ilustrujących realizację po-
wierzonego mu zadania. Wiadomo jedynie, że w postępowaniu przyjęto zasadę od-
dolnego rozwiązywania spraw i powierzenia ich autochtonom. W teorii, zgodnie  
z treścią rozporządzenia, Kober mógł decydować o bycie wielu związków czy sto-
warzyszeń proweniencji niemieckiej, likwidując oczywiście wszystko co polskie. 

26 AP Kat, NSDAP Gauleit, sygn. 436, k. 24. Podane dziedziny życia kulturalnego zostały podzielone 
między KDF a RPA, co oznaczało, iż stały się obiektem zakusów obu instytucji.

27 W myśl porozumienia dotyczącego stref wpływów, zawartego miedzy zarządem prowincjonalnym 
DAF a Aussenstelle Kattwitz, urząd propagandy wdrożył plan likwidacji i ujednolicania tych dziedzin. 

28 AP Kat, RPA, sygn. 27, k. 12.
29 P. Greiner, R. Kaczmarek: Leksykon organizacji niemieckich w województwie śląskim 1922–1939. Kato-

wice 1993, s. 89.



49

POCZĄTKI FUNKCJONOWANIA URZĘDU PROPAGANDY NSDAP...

Pewnych ogólnych motywów i wytycznych moderujących takie bądź inne trakto-
wanie „lustrowanych” związków o charakterze kulturalnym można się domyśleć. 
Nie było miejsca na statutową niepoprawność polityczną. Pierwszymi lustratorami 
byli współpracownicy urzędu propagandy, następnie Kober, Scherzer, dr Fischer. 
Kluczową rolę odgrywały oczywiście sugestie płynące z NSDAP i gestapo. Prócz 
motywów obiektywnych istniały te subiektywne, stanowiące sumę doświadczeń  
z okresu przedwojennego. Fakt, że przez dwa lata Kober przewodniczył Katowic-
kiej Grupie Artystycznej, uprawnia do stwierdzenia, iż posiadał bogaty bagaż do-
świadczeń, kontaktów, różnego rodzaju problemów trapiących górnośląskie śro-
dowisko artystyczne. Tych wewnętrznych animozji i sympatii nie znamy, jednak 
nie wolno o nich nie wspomnieć, a tym bardziej ich ignorować. 

Częściowo zachowała się korespondencja Kobera z Scherzerem w sprawie Ka-
towickiej Grupy Artystycznej. Przypadek ten ilustruje także los organizacji mniej-
szości niemieckiej. Kober wyobrażał sobie, że grupa, której był przedstawicielem, 
będzie mogła dalej funkcjonować w kształcie niezmienionym, a jej dokonania  
z okresu przedwojennego zostaną powszechnie uznane i przyczynią się do wzrostu 
jej autorytetu. W grudniu 1939 roku przeżył głębokie rozczarowanie, gdy otrzymał 
propozycję od szefa Związku Artystów Górnego Śląska (Kunstlerbundes OS) włą-
czenia Katowickiej Grupy Artystycznej do związku. Kober wietrzył w tym wszyst-
kim jakieś zakulisowe działania artystów górnośląskich (z obszaru Rzeszy), mają-
ce podtekst finansowy. Z dużym zdziwieniem przyjął informację, że zbliżająca się 
fuzja była pomysłem landesrata (radcy krajowego) Kate z decernatu kulturalnego 
przy nadprezydium w Katowicach30. Dziwne jest to, że Kober był kompletnie nie-
świadomy przyszłości, jaką przewidziano środowisku artystycznemu, którego on 
w pewnym sensie, jesienią 1939 roku, był animatorem. Poniekąd symptomatyczna 
jest również jego niewiedza odnośnie do znaczenia i roli Katego. Można jedynie 
żałować, że nie zachowała się odpowiedź Scherzera na list Kobera, która zapewne 
wyjaśniłaby stanowiska RPA w tej złożonej sprawie. 

Późną jesienią, kiedy placówka propagandowa zaczęła coraz bardziej wrastać  
w górnośląski pejzaż, doszło do jej usamodzielnienia. Dokładna data jest niezna-
na. Dotychczas nie odnaleziono aktu erygującego urząd propagandy w Katowi-
cach. Pewne jest iż powstał do 27 listopada 1939 roku jako placówka zamiejscowa 
RPA we Wrocławiu – Urząd Propagandy we Wrocławiu, Placówka Zamiejscowa  
w Katowicach (Reichspropagandaamt Breslau, Aussenstelle Kattowitz). Na jej cze-
le stanął Weidlich31. Swoim zasięgiem urząd obejmował obszar rejencji katowickiej 

30 AP Kat, RPA, sygn. 27, k. 11 – Kober bardzo nieprecyzyjnie określił funkcję Kutego: „pewien radca 
krajowy Kate, decernat kulturalny przy nadprezydencie w budynku rejencji Katowice”. Powszechnie wia-
domo, że w 1939 roku siedzibą nadprezydium był Wrocław.

31 AP Kat, RPA, sygn 5, k. 3–5 – osoba Weildlicha pozostaje nieznana. Sadząc z danych adresata, We-
idlich mógł pełnić funkcję powiatowego kierownika propagandy NSDAP we Wrocławiu, aczkolwiek, za-
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wraz z przyległymi powiatami rejencji opolskiej32. Formalne wydzieleni placów-
ki zamiejscowej nie spowodowało jakichś rewolucyjnych zmian w funkcjonującej 
już instytucji. Uzależnienie od wrocławskiego urzędu propagandy, prócz zwycza-
jowej zależności służbowej, ułatwiało pracę katowickiej placówce. Jak już wspo-
mniano Katowice nie były technicznie przygotowane na pełną współpracę ze śro-
dowiskiem prasowym. Pozornie banalny problem z dalekopisem okazał się jednak 
na tyle poważny, że do początku 1940 roku część gazet korzystała z usług Wrocła-
wia, aby na czas pozyskiwać wskazówki kształtujące treści prasowe. Wszelkie wy-
kroczenia, jakie mogły w wyniku tego powstać, były natychmiast wychwytywane 
przez palcówki cenzury lub SD, narażając redakcje na konsekwencje. Jedną z form 
kontaktu z prasą stanowiły również spotkania z dziennikarzami. Wprawdzie wzor-
cem były konferencje ministerialne, jednak z braku źródeł nie sposób odtworzyć 
ich przebiegu ani ustalić częstotliwości spotkań na poziomie rejencyjnym.

Prócz masy zadań związanych z kontrolą i moderacją życia kulturalnego, obar-
czających Placówkę Zamiejscową w Katowicach, urząd musiał przejąć część zadań 
nieistniejącej (jeszcze) GPL. Prowadzona korespondencja wskazuje, że powiatowe 
kierownictwa propagandy zwracały się do Katowic chociażby w sprawach mów-
ców partyjnych33, zadań sprawozdawczych34. Współpraca miała jednak charakter 
chaotyczny35. Wynikała z inicjatywy oddolnej i zapewne była pokłosiem wrześnio-
wej koniunkcji i sprzężenia osób oraz funkcji w Oddziale Partyjnego Kierownic-
twa Propagandy na Obszar zajęty lub Urzędzie Propagandy nr I na Obszar zajęty 
przy Szefie Zarządu Cywilnego (Einsatzstelle fur besetzte Gebiete GPL lub RPA I für 
besetzte Gebite bei Chef der Zivilwerwaltung) 

Pewnego rodzaju podsumowaniem prawie czteromiesięcznej pracy struktur 
propagandowych była narada wszystkich kierowników powiatowych urzędów 
propagandy NSDAP, przedstawicieli wrocławskiej GPL i katowickiej Placówki 
Zamiejscowej wrocławskiej RPA. Wzięli w niej udział kierownicy istniejących już 
powiatowych urzędów propagandy: Będzin–Sosnowiec, Rybnik, Cieszyn, Królew-
ska Huta, Pszczyna, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Bielsko, Katowice (przedstawi-
ciel Żywca nie dotarł). Ponadto obecni byli: Gauhaupstellenleiter Klar, Brunkhorst, 

proponowana przez Ministerstwo Propagandy tytulatura jest dziwna, ponieważ powiatowe kierownictwo 
propagandy podlegało okręgowemu urzędowi propagandy, a nie krajowemu urzędowi propagandy. Tym 
nie mniej T. Kruszewski myli się w swojej monografii (Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 
1933–1945. Wrocław 1995), przypisując mu funkcję powiatowego kierownika propagandy NSDAP w Ka-
towicach. W owym czasie w Katowicach taką funkcję pełnił Josef Fridetzki – AP Kat, RPA, sygn. 8, k. 6.

32 AP Kat, RPA sygn. 21, k. 1 – dosyć nieprezycyzyjnie H.G. Scherzer okreslił obszar działania jako 
rejencję katowicką i powiaty graniczące (należące do) rejencji opolskiej. 

33 AP Kat, RPA, sygn. 7, k. 34.
34 AP Kat, RPA, sygn. 11, k. 95.
35 Autor nie badał szczegółowo tej zależności partyjnego aparatu propagandy od państwowego RPA. 

Jednak w materiałach RPA Katowice nie natrafił na wytyczne, które by regulowały taka współpracę.
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Berger, Gebauer, Stegera – z Placówki Zamiejscowej Katowice Urzędu Propagan-
dy Śląsk; Weidlich, Herbert Knittel, Scherzer36. Wiele czasu poświęcono zagad-
nieniom, które nie leżały w gestii RPA. Roztrząsano akcje konfiskaty odbiorników 
radiowych, dostrzegając, że posunięto się za daleko, odbierając części ludności 
niemieckojęzycznje nie tylko radia, ale przede wszystkim możliwość oddziaływa-
nia na sporą grupę ludności. Interesującym postulatem, który nie był realizowany 
w okresie późniejszym, było wyselekcjonowanie ze społeczeństwa rejencji Śląza-
ków i Górali (Slonsaken und Goralen), dla których planowano oddelegować do 
Placówki Zamiejscowej w Katowicach Gebauera. Ponownie zaistniała sytuacja,  
w której NSDAP zamierzała korzystać ze struktury RPA. Notatka ze spotkania nie 
wpsomina o jakimkolwiek proteście, co potwierdza tylko harmonijną współpracę 
ośrodków i panujące zrozumienie między ich urzędnikami.

36 AP Kat, RPA, sygn. 10, k. 11–14 – wymienieni w piśmie przedstawiciele GPL są określani jako 
przedstawiceile Gauleitungu.
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KIM BYŁ BERTOLd HILdEBRAndT? 
PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW PEWNEGO NIEPOROZUMIENIA 

W dZIEJACH ŚLąSKIEGO WRZEŚnIA 1939 ROKU

Trudno chyba znaleźć w dziejach regionu okres – wciąż jeszcze – podobnie ob-
rosły nieporozumieniami, jak czasy II wojny światowej, i cały kompleks związanych 
z tym zjawisk. Niepoślednie w tym zbiorze miejsce przypada wydarzeniom września 
1939 roku. Funkcjonujące legendy, mity, a nawet zwykłe przekłamania wymagałyby 
nie tyle skromnego omówienia, co wręcz osobnej monografii. Przez długie dziesiątki 
lat rozmaici nadużywający łatwowierności Klio szarlatani hulali bowiem na tym polet-
ku do upadłego. Przyczyny tego były wielorakie i nie sposób tu wymienić wszystkich.  
Na pewno jednak wśród tych najważniejszych należy uplasować swoiste społeczne 
(czy może raczej – środowiskowe) przyzwolenie na tworzenie nowych, coraz to dzi-
waczniejszych hipotez, praktycznie bezkarne wobec zarówno szczupłości miejscowe-
go środowiska historyków tych dziejów, jak i ewidentnych braków źródłowych. 

Takim bez wątpienia wątkiem jest domniemane zastrzelenie przez nieznaną 
po dziś dzień dziewczynę niemieckiego oficera, wkraczającego na czele czy to od-
działów Wehrmachtu, czy może Grenzschutzu do Katowic1. Do życia epizod ten 
został powołany, choć zabrzmieć to może komicznie, literacką pracą Kazimierza 
Gołby, której pierwsze (i najbardziej chyba znaczące) wydanie nosiło znamienny 
tytuł „Wieża spadochronowa. Opowiadanie z 1939 roku”2. Jakże to było? Zobaczmy:

Nie wyjdziesz, lejtnancie, z rynku, na któryś bezkarnie wkroczył!
Wśród kwiatów od kobiet niemieckich bierz kwiat od polskiej harcerki!
Kwiat białych chryzantem – kwiat śmierci!
 Wyrywa się pierwsza z szpaleru, podbiega ku kroczącemu z szablą, wyciąga przed siebie 
bukiet…

1 4 września 1939 roku przed południem na rynku w Katowicach spotkały się dwie formacje, pod-
ległe 3. Odcinkowi Straży Granicznej (Grenzschutz‑Abschnittskommando 3.), odpowiedzialnemu za zaję-
cie Górnośląskiego Zagłębia Przemysłowego: oddziały 239. dywizji piechoty gen. Ferdinanda Neulinga 
(maszerującej na Katowice z rejonu Mikołowa) oraz jednostki Straży Granicznej, konkretnie: 58. pułku 
(58. Grenzwachtabschnitt), podążającego na ówczesną stolicę województwa śląskiego od strony Chorzowa  
i Siemianowic. 

2 K. Gołba: Wieża spadochronowa. Opowiadanie z 1939 r. Poznań 1947. Dopiero późniejsze wydania 
(2., 3., 4. oraz 6.) otrzymały inny podtytuł, sugerujący historyczną relację: Harcerze śląscy we wrześniu 1939.  
K. Gołba zmarł w kwietniu 1952 roku, drugie wydanie jego powieści ukazało się natomiast pięć lat póź-
niej, w 1957 roku. Stąd też prosty wniosek, że podtytuł ten został dodany bez wiedzy i zgody autora. 
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– W imieniu Polski…
Huk strzału poprzez grzmiące hajle!
 I widzi jeszcze Tereska wypadającą szablę, widzi jak butny oficer wali się przed nią  
w proch.
Przez mgłę widzi jeszcze, jak blednie tłum.
Wtedy znienacka gaśnie jej dzień.3

Plastyczność i sugestywność tego stricte literackiego obrazu jest rzeczywiście 
spora4. Nic dziwnego zatem, że wobec braku wiarygodnych przekazów o pierw-
szych dniach września 1939 roku w Katowicach zrobił on zawrotną karierę.  
W którymś, trudno uchwytnym chronologicznie momencie literacka wizja Ka-
zimierza Gołby poczęła żyć własnym życiem, już na prawach pamiętnikarskie-
go (czy wręcz historycznego) przekazu. Niewątpliwie do takiego potraktowania 
owych lirycznych wynurzeń przyczynili się przygodni nieraz „badacze”, dość od-
legli od historycznej metodologii. Ale o tym później. 

Sam Gołba na temat tego epizodu wypowiadał się nad wyraz enigmatycznie – 
sugerując posiadanie pewnej wiedzy, jednocześnie stanowczo wzbraniał się przed 
ujawnieniem jej „profanom”. Do absolutnego w tym względzie standardu należy 
zaliczyć jego często cytowaną wypowiedź, przytaczaną przez Andrzeja Konieczne-
go i Jerzego Pelc-Piastowskiego, a utrzymaną w konwencji dziecięcej zabawy „wie-
dział – nie powiedział”:

„Skąd zaczerpnąłem informacji o zdarzeniu na rynku w dniu 4 września 1939 r.! 
Od bezpośrednich świadków. Odnalazłem aż kilku. Czy podane przeze mnie imię 
i nazwisko dziewczyny są prawdziwe? Nie. Kiedy pisałem książkę jeszcze ich nie 
znałem. Czy teraz znam? Wydaje mi się, że mam wszystkie dane po temu, aby 
odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie. Dlaczego wobec tego ich nie ujawniam? 
Wszystko w odpowiednim czasie, a może chcę się doczekać Komitetu budowy po-
mnika bohaterskiej Ślązaczki?”5

Oczywiście, trudno traktować poważnie podobne enuncjacje. Dywagowanie, 
uprawiane z lubością przez niektórych apologetów autora Wieży spadochronowej nie 
ma nic wspólnego z dociekaniem prawdy historycznej. Przeciwnie, sprawia raczej 
wrażenie postmodernistycznej interpretacji zjawiska pamięci zbiorowej. Tego ro-

3 Tenże: Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrześniu 1939. Wyd. 6. Katowice 1983, s. 180.
4 Scena taka znalazła się nawet w filmie Pawła Komorowskiego Ptaki, ptakom…, zrealizowanego  

w 1976 roku ma podstawie powieści Wilhelma Szewczyka pod takim samym tytułem. 
5 Cyt. za A. Konieczny, J. Pelc-Piastowski: Wisła ruszyła o świcie. Katowice 1984, s. 287. Autorzy, 

niestety, nie podają źródeł cytowanych przez siebie wypowiedzi. J. Pelc-Piastowski w jednej ze swych póź-
niejszych publikacji umieszcza ten epizod w innym miejscu – na tzw. rogatce mikołowskiej w okolicach 
niegdysiejszej restauracji „Patria”. Również i to nie jest jednak poparte jakimikolwiek dowodami. Zob.  
J. Pelc-Piastowski: Obrona Katowic i harcerska służba. W: Wizerunki śląskiego harcerstwa w latach wojny i oku-
pacji. Katowice–Opole–Cieszyn 1994, s. 33.
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dzaju intelektualne zabawy nie byłyby zapewne warte poświęcania im specjalnej 
uwagi, gdyby ich autorzy ograniczyli się do epatowania nimi samych siebie. Lub – 
w najgorszym razie – grona swych epigonów, czy może studentów. Niestety, upar-
cie ponawiane pretensje do uznania naukowości tych elukubracji nie pozwalają 
przejść obok nich obojętnie. 

Krocząca tymi właśnie ścieżkami katowicka polonistka Krystyna Heska-Kwa-
śniewicz swą wczesną egzegezę twórczości Gołby wyłożyła w znamiennej publi-
kacji, zamieszczonej w 1967 roku (jeszcze pod panieńskim nazwiskiem) na łamach 
„Zarania Śląskiego”. Odnośnie interesującego nas wątku czytamy tam: 

„W numerze 241 z 8 września 1939 roku [„Kattowitzer Zeitung”] odnalazł  
pisarz [Kazimierz Gołba] artykuł pt. Berthold Hildebrandts letzter Weg. Autor tego 
artykułu z wielkim oburzeniem opłakiwał śmierć Hildebrandta, który został zdra-
dziecko zamordowany przy wkraczaniu na katowicki Rynek. Sprawcami tego czy-
nu były »polnische Banden«, a właściwe »polnische Mordbuben«. 

»Nie wyjdziesz, lejtnancie, z rynku, na któryś bezkarnie wkroczył!«, pomyślała 
bohaterka Wieży spadochronowej przed oddaniem strzału do Niemca. Stała w tym 
momencie naprzeciwko teatru… i tam właśnie zginął Hildebrandt. Nietrudno 
dostrzec, jak pisarz złączył relację polskich świadków [sic!] i niemieckiej gazety  
w jedno wydarzenie. Miał do tego prawo nie tylko jako pisarz do fikcji, ale i jako 
historyk, bo kogóż, jeśli nie harcerzy, mogli Niemcy nazywać »polnische Mordbu-
ben«”.6 

Pogląd taki K. Heska-Kwaśniewicz powtórzyła w posłowiu do piątego oraz 
szóstego wydania Wieży spadochronowej, zamieszczając tam takie m.in. przemyśle-
nia: „To właśnie ona [domniemana harcerka] strzeliła z rewolweru umieszczonego  
w bukiecie kwiatów do niemieckiego oficera wkraczającego na katowicki Rynek. 
Czy istniała naprawdę, kim była ta bohaterska dziewczyna? Przez dłuższy czas my-
ślano, że to efektowna legenda idealnie przystająca do atmosfery Katowic z pierw-
szych dni września 1939. A jednak nie. Istniała ona naprawdę. Co o niej wiemy  
z relacji świadków? Że miała 17–19 lat (a więc była starsza od powieściowej Tere-
ski), była ładną blondynką, w jasnej sukience w groszki, stała tak jak to opisuje Goł-
ba, pod sklepem Kuttnera [właściwie – Kutnera] naprzeciw teatru im. St. Wyspiań-
skiego i rzeczywiście strzeliła do wkraczającego na Rynek oficera, zabijając go na 
miejscu (jego wspaniały pogrzeb opisano w »Kattowitzer Zeitung«), sama zginęła  

6 K. M. Heska: Jak powstała „Wieża spadochronowa” Kazimierza Gołby. „Zaranie Śląskie” 1967, nr 1,  
s. 150. Cały ów cytat jest jedną wielką komedią omyłek. Autorka najwyraźniej nie zadała sobie trudu się-
gnięcia do wzmiankowanego artykułu w „Kattowitzer Zeitung”. Tymczasem już w pierwszej linijce można 
tam wyczytać o odprowadzaniu Oberturnwarta Hildebrandta do grobu przez chorzowian. Samo doniesienie 
sygnowane jest zresztą nazwą miejscowości Königshütte, nie zaś Kattowitz, gdzie to umieszcza Gołba swe 
literackie wizje. Zob. Berthold Hildebrandts letzter Weg. „Kattowitzer Zeitung” z 8 września 1939 r. Piąte wy-
danie Wieży… jest, co ciekawe, jedynym pozbawionym jakiegokolwiek podtytułu.
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w kilka minut później. Istnieją świadkowie tego wydarzenia, było ono zresztą głośne  
w Katowicach. Najcenniejsze jest jednak oświadczenie samego pisarza, który 
wkrótce po ogłoszeniu Wieży wyznał, że gdy pisał tę książkę, nie znał jeszcze na-
zwiska dziewczyny, poznał je nieco później. Miał je wyjawić we właściwym czasie. 
Zmarł nie dokonawszy tego – wiadomo, że lata pięćdziesiąte nie sprzyjały tego ro-
dzaju wynurzeniom.”7

Jak widać, tu już sformułowane w poprzednim tekście domniemanie zamie-
nia się w pewność. Osoba Bertolda Hildebrandta zaś niejako siłą rozpędu zostaje 
wkomponowana w skomplikowany collage wojennych dziejów Katowic. Przypo-
mnijmy, że autorka cały czas obraca się w kręgu domniemań poczynionych przez 
K. Gołbę, których nie uznała za stosowne (czy może potrzebne) zweryfikować. 
Treść tak chętnie przywoływanego artykułu w „Kattowitzer Zeitung” jest jej zu-
pełnie obca. 

Kim tymczasem był Bertold Hildebrandt, przez K. Heską-Kwaśniewicz bez-
trosko przybrany w mundur oficera Wehrmachtu i przeniesiony do Katowic? Od-
powiedź na to pytanie przynosi choćby znane i wielokroć już przez wielu badaczy 
eksploatowane źródło, jakim jest Kleines Stadtbuch von Königshütte8, chorzowski od-
powiednik znanych z innych rejonów Heimatkalender. Powoływał się na nie m.in. 
Paweł Dubiel, wykorzystując zawarte tam ilustracje i faktografię9. Nie ma zatem 
nawet mowy o żmudnych, długotrwałych poszukiwaniach. 

Bertold Hildebrandt, rodowity chorzowianin (urodzony w 1898 roku), 
był miejscowym działaczem mniejszości niemieckiej, udzielając się zarówno  
w chorzowskim towarzystwie gimnastycznym (Turnverein) jako Oberturnwart, jak  
i w szeregach tamtejszych organizacji Volksbundu oraz Jungdeutsche Partei10. Z za-
wodu będąc rachmistrzem, zarabiał na życie jako etatowy urzędnik Volksbundu, 

7 K. Heska-Kwaśniewicz: Posłowie do: K. Gołba: Wieża spadochronowa. Harcerze śląscy we wrze-
śniu 1939. Wyd. 6. Katowice 1983, s. 193. Wzruszająco szczegółowe dane dotyczące samego zamachu  
K. Heska-Kwaśniewicz zaczerpnęła z tego samego miejsca, co i wypowiedź Gołby – książki A. Konieczne-
go i J. Pelc-Piastowskiego, ściślej zaś z zamieszczonych tam rzekomych wspomnień niejakiej Hildegardy 
Proważnik, zamieszkałej w Chorzowie pracownicy Biblioteki Śląskiej. Zob. A. Konieczny, J. Pelc-Pia-
stowski: Wisła ruszyła o świcie..., s. 285–287. 

8 Kleines Stadtbuch von Königshütte. Berlin 1941.
9 P. Dubiel: Wrzesień 1939 na Śląsku. Wyd. 2 uzupełnione. Katowice 1963, s. 194 (indeks nazwisk). Na 

stronie. 170 jest nawet zamieszczona reprodukcja dokumentu ze strony 144 wspomnianego Stadtbuch von 
Königshütte.... 

10 Jak podają Piotr Greiner i Ryszard Kaczmarek, Bertold Hildebrandt stał na czele założonego w 1862 
roku w Królewskiej Hucie Männer Turnverein. W okresie międzywojennym stowarzyszenie to miało liczyć 
około. 320 członków. Zob. P. Greiner, R. Kaczmarek: Leksykon mniejszości niemieckiej w województwie ślą-
skim w latach 1922–1939. Zarys dziejów organizacje – działacze. Katowice 2002, s. 69. Bogate dossier chorzow-
skiego Turnvereinu, zgromadzone swego czasu przez Policję Województwa Śląskiego znajduje się w Archi-
wum Państwowym w Katowicach. Nazwisko Bertolda Hildebrandta pojawia się tam niemalże na każdej 
stronie. Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), zespół 12/38 Policja Województwa Ślą-
skiego (dalej: Pol Woj Śl), sygn. 386. 
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zamieszkiwał zaś przy ówczesnej ulicy Bytomskiej pod numerem 2811. W dniu  
15 sierpnia 1939 roku, w ramach szeroko zakrojonej akcji władz wojewódzkich 
przeciwko siatce niemieckiej dywersji został aresztowany przez chorzowską poli-
cję. Sporządzony z tej okazji raport głosił: 

„Na pierwsze zarządzenia tamt.[ejszego] [katowickiego – G.B.] Urzędu Śled-
czego – tut.[ejszy] Wydział Śledczy zarządził ogółem 53 rewizyj domowych  
u działaczy niemieckich, z czego przeprowadzono ogółem 45 rewizyj, w czasie 
których znaleziono jeden bagnet wojskowy, jedenaście naboi do pistoletu kal[iber] 
6,35 mm, dwa sztylety i jedną pałkę gumową, a ponadto obfity materiał informa-
cyjno-organizacyjny omawiający o rozwoju [sic!] działalności J[ung] D[eutsche] 
P[artei], M[änner] T[urn] V[erein] i częściowo Volksbundu. W związku z po-
wyższą akcją likwidacyjną zostali przytrzymani następujący działacze agresywni: 1. 
Hildebrandt Berthold, ur[odzony] 23.4.1899 w Król[ewskiej] Hucie, syn Wilhel-
ma i Marii z d[omu] Schupke, [wyznanie] rz[ymsko]kat[olickie], żonaty, urzęd-
nik pryw[atny] Volksbundu, obyw[atel] polski, zamieszkały w Chorzowie II, ul[i-
ca] Bytomska n[ume]r d[omu] 28 […].”12 Domyślać się można, że wspomniane 
tu materiały dotyczące chorzowskiego Männer Turnverein zostały zakwestionowane 
właśnie w mieszkaniu Oberturnwarta Hildebrandta.

Nie było to pierwsze zetknięcie Hildebrandta z polskim wymiarem sprawie-
dliwości. Jeszcze w 1933 roku został aresztowany pod zarzutem złamania przepi-
sów paszportowych, gdy wraz z grupą członkiń niemieckiego towarzystwa gimna-
stycznego z Chorzowa wyjechał na zawody gimnastyczne do Stuttgartu. Ponieważ 
granicę przekroczono na podstawie karty cyrkulacyjnej, upoważniającej jedynie 
do poruszania się po byłym obszarze plebiscytowym, całe towarzystwo po powro-
cie z Niemiec stało się obiektem zainteresowania policji, prokuratury i – koniec 
końców – sądu. Sprawa oparła się aż o Sąd Okręgowy, który uwzględniając skargę 
kasacyjną prokuratora, oburzonego uniewinnieniem wymienionych przez drugą 
instancję wymierzył Hildebrandtowi niemałą karę 500 złotych grzywny, zobowią-
zując go przy tym do poniesienia kosztów postępowania sądowego13. 

Wypuszczony być może jeszcze tego samego dnia 15 sierpnia 1939 roku Hil-
debrandt z chwilą wybuchu wojny, 1 września został powtórnie zatrzymany, tym 

11 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 97 – Rewizje i przytrzymania w dniu 15 sierpnia 1939 o godz[inie] 10.00, 
Chorzów, 16 sierpnia 1939. W Księdze adresowej województwa śląskiego na lata 1926/1927, co ciekawe, pojawia 
się Bertold Hildebrandt, z zawodu tokarz, zamieszkały również przy ul. Bytomskiej, jednak pod numerem 
50. Zob. Księga adresowa województwa śląskiego. Rok 1926/1927. Oprac. J. Bernatt. Katowice 1926, s. 303. 
Trudno orzec, czy chodzi o tę samą osobę. Ówczesna ul. Bytomska rozpoczynała się na moście przerzuco-
nym nad odcinkiem linii kolejowej Chorzów Stary – Chorzów Miasto, kończyła zaś granicą państwową na 
przedmieściach Bytomia. 

12 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 394, k. 97.
13 AP Kat, Pol Woj Śl, sygn. 181, k. 181; akta sprawy znajdujące się w tej samej jednostce obejmują na-

tomiast karty 155–180. 
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razem z nakazem przewiezienia na wschód i internowania. W towarzystwie 55 
innych chorzowian, znanych z aktywnej działalności na rzecz niemczyzny, zo-
stał osadzony w więzieniu w Mysłowicach, skąd 3 września – wobec wycofania 
się oddziałów Armii „Kraków” z województwa śląskiego – zostali wypuszczeni 
przez polską obsługę. W grupie tej znajdował się również późniejszy komisarycz-
ny burmistrz Królewskiej Huty Josef Strozyk. Uwolnionym aktywistom nakazano 
wprawdzie udanie się na własną rękę do wyszczególnionych w nakazach ośrodków 
internowania, lecz, co chyba oczywiste, żaden z nich nie zastosował się do tego. 
Wszyscy zdołali bezpiecznie dotrzeć do rodzinnej miejscowości, choć niektórym 
zabrało nawet to dwa dni. Nie funkcjonowała wszak jakakolwiek komunikacja,  
a głównymi drogami przewalały się masy wojska i zdezorientowanych cywilów. 
Wszyscy, prócz Bertolda Hildebrandta. Jego zwłoki kilka dni później odnaleziono 
na poboczu drogi prowadzącej z Mysłowic do Katowic14. 

Jaki spotkał go los, można się jedynie domyślać. Autor okolicznościowe-
go artykułu w Kleines Stadtbuch… nie ma wprawdzie wątpliwości, iż Hilde-
brandta zabili wycofujący się z Katowic powstańcy, jednak nie przytacza na 
potwierdzenie tego poglądu jakiegokolwiek dowodu. Hildebrandt do Cho-
rzowa powracał samotnie – ze względów bezpieczeństwa więźniowie po-
stanowili się rozdzielić. Brak wobec tego naocznych świadków tragicznego 
zdarzenia15. Stan zwłok, konkretnie zaś brak butów i portfela, pozwala doszu-
kiwać się wątku rabunkowego. Jednak odniesione rany – wyłącznie postrza-
łowe – mogą wskazywać na egzekucję. Kampania wrześniowa przewaliła się 
przez województwo śląskie zbyt szybko, by jakaś znacząca ilość broni pal-
nej dostała się w ręce zwykłych rabusiów. Hildebrandt zaś nie był w Cho-
rzowie osobą anonimową. Na pewno doskonale rozpoznawali go zarów-
no niemieccy, jak i polscy współmieszkańcy, wśród tych ostatnich również  
i powstańcy. W tej akurat grupie rozgoryczenie, wywołane nieoczekiwanym 
przebiegiem wypadków (porażki na frontach, odwrót wojsk polskich, ewaku-
acja administracji…) musiało być ogromne, stąd też nie można wykluczyć takich 
sposobów jego odreagowania. 

14 R. Schmidt: Zwischen Kriegsbeginn und Neuaufbau. W: Kleines Stadtbuch von..., s. 145–146. Zob. 
też: 15 deutsche Männer in Myslowitz ermordet. Viehische polnische Grausamkeiten – Opfertod eines volksdeut-
sachen Vorkämpfers in Ost‑OS. „Der Oberschlesische Wanderer“ z 8 września 1939. Ów wymieniony  
w podtytule Vorkämpfer to, jak wynika z treści artykułu, właśnie Hildebrandt.

15 R. Schmidt rozpisuje, co prawda, dość szczegółowy scenariusz wypadków: Hildebrandt miał dojść 
aż do Szopienic, gdzie został ujęty przez wycofujących się z Katowic powstańców. Zmuszony przez nich 
do zawrócenia, miał być wleczony za samochodem ciężarowym, a w Wilhelminie (dziś Szopienice Połu-
dniowe) przekazany tamtejszym powstańcom. Ci mieli go zaprowadzić z powrotem do Mysłowic i tam 
rozstrzelać na polu w pobliżu niegdysiejszego tartaku (zapewne przykopalnianego). R. Schmidt: Zwischen 
Kriegsbeginn..., s. 145. Podobnie drobiazgowa narracja już na pierwszy rzut oka wydaje się jednak mocno 
podejrzana. 
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Manifestacyjny pogrzeb Hildebrandta, wliczonego w szeregi tzw. Blutzeugen 
(dosł. świadków krwi; osób, które własnym życiem przypłaciły przywiązanie do 
niemieckości) odbył się w Chorzowie 7 września 1939 roku. To właśnie okolicz-
nościowe relacje z tej uroczystości – czy raczej tylko wzmianki poczynione na ten 
temat przez Gołbę – pchnęły K. Heską-Kwaśniewicz do snucia zdumiewających 
ekstrapolacji, których zwieńczeniem stało się utożsamienie chorzowianina Hilde-
brandta z mityczną ofiarą niemniej mitycznej katowickiej harcerki. 

Co ciekawe, jeszcze w dniu 5 września w Chorzowie nie zdawano sobie naj-
pewniej sprawy ze śmierci Hildebrandta, na co wskazywałoby powołanie go – in 
absentia, oczywiście – przez komisarycznego burmistrza (wspomnianego już Josefa 
Strozyka) w skład pierwszej, również komisarycznej rady miejskiej. Fakt, że zna-
lazł się on pośród desygnowanych wówczas piętnastu radnych, obok dyrektorów 
banków, pastora, księdza, fabrykantów czy lekarza, wydaje się dowodzić, że był 
Hildebrandt liczącą się wśród chorzowskich Niemców postacią16. 

Prócz wystawnego, inspirującego fantazję literatów pogrzebu Hildebrand-
ta uhonorowano również i w inny sposób: stał się patronem szkoły powszechnej 
przy ówczesnej Moltkestraße 9a; dziś w tym samym budynku znajduje się Zespół 
Szkół Integracyjnych17. Jego imieniem nazwano także położoną w ścisłym cen-
trum miasta przedwojenną ulicę Piastowską18.

Mimo to pamięć o osobie chorzowskiego Blutzeuge szybko przeminęła, co jed-
nak nie jest równoznaczne z rozwianiem się dotyczących go przekazów. To, co 
można wydobyć po – naprawdę – dość powierzchownej kwerendzie, jednoznacz-
nie przeczy rozmaitym śmiałym dywagacjom. Dlatego też tym bardziej zdumie-
wający jest ów pokaz swoistej dezynwoltury i beztroskiego podejścia do źródeł. 
Ani to bowiem historia, ani nawet literacka gawęda, jeno kreowanie sztucznych 
bytów, pękających w zetknięciu z faktami z hukiem nadmiernie nadętego balonu. 

16 Tamże, s. 154. 
17 Ten wojenny epizod historii placówki, jak można się zorientować, przeglądając stronę internetową 

Zespołu Szkół Integracyjnych (dziś noszącego imię Karola Miarki), jest całkowicie zapomniany. W zakład-
ce „Historia” czytamy: „Mroki okupacji hitlerowskiej okryte są mgłą tajemnicy – nie wiadomo, czy budy-
nek był wtedy szkołą niemiecką czy też wykorzystywano go w innym celu.” Ani słowa zatem o Bertold‑Hil-
debrandt‑Schule. Zob. http://www.zsichorzow.republika.pl/ (15 kwietnia 2009)

18 Bertold‑Hildebrandt‑Straße to dzisiejsza ulica H. Dąbrowskiego, ściślej zaś jej odcinek pomiędzy ulica-
mi Katowicką a Sobieskiego. Nie bez kozery wybrano właśnie tę ulicę – przy niej bowiem, pod numerem 
7, mieściła się siedziba chorzowskiego Turnvereinu, wraz z obszerną salą gimnastyczną. 
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ROK 1945 W dRUKARSTWIE nA ŚLąSKU OPOLSKIM
PRóBA BILAnSU ZAMKnIęCIA I OTWARCIA

Drukarnie zakładane po wynalezieniu przez Jana Gutenberga ruchomej 
czcionki miały charakter oficyn wydawniczych, skupiając w jednym to, co potem 
często dzieliło się na wydawnictwo i manufakturę drukarską lub większe przed-
siębiorstwo przemysłowe. Dzisiaj symbioza wydawnictwa i przedsiębiorstwa poli-
graficznego należy do rzadkości. Oba pracują przeważnie oddzielnie. Prawdziwej 
rewolucji dokonał komputer, który wyparł z poligrafii zecernie zarówno ręczne, 
jak i maszynowe. Dziejami oficyn wydawniczych zajmują się przeważnie historycy 
książki. Drukarstwo najnowsze, traktowane jako gałąź przemysłu, przestało biblio-
logów interesować i w ogóle mało kogo obchodzi, może poza samymi drukarzami.

Śląsk pod tym względem nie jest wyjątkiem. Czym bliżej naszych czasów, tym 
mniej wiedzy. Nie ma opracowań monograficznych pojedynczych zakładów, na-
wet tych największych, najbardziej zasłużonych i o najdłuższym stażu, ani ogólne-
go oglądu przemysłu poligraficznego pod kątem stosunków własnościowych, wy-
posażenia technicznego, rodzaju produkcji, osiągnięć w tym zakresie i personelu1.

Rok 1945 – zakończenie wojny i zmiana suwerenności państwowej – stanowi 
w odniesieniu do Śląska Opolskiego wyraźną cezurę. Zamieszczony w aneksie 
Spis drukarń pozwala uchwycić to, co istniało przed 1945 rokiem, co ocalało z za-
wieruchy wojennej i co z tym potem zrobiono. Tekst nie jest datowany, pochodzi 
z pierwszych lat powojennych. Nie ma na nim ani tytułu, ani podpisu. Zachował 
się w resztkach spuścizny aktowej Okręgu Śląskiego Państwowych Zakładów Gra-
ficznych, zarchiwizowanej w zespole Zakłady Graficzne w Katowicach2. Nie wy-
daje się, aby dane do Spisu… zebrano po wojnie z autopsji, raczej sporządzono go 
na podstawie jakiegoś źródła niemieckiego, może wręcz stanowi odpis dokumentu 
proweniencji niemieckiej. Umieszczenie w nim drukarni „Nowin Codziennych” 
w Opolu, zamkniętej przez władze niemieckie w 1939 roku, zdaje się wskazywać, 

1 Skromne w tym kierunku próby podjęli: E. Długajczyk: Likwidacja drukarstwa polskiego w Katowi-
cach podczas okupacji hitlerowskiej. W. „Ziemia Śląska”. T. 2. Katowice 1989, s. 21–46; D. Sieradzka: Roz-
wój drukarstwa na terenie województwa śląskiego w pierwszych latach po 1945 roku. W: Książka na Śląsku w latach 
1945–1956. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice 1997, s. 109–131; Taż: Drukarstwo wo-
jewództwa śląskiego w latach 1920–1939. Zarys dziejów. Katowice 2001.

2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/562 Zakłady Graficzne w Katowicach 
(dalej: ZGraf I Kat), sygn. 1.



62

EDWARD  DŁUGAJCZYK

że ujmuje stan sprzed wybuchu wojny. Wykaz obejmuje teren rejencji opolskiej  
w granicach sprzed 1940 roku, tj. wcieleniem Bytomia, Gliwic i Zabrza do uprzed-
nio utworzonej rejencji katowickiej.

Informacje dotyczące poszczególnych drukarń zamieszczono w Spisie… we-
dług jednolitego schematu, dość konsekwentnie realizowanego. Najpierw wystę-
puje nazwa firmy, niekoniecznie oryginalna i pełna, często ograniczona do nazwi-
ska założyciela lub aktualnego właściciela. Zwykle podaje się rok założenia firmy. 
Z wyposażenia wymienia się liczbę podstawowych maszyn do składu, drukujących 
i introligatorskich. Rzadziej podaje się ogólną moc silników i zwykle liczbę perso-
nelu z podziałem na robotników, niekiedy wykwalifikowanych i niewykwalifiko-
wanych, i urzędników.

Dane ze Spis… u są na tyle bogate, że wydały się godne opublikowania. Kiedy 
jednak bliżej im się przyjrzeć, okaże się, że nie są kompletne, że występują w nich 
braki i przeinaczenia. Reguły wydawania tekstów źródłowych wymagają uzupeł-
nienia braków i poprawienia błędów, jeśli wiedza pochodząca skądinąd na to po-
zwala. W trakcie przygotowywania edycji nasunęła się myśl uzupełnienia tekstu 
źródłowego o dane odnoszące się do okresu powojennego. Umożliwia to prześle-
dzenie losów wielu pojedynczych zakładów w pierwszych latach Polski Ludowej. 
Dla licznych zniszczenia wojenne oznaczały kres istnienia, niektóre odradzały się  
i przekształcały w procesie powszechnego upaństwowienia. W celu odróżnienia od 
podstawowego tekstu źródłowego wszelkie wplecione doń uzupełnienia, popraw-
ki i komentarze zostały wydrukowane w nawiasach kwadratowych mniejszym 
krojem czcionki.

Wykazy drukarń sprzed 1945 roku można wyłowić z różnych publikowanych 
informatorów handlowych i ksiąg adresowych. Najbliższe czasowo i najpełniejsze 
mieści niemiecka księga adresowa (Deutsches Reichsadressbuch) z 1942 roku. Dane 
w niej zawarte niekiedy odbiegają od tych ze Spisu… Nieco więcej źródeł odno-
si się do okresu powojennego. Są one jednak także wyrywkowe i rozproszone po 
różnych archiwach. Z 1945 roku przetrwało kilkanaście kwestionariuszy z na-
główkiem „Dane szacunkowe o przedsiębiorstwie”, które wypełniali pierwsi wy-
słannicy polskich rządowych grup operacyjnych3. Pełny opis stanu majątkowego  
i technicznego zawierają, również wyrywkowo zachowane, protokoły zdawczo-
odbiorcze, sporządzane nieco później zgodnie z wymogami formalnymi przepi-
sów o upaństwowieniu przedsiębiorstw4. Z zespołów przechowywanych w Ar-
chiwum Państwowym w Katowicach należy wymienić Urząd Wojewódzki Śląski, 
Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy oraz wspomniane już Zakłady Gra-
ficzne w Katowicach.

3 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), zespół 2/292 Grupy Operacyjne Komitetu Eko-
nomicznego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysłu (dalej: GO).

4 AAN, zespół 2/316 Główna Komisja do spraw Upaństwowienia Przemysłu (dalej: GKdsUP).
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Na podstawie Spisu… można się pokusić o przybliżone zestawienie podsta-
wowych parametrów statystycznych przemysłu drukarskiego na Śląsku Opolskim 
przed wybuchem wojny. Będą to dane z natury orientacyjne. Spis… nie wymienia 
wszystkich drukarń, przy kilku nie podaje ani liczby zatrudnionych, ani wyposa-
żenia. Z podsumowania wynika, że istniało tam wtedy około 120. drukarń5. Naj-
większe ośrodki drukarskie znajdowały się w Gliwicach – 19 drukarń, Bytomiu 
– 15, Raciborzu – 11, Opolu – 10 oraz Nysie i Zabrzu – po 8. Razem zatrudniały 
one 1150. pracowników, w tym 127. urzędników i 1023. robotników. Z maszyn do 
składania zdecydowanie przeważały linotypy (312). Maszyn do druku wypukłego 
było ogółem 375, w tym maszyn płaskich 171, pedałów 133, automatów drukar-
skich 48. Maszynami rotacyjnymi dysponowało 13 drukarń. Sporadycznie spoty-
kało się jeszcze maszyny i ręczne prasy litograficzne (13+4). Druk offsetowy sto-
sowały dopiero dwie oficyny.

Początki powojennych działań państwa polskiego w dziedzinie drukarstwa 
na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wiążą się z osobą Jana Ku-
glina6. Przybył on do Katowic pod koniec stycznia 1945 roku ze sztabem gene-
rała Aleksandra Zawadzkiego jako specjalista do spraw przemysłu poligraficznego  
i papierniczego. Na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez pełnomoc-
nika Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów inż. Ignacego Borejdy przystąpił 
do zabezpieczania i uruchamiania drukarń na terenie Katowic i całego ówczesne-
go województwa śląskiego (śląsko-dąbrowskiego). Organizacyjnie przydzielono 
Kuglina do Wydziału Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego jako kie-
rownika delegatury warszawskiej i jednocześnie kierownika referatu przemysłu 
poligraficznego i papierniczego. Z dniem 1 sierpnia 1945 roku Wydział Informacji  
i Propagandy wyodrębnił się z Urzędu Wojewódzkiego i przekształcił w Woje-
wódzki Urząd Informacji i Propagandy, podległy bezpośrednio ministerstwu o tej 
samej nazwie.

Już wcześniej, bo w czerwcu 1945 roku, powstał Centralny Zarząd Państwo-
wych Zakładów Graficznych (CZPZG) z tymczasową siedzibą w Łodzi (po-
tem w Warszawie), który sprawował ogólny nadzór nad wszystkimi drukarniami 
państwowymi i pozostającymi pod zarządem państwowym oraz stanowiącymi 
mienie opuszczone i porzucone7. W Katowicach utworzono Okręg Śląski (Wo-
jewódzki), którego dyrektorem został Kuglin. Centralny Zarząd podlegał Mini-

5 Rok pracy drukarstwa na Śląsku. Katowice, styczeń 1946. Jest to drukowane sprawozdanie, podpisane 
przez Jana Kuglina, dyrektora Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych Okręgu Śląskiego. Autor po-
daje, że przed wybuchem wojny w 1939 roku na Opolszczyźnie istniało 107 drukarń.

6 Urodzony w 1892 roku w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim, w latach 1919–1939 związał się z Po-
znaniem, gdzie pracował zrazu jako składacz metrampaż, potem kierownik drukarni.

7 Zarządzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 5 czerwca 1945 roku, wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu, o utworzeniu Centralnego Zarządu 
Państwowych Zakładów Graficznych. „Monitor Polski” Nr 11, poz. 45.



64

EDWARD  DŁUGAJCZYK

sterstwu Informacji i Propagandy. W 1947 roku ministerstwo to zlikwidowano,  
a CZPZG podporządkowano Ministerstwu Kultury i Sztuki. W 1948 roku Okręg 
Śląski Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych przemianowa-
no na Państwowe Katowickie Zakłady Graficzne. Był to formalnie wciąż jeszcze 
urząd państwowy, organ terenowy CZPZP w Warszawie. Istotna zmiana nastą-
piła w 1949 roku, kiedy Centralny Zarząd Państwowych Zakładów Graficznych 
został wydzielony z administracji państwowej i zmieniony w przedsiębiorstwo 
(państwowe) pod nazwą Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego (CZPG) z za-
daniem koordynowania, nadzorowania, kontrolowania i sprawowania ogólnego 
kierownictwa działalnością gospodarczą przedsiębiorstw graficznych8. Jednocze-
śnie powołano dwadzieścia takich podległych przedsiębiorstw, m.in. Bielskie, By-
tomskie, Katowickie, Kłodzkie i Wrocławskie Zakłady Graficzne. Były to przedsię-
biorstwa wielozakładowe, w ramach których poszczególne drukarnie występowały 
jako zakłady produkcyjne (oddziały). Centralny Zarząd Przemysłu Graficznego 
znalazł się w chwili powstania w 1949 roku w resorcie przemysłu ciężkiego, po 
kilku miesiącach – przemysłu lekkiego9, a w 1951 roku – kultury i sztuki. Drukar-
nie z terenu Śląska Opolskiego podzielono między Bytomskie i Kłodzkie Zakłady 
Graficzne. Bytomskie Zakłady Graficzne objęły:

Zakład Główny – Bytom, ul. Przemysłowa 2,•	
Oddział nr 1 – Bytom ul. Piekarska 9,•	
Oddział nr 2 – Chorzów, ul. 3 Maja 26,•	
Oddział nr 3 – Chorzów-Batory, ul. Kościelna 4,•	
Oddział nr 4 – Chorzów, ul. Hajducka 15,•	
Oddział nr 5 – Gliwice, ul. Bankowa 12,•	
Oddział nr 6 – Gliwice, ul. M. Strzody 9,•	
Oddział nr 7 – Gliwice, ul. Zwycięstwa 37,•	
Oddział nr 8 – Koźle, ul. Piramowicza 14,•	
Oddział nr 9 – Mikulczyce, plac Słowiański 21,•	
Oddział nr 10 – Pyskowice Rynek 12,•	
Oddział nr 11 – Ruda Śląska, ul. Wolności 1,•	
Oddział nr 12 – Tarnowskie Góry, ul. Armii Czerwonej 13,•	
Oddział nr 13 – Zabrze, ul. Wolności 279,•	
Oddział nr 14 – Lubliniec, ul. Ks. Damrota 1,•	
Oddział nr 15 – Kluczbork, ul. Bieruta 9.•	

8 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lutego 1949 roku wydane w porozumieniu  
z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu Centralnego Zarządu 
Przemysłu Graficznego. „Monitor Polski” Nr 18, poz. 235.

9 Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1949 roku w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw 
podlegających Ministrowi Przemysłu Lekkiego. „Monitor Polski” Nr 25, poz. 376.
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Do Kłodzkich Zakładów Graficznych zaliczono:
Zakład Główny – Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 7,•	
Zakład nr 1 – Bystrzyca, ul. Okrzei 1/3,•	
Zakład nr 2 – Duszniki Zdrój, ul. Krótka 7,•	
Zakład nr 3 – Radłów, ul.Kolejowa 5,•	
Zakład nr 4 – Głuchołazy, ul. Korfantego 4,•	
Zakład nr 5 – Nysa, ul. Jagiellońska 4,•	
Zakład nr 6 [nie podano miejscowości],•	
Zakład nr 7 – Otmuchów, Rynek 14,•	
Zakład nr 8 – Paczków, plac Wolności 26,•	
Zakład nr 9 – Ząbkowice, Rynek 29,•	
Zakład nr 10 – Ziębice, Rynek 39,•	
Zakład nr 11 – Prudnik, ul. Armii Czerwonej 9,•	
Zakład nr 12 – Niemodlin, ul. Nyska 3,•	
Zakład nr 13 [nie podano miejscowości],•	
Zakład nr 14 – Nowa Ruda, ul. Świdnicka 33/35.•	
Od wyzwolenia wykształcały się cztery formy własnościowe przedsiębiorstw, 

w tym także drukarskich: państwowe, pod zarządem państwowym, tzw. sekto-
ra uspołecznionego (partie polityczne, stowarzyszenia i związki, spółdzielnie, sa-
morząd terytorialny) i prywatne. Na mocy ustawy z 3 stycznia 1946 roku nastąpił 
pierwszy etap upaństwowienia podstawowych gałęzi przemysłu. Ustawa objęła 
m.in. przemysł drukarski10. W odniesieniu do Śląska Opolskiego znalazły zasto-
sowanie ustalenia konfiskujące bez odszkodowania na rzecz państwa polskiego 
przedsiębiorstwa Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta Gdańska, obywate-
li Niemiec i Gdańska z wyjątkiem osób narodowości polskiej lub innej – jak uści-
ślono – „przez Niemców prześladowanej”, „niemieckich i gdańskich osób praw-
nych”, „spółek kontrolowanych przez obywateli niemieckich lub gdańskich albo 
przez administrację niemiecką lub gdańską”, wreszcie „osób, które zbiegły do nie-
przyjaciela”.

W tym miejscu, pomijając jednostkowe dzieje, trzeba określić sytuację, w ja-
kiej postępowało uruchamianie powojennego drukarstwa w większych ośrodkach 
miejskich na Śląsku Opolskim. Liczne budynki, w których mieściły się drukarnie, 
uległy zniszczeniu. Maszyny często wydobywano z gruzów i naprawiano. Najwar-
tościowsze, które ocalały, Rosjanie traktowali na równi z wszystkimi innymi do-
brami materialnymi jako zdobycz wojenną i zabierali do swojej ojczyzny. Wpraw-
dzie w niektórych późniejszych dokumentach polskich sugeruje się, jakoby władze 
niemieckie bądź właściciele wywozili maszyny i urządzenia przed zbliżającym się 

10 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 roku o przejęciu przez Państwo podstawowych gałęzi gospodarki na-
rodowej. Dz.U. Nr 3, poz. 17.
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frontem, ale nie wydaje się to prawdopodobne, i jeśli miało miejsce, to zupełnie 
sporadycznie.

Jak już była mowa, do niektórych opuszczonych drukarń docierali w 1945 roku 
wysłannicy polskich grup operacyjnych. Ich rola ograniczała się do zarejestrowa-
nia stanu faktycznego zakładu i sprecyzowania wniosków co do dalszego postę-
powania. Zabezpieczenie i uruchamianie drukarń należało do zadań katowickiej 
Delegatury do spraw Przemysłu Graficznego i Papierniczego i wkrótce potem do 
Okręgu Śląskiego Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych. 
Gdy jako tako poradzono sobie z drukarniami na terenie należącym przed wojną 
do Polski, przyszła kolej na Opolszczyznę. W niepodpisanym sprawozdaniu, za-
pewne J. Kuglina, za kwiecień i maj 1945 roku Referatu Poligraficznego i Papier-
niczego Wydziału Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
tak zobrazowano bieżącą sytuację:

„Delegatura starała się także działalność swą rozszerzyć na Opolszczyznę. Spra-
wa idzie tu jednak opornie. Władze sowieckie starają się do drukarń pełnomoc-
ników polskich nie dopuszczać, wywożą urządzenia dobre, a gorsze dewastują. 
Utrudnieniem w tej pracy jest także brak ustawy lub zarządzenia tyczącego się za-
jęcia drukarń na rzecz Ministerstwa Informacji i Propagandy. W miejscowościach, 
w których władze sowieckie jako takie urządzenia drukarskie pozostawiły, starają 
się urządzenia te zająć na własność władze miejskie, które ustanawiają swych, czę-
sto niefachowych kierowników, a przesłanych przez Delegaturę pełnomocników 
nie respektują. Powstają z powodu tego poważne szkody, gdyż zająwszy drukar-
nię jedną, władze miejskie nie troszczą się już o resztę urządzeń, pozostawionych 
częściowo choć nawet w zniszczonym stanie w innych drukarniach. Tego rodzaju 
konflikt między pełnomocnikiem Delegatury a Zarządem Miejskim istnieje w By-
tomiu i częściowo w Gliwicach.

W tej chwili pracują na Opolskiem: drukarnia w Bytomiu, zarządzana przez 
Zarząd Miejski, drukarnia w Gliwicach, zarządzana przez pełnomocnika De-
legatury, pracującego w charakterze urzędnika Zarządu Miejskiego, drukarnia  
w Pyskowicach, pełnomocnik Grodecki, drukarnia w Zabrzu, pełnomocnik Ku-
biaczyk. Pełnomocnik Wesołowski, wysłany do Opola, został przez władze so-
wieckie aresztowany przy uruchamianiu drukarni. Pełnomocnik ob. Gustow-
ski, nadesłany Delegaturze przez Ministerstwo z Warszawy, wysłany został przez 
Delegaturę do miasta Koźla, gdzie władze sowieckie pozostawiły dwie drukarnie, 
jedna nawet z linotypem, i gdzie władze starościńskie domagały się uruchomienia 
drukarni. Ob. Gustowski spisał inwentarz drukarń w Koźlu i wrócił do Katowic, 
doszedłszy do przekonania, że praca w warunkach obecnych jest w Koźlu jeszcze 
niemożliwa. Drugi pełnomocnik wysłany do Koźla wrócił po kilku dniach przy-
musowej pracy przy moście na Odrze, niedopuszczony przez władze sowieckie do 
żadnej z drukarń. Pełnomocnik wysłany przez Delegaturę do Raciborza, gdzie ist-
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niała drukarnia Riedingera z sześcioma linotypami, dwoma rotacyjnymi maszyna-
mi i innymi nowoczesnymi urządzeniami drukarskimi, z wielkim zasobem czcio-
nek polskich (drukarnia ta wydawała polskie książki przed wojną), zastał już tylko 
resztki wywiezionej przez władze sowieckie drukarni. Pełnomocnik wysłany przez 
Delegaturę do Kluczborka zastał tylko w kilku drukarniach trochę porzuconych 
regałów i kaszt z pismem, reszta wywieziona przez władze sowieckie.”11

Podsumowując, w maju 1945 roku na Opolszczyźnie pracowały cztery drukar-
nie, mianowicie w Bytomiu, Gliwicach, Pyskowicach i Zabrzu. Kwestionariusz 
sprawozdawczy Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy za lipiec poda-
je na tym terenie szesnaście poniemieckich drukarń. Pod koniec 1946 roku liczba 
uruchomionych drukarń wzrosła nieznacznie, bo do osiemnastu, mianowicie były 
to:

Bytom – Drukarnia Państwowa nr 1, ul. Piekarska 9,1. 
Bytom – Drukarnia Państwowa nr 2, ul Przemysłowa 2,2. 
Gliwice – Drukarnia Państwowa nr 1, ul. Bankowa 12,3. 
Gliwice – Drukarnia nr 2, ul. Zwycięstwa 37,4. 
Gliwice – Drukarnia nr 4, ul. M. Strzody 9,5. 
Głuchołazy – Drukarnia, ul. Korfantego 4,6. 
Kluczbork – Drukarnia Promień, pl. Bieruta 9,7. 
Koźle – Drukarnia Kozielska, ul. Piramowicza 14,8. 
Mikulczyce – Drukarnia Mikulczycka, ul. Strzelców Bytomskich 26,9. 
Niemodlin – Drukarnia Niemodlińska, ul. Nyska 3,10. 
Nysa – Drukarnia, ul. Jagiellońska 4,11. 
Opole – Drukarnia Państwowa, ul. Szpitalna 1,12. 
Otmuchów – Drukarnia, Rynek 14,13. 
Paczków – Drukarnia Paczkowska, Rynek 26,14. 
Prudnik – Drukarnia Prudnicka, ul. Jagiellońska 30,15. 
Pyskowice – Drukarnia, Rynek 12,16. 
Racibórz – Drukarnia Raciborska, ul. Stalina 2,17. 
Zabrze – Drukarnia Państwowa, ul. Wolności 28818. 12.

Pełnomocnikiem do zabezpieczenia i uruchomienia drukarń gliwickich Kuglin 
wyznaczył zecera Jana Gierzyńskiego13. Ten za zezwoleniem komendy radzieckiej 
objął niewielki zakład Ullmanna przy placu Mlecznym i jak wspomina: „Teraz do-
piero zaczęły się trudności. Należało przede wszystkim wyszukać fachowców – 

11 AP Kat, zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 24.
12 AP Kat, zespół 12/187 Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy w Katowicach, sygn. 89 – spis 

drukarń. Załącznik do sprawozdania Urzędu Informacji i Propagandy Województwa Śląsko-Dąbrowskiego 
za rok 1946. Sprawozdanie Rok pracy… podaje następujący stan drukarń na Opolszczyźnie: 1935 roku– 35, 
1946 roku – 22.

13 Pochodził z Częstochowy, w latach 1917–1918 pracował w zawodzie drukarskim w Bytomiu.
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drukarzy. Papieru nie ma ani grama. Jedna większa pełnoformatowa maszyna pła-
ska, druga mniejsza bez napędowych pasków; widocznie zostały wyrabowane lub 
zabrane przez byłego właściciela. Zecernia maciuteńka. A to wszystko mieściło się 
w jednym pomieszczeniu o wymiarach 5,5 x 11 m, w brudnym i ciemnym loka-
lu. Introligatorni nie było, stała tylko ręczna krajarka do cięcia papieru.”14 Pierw-
sze polskie druki wyszły stamtąd 21 kwietnia 1945 roku. Potem uzyskano „mocno 
zdewastowany i częściowo wypalony” budynek przy ul. Bankowej 12, zwieziono 
tam pozostałości „Ullmanna”, „Merkurii” i „Hugo Klinberga” i 15 grudnia 1945 
roku otwarto nowe przedsiębiorstwo jako Drukarnię Państwową nr 1. W trzecim 
kwartale tego roku komenda radziecka zwolniła drukarnię Gustava Stephana przy 
ul. Zwycięstwa (Wilhelmstrasse), gdzie Władysław Kamirski założył Drukarnię Pań-
stwową nr 2. W późniejszym czasie do ruchu włączono drukarnię litograficzną 
(Drukarnia Państwowa nr 4, ul. Marcina Strzody 9)15.

Z dwóch przedwojennych drukarń bytomskich, mianowicie Gebrüder König 
i A. Schwelle, urządzono Drukarnię Miejską. Mieściła się w obu przejętych  
lokalach, tj. przy ul. Katowickiej 32 i ul. Dworcowej 24. W kwestionariuszu  
z 14 września 1946 roku stwierdza się: „W poprzednich obu przedsiębiorstwach 
poniemieckich, z których resztek stworzono obecne przedsiębiorstwo, zauważo-
no brak znacznej części urządzeń, czcionek i metalu drukarskiego”16. Kierowni-
kiem został Jan Kasperek17. Równie ogołoconą największą bytomską drukarnię 
„Ostdeutsche Morgenpost”, przy ul. Przemysłowej 2, objął Okręg Śląski CZPZD 
i uruchomił pod firmą Śląskich Zakładów Graficznych18. Takie były początki póź-
niejszej Drukarni Technicznej.

W marcu 1945 roku z upoważnienia Kuglina do Zabrza przybył Maksymilian 
Kubiaczyk. On też został pierwszym kierownikiem Drukarni pod zarządem pań-
stwowym w Zabrzu. W sprawozdaniu sporządzonym 1 lipca utrzymuje, jakoby 
przed 1939 rokiem miało w mieście pracować pięć drukarń (inne źródła podają 
sześć), z tego podczas wojny stały bez ruchu dwie: Noglińskiego i Sojki (w Zabo-
rzu). Oprócz obu nieczynnych wymienia zakłady Viktora Czecha, Georga Königa 

14 J. Gierzyński: Narodziny gliwickiej, powojennej poligrafii. „Zeszyty Gliwickie” 1977, nr 12, s. 103.
15 Tamże, s. 103–108.
16 AP Kat, ZGraf Kat I, sygn. 3, k. 578.
17 Jan Kasperek, urodzony 15 maja 1903 roku w Domecku, pow. opolski. Polski działacz narodowy na 

Opolszczyźnie. Praktykował jako kalkulator i korektor w wydawnictwie „Gazety Opolskiej” Bronisława Ko-
raszewskiego. W 1921 roku musiał wraz z rodzicami opuścić teren niemiecki. W Bydgoszczy ukończył szkołę 
średnią, po czym pracował w szkolnictwie województwa śląskiego. W 1927 roku wrócił na Opolszczyznę, 
gdzie pełnił obowiązki kierownika sekretariatu Związku Polskich Towarzystw Szkolnych na okręg bytomsko-
zabrsko-gliwicki z siedzibą w Bytomiu. Współpracował z „Nowinami Codziennymi”. W 1938 roku władze 
niemieckie pozbawiły go prawa pobytu. Osiadł w Chorzowie. Okupację spędził w obozach koncentracyj-
nych w Oświęcimiu, Mauthausen, Melk i Ebensee. W połowie lipca 1945 roku wrócił do kraju.

18 J. Słup: Bytom szybko odbudował swoją drukarnię. W: Wspomnienia drukarzy 1945–1955. Warszawa 1955, 
s. 105–108.
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i Hindenburger Kunst- und Steindruckerei. Ta ostatnia według Kubiaczyka „zo-
stała w czasie działań wojennych kompletnie zbombardowana i wyrabowana, tak 
że z niej nic nie można było wydobyć”19. Do rozruchu nadawały się tylko zakła-
dy Czecha i Königa. Charakteryzując je autor cytowanego sprawozdania zanoto-
wał: „Drukarnie Czecha i Königa są to drukarnie akcydensowe, stare zaniedbane, 
kierowane długie lata przez właścicieli niefachowców, posługującymi się starymi 
maszynami, sięgającymi do roku 1892. Jedną maszynę pospieszną z nakładaczem 
nowego typu rozmontowali i wywieźli Sowieci. Drukarnię Noglińskiego i Sojki 
zastałem w strasznie zaniedbanym stanie. Ząb czasu wbił się głęboko w najmniej-
szą część maszyn. Pismo częściowo z kasztami wykradzione i porozrzucane, szy-
by i drzwi powyrywane, tak że każdy miał łatwy dostęp. Z wyjątkiem drukarni 
Czecha nie zastałem w pozostałych drukarniach nawet najmniejszej ilości zapasów 
papieru i farb.”

Z dziesięciu lub jedenastu drukarń istniejących w Raciborzu przed 1945 ro-
kiem większość uległa zniszczeniu podczas działań wojennych. Najwartościowsze 
ocalałe maszyny wywieźli Rosjanie. To, co pozostało, skupiono w oficynie Mey-
erów. Przed 1945 rokiem drukarnia ta pracowała pod firmą Reinhad Meyer Buch- 
und Steindruckerei Komanditgesellschaft. Wspólnikami byli bracia Fryderyk i Ry-
szard Meyerowie20 oraz ich matka Maria jako komandystka. Po przejściu frontu 
budynki zajęło wojsko radzieckie, które wywiozło całe urządzenie i zapasy mate-
riałów. Ryszard Meyer uzyskał potwierdzenie polskiej narodowości i w sierpniu 
1945 roku został upoważniony do zebrania pozostałych jeszcze w Raciborzu ma-
szyn i uruchomienia drukarni. Z rumowisk i zgliszcz udało mu się ich kilka wy-
dobyć i wyremontować. Rozruch drukarni nastąpił we wrześniu 1945 roku. Była 
to Drukarnia Raciborska pod zarządem państwowym przy ul. Stalina 2, kierowa-
na przez R. Meyera21. W aktach pojawia się również drukarnia Miejska, ale brak  
o niej bliższych danych.

Wreszcie Opole. W drukarni Erdmanna Raabego przy ul. Szpitalnej 1 usado-
wiła się Drukarnia Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej. Podobno 
ocalała w stanie nienaruszonym. Kierował nią Paweł Gajdzik – wykształcenie gim-
nazjalne, wyuczony zecer, do 1924 roku pracował w administracji „Katolika”, po-
tem na kierowniczych stanowiskach w różnych drukarniach. Do Drukarni PPR 
przybył 1 października 1945 roku, w połowie maja następnego roku objął jej kie-

19 AP Kat, zespół 12/201 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach, sygn. 213 – „Sprawozdanie z 
zabezpieczenia i uruchomienia drukarń w Zabrzu przez pełnomocnika Delegatury dla spraw Drukarń i 
Papieru ob. Maksymiliana Kubiaczyka, zamieszk. w Zabrzu, 3 Maja 30”.

20 Ryszard Meyer, urodzony 16 stycznia 1895 roku w Raciborzu, praktykował w zakładzie swojego 
ojca. W 1919 roku uczył się w szkole technicznej w Lipsku. Drukarnię ze swoim bratem prowadził od 
1925 roku.

21 AP Kat, ZGraf Kat I, sygn. 3, s. 132–142.
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rownictwo. Tu drukowano „Nowiny Opolskie”, jednak wyposażenie stwarzało 
liczne problemy techniczne. W kwestionariuszu z 9 września 1946 roku kierownik 
postulował, że potrzeba mu nowego linotypu z dwoma kompletami matryc, po-
nieważ polskie matryce „nie wchodzą” do magazynu posiadanej maszyny. Chciał 
mieć również 16-stronicową maszynę rotacyjną oraz wyposażenie stereotypii22.

Druga z partii politycznych, Polska Partia Socjalistyczna, dysponowała zakła-
dem uruchomionym pod firmą Drukarnia i Wytwórnia Wyrobów Papierowych 
Powszechnej Spółdzielni Spożywców z odp. udziałami. Przedsiębiorstwo weszło 
w posiadanie lokalu po oficynie Franza Wiercimoka przy ul Krakowskiej 30a, gdzie 
jednak w chwili wznowienia pracy (w 1947 roku?) nie było już podstawowych 
maszyn, wywiezionych w marcu 1945 roku do ZSRR. Drukarnią kierował for-
malnie repatriant Aleksy Pirog, a faktycznie kierownik techniczny Antoni Moczko 
ze Szczepanowic (ur. 11 czerwca 1909 roku), były zecer drukarni „Tageszeitung”23.

Działalność wydawniczo-poligraficzną zainicjowała Administracja Apostolska 
Śląska Opolskiego, która w 1947 roku urządziła własne Wydawnictwo Diecezjalne 
św. Krzyża i drukarnię, tę drugą na bazie maszyn Zakładu dla Kalek Ducha Świe-
tego w Bytomiu, przewiezionych do Opola i zainstalowanych w budynku przy  
ul. Kośnego 34. W 1953 roku władze państwowe zakazały tej działalności24.

Kataklizm wojenny i wywożenie przez Rosjan wszystkiego, co przedstawiało 
jakąś wartość, sprawiły, że przemysł drukarski na Opolszczyźnie odradzał się wol-
no, od razu zresztą przykrajany do wyobrażeń gospodarki planowej. Ta narzucała 
komasację i tworzenie wielkich przedsiębiorstw.

W 1951 roku, wraz z wyodrębnieniem województwa opolskiego, utworzono 
Opolskie Zakłady Graficzne25 (z oddziałami wyłączonymi częściowo z Bytom-
skich i Kłodzkich Zakładów Graficznych):
• Zakład nr 1 – Opole, ul. Szpitalna 1,
• Zakład nr 2 – Opole, ul. Powstańców 9,
• Zakład nr 3 – Koźle, ul. Poniatowskiwgo 926,
• Zakład nr 4 – Kluczbork, ul. Bierutra 9
• Zakład nr 5 – Racibórz, ul. Stalina 227,
• Zakład nr 6 – Namysłów, ul. 3 Maja 13,
• Zakład nr 7 – Brzeg, ul. Trzech Kotwic 24,

22 Tamże, s. 637–639.
23 Tamże, s. 641–647.
24 J. Kopiec: Wydawnictwa religijne na Śląsku Opolskim po 1945 roku. W: Kultura literacka na Śląsku Opol-

skim w pierwszych latach po wojnie. Sesja popularnonaukowa Rogów Op. 7 XII 1989. Opole 1989, s. 37–50; Ten-
że: Nowe struktury Kościoła katolickiego na Śląsku po II wojnie światowej. W: Książka na Śląsku…, s. 32–43.

25 Zarządzenie nr 203 Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 stycznia 1951 roku w sprawie utworzenia 
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Opolskie Zakłady Graficzne.

26 Wcześniejszy adres: ul. Piramowicza 14.
27 Drukarnia początkowo należała do Katowickich Zakładów Graficznych.
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• Zakład nr 8 – Głuchołazy, ul. Korfantego 4,
• Zakład nr 9 – Nysa, ul. Jagiellońska 4,
• Zakład nr 10 – Paczków, ul. Wolności 26,
• Zakład nr 11 – Prudnik, ul. Armii Czerwonej 9,
• Zakład nr 12 – Niemodlin, ul. Nyska 3 (nieczynny),
• Zakład nr 13 – Otmuchów, Rynek 14.

Z początkiem 1952 roku, na podstawie uchwały Prezydium Rządu z dnia  
8 grudnia 1951 roku w sprawie przekazania drobnych zakładów państwowych 
przemysłu graficznego radom narodowym, do tzw. przemysłu terenowego prze-
szeregowano Bytomskie Zakłady Graficzne. Ywierzchni nadzór nad nimi przejęło 
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, a bezpośredni – Prezydium Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, poprzez Wojewódzki Zarząd Prze-
mysłu Terenowego. Regulacja ta nie objęła zakładu przy ul. Piekarskiej 2 w By-
tomiu i ul. Hajduckiej 15 w Chorzowie, które – pozostawione w tzw. przemyśle 
kluczowym – przekazano Drukarni Technicznej w Bytomiu. W tym samym trybie 
z Opolskich Zakładów Graficznych oddano Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Opolu jedenaście wymienionych zakładów w: Brzegu, Głuchołazach, 
Kluczborku, Koźlu, Namysłowie, Niemodlinie, Nysie, Otmuchowie, Paczkowie, 
Prudniku i Raciborzu28. Na tym reorganizacje i przetasowania bynajmniej się nie 
zakończyły. Nie ma tu potrzeby dalszego ich śledzenia. 

Aneks
Spis drukarń na Śląsku Opolskim przed wybuchem II wojny światowej 
z uzupełnieniem zmian po 1945 roku

Baborów (Bauerwitz)
1. Oberschlesische Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H. (Zentrale in Gleiwitz).

Biała (Zültz)
1. Jendretzke Paul, Bruno Schramm-Str. 8. Założono w 1877 roku, właściciel 

Maria Jendretzke od 1937 roku. Drukarnia dziełowa, stereotypia, 1 maszyna pła-
ska, 1 pedał, inne maszyny pomocnicze, 2 KM, 2 robotników wykwalifikowanych.

Bytom (Beuthen)
1. Bialas & Klüsener, Ritterstr. 5. Telefon 2883. Założono w 1871 roku, właści-

ciel Agnes Bialas i Georg Klüsener od 1931 roku, drukarnia dziełowa, stereotypia, 
czasopisma, 1 maszyna płaska, 2 pedały, 4 maszyny pomocnicze, 1 urzędnik, 2 ro-
botników wykwalifikowanych, 1 niewykwalifikowany.

28 AP Kat, ZGraf Kat I, sygn. 2.
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2. Dworatzek G., Kattowitzerstr. 44. Telefon 2163. Założono w 1931 roku dru-
karnia dziełowa, introligatornia, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 1 maszyna pomocni-
cza, 3 maszyny introligatorskie, 1,5 KM.

[Właścicielka Gertruda Dworatzek.]
3. Exner Robert, Hohenzollernstr. 6. Telefon 4817. Założono w 1914 roku. 

Drukarnia dziełowa, przedsiębiorstwo towarów papierowych, 1 maszyna płaska,  
2 automaty drukarskie, 2 maszyny pomocnicze, 2 robotników.

4. Galonska K., Kasernenstr. 14. Telefon 4688. Założono w 1930 roku, właści-
ciel Sofie Galonska. Drukarnia dziełowa, stereotypia, 1 maszyna płaska, 1 automat 
drukarski, 2 pedały, 1 maszyna pomocnicza, 3 robotników wykwalifikowanych,  
1 urzędnik.

[Imię Galonski: Karl. Po wojnie drukarnia wywieziona.]
5. Haenel M. & Comp., Gerichtsstr. 4. Telefon 3827. Założono w 1901 roku, 

właściciel Haenel Erben. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 2 ma-
szyny płaskie, 2 pedały, 5 maszyn pomocniczych, 2 robotników.

6. Häuser August, Bismarckstr. 43. Telefon 5190. Założono w 1926 roku. 
Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 3 maszyny pomocnicze, 2,5 KM,  
2 robotników wykwalifikowanych, 1 urzędnik.

[Inny adres: Tarnowitzerstr. 31.]
7. König Gebr., Bahnhofstr. 24. Telefon 5183. Założono w 1913 roku, kierow-

nik handlowy Theo Mathyl. Drukarnia dziełowa, stereotypia, 4 maszyny płaskie, 
1 automat drukarski, 2 pedały, 8 maszyn pomocniczych, 2 urzędników, 5 robotni-
ków wykwalifikowanych, 3 niewykwalifikowanych.

[Po wojnie Drukarnia Miejska w Bytomiu.]
8. Kramer Heinrich, Gleiwitzerstr. 29. Założono w 1933 roku. Drukarnia dzie-

łowa, przedsiębiorstwo towarów papierowych, 2 maszyny płaskie, 2 pedały, 8 ro-
botników, 7 robotników wykwalifikowanych.

 [Inne źródło podaje rok założenia 1887. Po wojnie wchłonięta przez Drukarnię Pań-
stwową nr 1 w Bytomiu.]
9. Lichtdruck und Aufzeichnungsdrukerei, Klosterstr. 2. Telefon 2443. Założo-

no w 1924 roku, właściciel Joseph Koretzki od 1924 roku. Druk z cynku, przybory 
rysunkowe i papierowe, 1 maszyna ręczna do druku z cynku, 1 prasa do druku  
z cynku, 1 robotnik.

10. Oberschlesiche Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H., Poststr. 9, kierownik 
techniczny Thomas Burmistrz. Telefon 4250. Założono w 1904 roku. Drukarnia 
dziełowa, wydawnictwo czasopism, 2 linotypy, 1 maszyna rotacyjna do druku ksią-
żek, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 3 maszyny introligatorskie, 
28 robotników.

 [Do 1937 roku nazwa ulicy: Piekarerstr. 9. Wydawnictwo „Oberschlesische Zeitung”. 
Po wojnie Drukarnia Państwowa nr 1 w Bytomiu. Tu sprowadzono większość oca-
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lałych maszyn i urządzeń drukarń bytomskich. Dane z 1950 roku: Zapisanym hipo-
tecznie właścicielem jest firma Oberschlesiche Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H. w 
Gliwicach. Na nieruchomości tej położony jest budynek frontowy murowany, pod-
piwniczony, kryty papą, dwupiętrowy bez strychu, rok budowy około 1900. Na par-
terze dwa lokale handlowe, na pierwszym piętrze jedno mieszkanie składające się z 
trzech pokoi i kuchni i jedno mieszkanie z pokoju i kuchni. Na drugim piętrze trzy 
mieszkania. Do domu frontowego przylega oficyna I murowana, kryta papą, dwupię-
trowa ze strychem, rok budowy 1905, obejmująca na parterze jedno mieszkanie oraz 
pomieszczenie zajęte przez ekspedycję oraz na pierwszym i drugim piętrze po jednym 
mieszkaniu. Do oficyny II przylega bezpośrednio oficyna III obejmująca na parterze 
halę maszyn i pakownię, na pierwszym piętrze zecernię ręczną i introligatornię oraz na 
drugim piętrze biura drukarni i magazyn. W chwili przejęcia drukarni pod zarząd pań-
stwowy w 1945 roku budynek drukarni stał pusty i nie było żadnych maszyn ani urzą-
dzeń technicznych, a drukarnia została dopiero na nowo urządzona pod zarządem pań-
stwowym przez wprowadzenie maszyn i całego pozostałego urządzenia technicznego z 
innych drukarń (AAN, GKdsUP drukarnie 27 – Protokół zdawczo-odbiorczy drukarni 
Oberschlesische Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H. z 19 czerwca 1950 roku).]
11. Schwelle A. Kattowitzerstr. 32. Telefon 3618. Założono w 1933 roku, wła-

ściciel Alfred Schwelle. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 maszyna ręczna, 
1 automat drukarski, 1 maszyna introligatorska, 2 robotników.

 [Po wojnie Drukarnia Miejska w Bytomiu, utworzona z dwóch drukarń,  
Gebrüder König i A. Schwelle.]
12. Seher Valentin, Poststr. 5. Telefon 4979. Założono w 1924 roku, właściciel 

Valentin Seher. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 2 maszyny pomoc-
nicze, 2 robotników.

[Po wojnie Drukarnia nr 4 pod zarządem państwowym w Bytomiu].
13. Sikora Alfred, Poststr. 48. Drukarnia dziełowa, 1 pedał, 1 prasa ręczna, 0,5 

KM.
[Po wojnie Drukarnia nr 4 pod zarządem państwowym w Bytomiu.]
14. Verlagsanstalt Kirsch & Müller G.m.b.H, Industriestr. 2. Telefon 2851.53. 

Założono w 1873 roku, kierownik handlowy Paul Fr. Scharke. Drukarnia dzie-
łowa, introligatornia, stereotypia, czasopisma, wydawnictwo gazety, 8 linotypów, 
2 maszyny rotacyjne do druku książek, 5 maszyn płaskich, 1 automat drukarski, 
2 pedały, 1 maszyna pomocnicza, 14 maszyn introligatorskich, 38 urzędników, 48 
robotników wykwalifikowanych, 27 niewykwalifikowanych, 8 urzędników wy-
dawnictwa.

 [Wydawnictwo „Ostdeutsche Morgenpost”. Późniejsza firma: Gauverlag NS-Schlesien 
G.m.b.H. (Zweigniederlassung). Po wyzwoleniu ogołocony z maszyn i zdewastowany 
budynek przy ul. Przemysłowej 2 przejął katowicki Okręg Centralnego Zarządu Pań-
stwowych Zakładów Graficznych, ale dopiero w połowie 1946 roku przystąpił do jego 



74

EDWARD  DŁUGAJCZYK

zagospodarowania, tj. remontu pomieszczeń i sprowadzania maszyn. Dane z 1950 roku: 
Zapisanym hipotecznie właścicielem jest firma Gauverlag NS Schlesien G.m.b.H. 
we Wrocławiu. Na nieruchomości położony jest budynek murowany dwupiętrowy z 
piwnicami i strychem o powierzchni 12 454 m2, zbudowany w 1924 roku. Zniszcze-
nia wojenne na skutek uszkodzenia dachu, murów, centralnego ogrzewania, instalacji 
wodociągowej i elektrycznej, posadzek, drzwi i okien wynosiły około 33 proc. Budy-
nek był zbudowany celowo na pomieszczenie drukarni. W chwili objęcia drukarni pod 
zarząd państwowy w jesieni 1945 roku budynek stał pusty, nie było żadnych maszyn 
ani innych urządzeń technicznych, a drukarnia została na nowo urządzona pod zarzą-
dem państwowym przez sprowadzenie do niej parku maszynowego z innych drukarń. 
(AAN, GKdsUP drukarnie 28 – Protokół zdawczo-odbiorczy drukarni „Ostdeutsche 
Morgenpost” z 17 czerwca 1950 roku). Tu pod firmą Śląskich Zakładów Graficznych 
od września 1946 roku do maja 1947 roku odbijano ogólnopolski „Dziennik Gospo-
darczy”, przeniesiony następnie do Warszawy. Po wyprowadzeniu dziennika zmieniono 
profil produkcyjny przedsiębiorstwa z gazetowego na dziełowo-akcydensowy. (J. Słup: 
Bytom szybko odbudował swoją drukarnię. W: Wspomnienia drukarzy 1945–1955. Warszawa 
1955, s. 105–108). Z początkiem 1951 roku na bazie zakładu przy ul. Przemysłowej 2 
utworzono Drukarnię Techniczną, której p.o. dyrektora, a później dyrektorem został 
Jarosław Słup. Po roku, z dniem 31 grudnia 1951 roku, Drukarnia Techniczna prze-
jęła od Bytomskich Zakładów Graficznych drukarnie przy ul. Piekarskiej w Bytomiu 
i ul. Hajduckiej 15 w Chorzowie. Odtąd Drukarnia Techniczna miała trzy zakłady 
produkcyjne: Zakład nr 1 w Bytomiu, ul. Przemysłowa 2, Zakład nr 2 w Bytomiu, ul. 
Piekarska 9 i Zakład nr 3 w Chorzowie, ul. Hajducka 15. W połowie 1957 roku na 
bazie Zakładu przy ul. Belojanisa (wcześniej Hajducka) 15 w Chorzowie utworzono 
Chorzowskie Zakłady Graficzne. Drukarni Technicznej w Bytomiu pozostawiono dwa 
bytomskie zakłady (przy ul. Przemysłowej 2 i ul. Piekarskiej 9). W 1976 roku Drukar-
nia Techniczna w Bytomiu i Chorzowskie Zakłady Graficzne w Chorzowie przestały 
istnieć jako samodzielne przedsiębiorstwa, wchłonięte przez Zakłady Graficzne w Ka-
towicach.]
15. Zakrzewski Ehrenfried, Bismarckstr. 71. Telefon 2061. Założono w 1907 

roku, właściciel E. Zakrzewski od 1926 roku. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna pła-
ska, 1 automat drukarski, 1 pedał, 1 maszyna pomocnicza, 5 KM, 1 robotnik wy-
kwalifikowany.

[Powinno być: Zakrzowski.]

dobrodzień (Guttentag)
1. Kristek Algin, Schlosstr. 5. Drukarnia dziełowa, introligatornia, 1 pedał.
2. Mokros Wilhelm, Lublinitzerstr. 4, właściciel Gertrud Mokros. Drukarnia 

dziełowa, 1 robotnik.
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Gliwice (Gleiwitz)
1. Gauverlag NS-Schlesien G.m.b.H. Zweigverlag Gleiwitz, Teuchertstr. 16. 

Telefon 3991. Założono w 1931 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, chemi-
grafia dziennikowa, wydawnictwo i drukarnia czasopism, 8 linotypów, 1 maszyna 
rotacyjna, 3 maszyny płaskie, 3 pedały, 1 aparat reprodukcyjny, 198 robotników.

[Po wojnie ul. Zygmunta Starego 16 – wywieziona.]
2. Grüske Gebrüder, Wilhelmstr. 29. Telefon 2167. Założono w 1905 roku, 

właściciel Karl Grüske od 1915 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, handel 
papierem i książkami, 2 maszyny płaskie, 1 pedał, 1 prasa ręczna, różne maszyny 
pomocnicze, 4 urzędników, 4 robotników wykwalifikowanych, 1 niewykwalifiko-
wany.

 [Inny adres: Wilhelmstr. 9. Po wojnie maszyny i urządzenia przejęte przez Spółdzielnię 
Wydawniczą „Czytelnik”. Drukarnia nr 9 w Katowicach.]
3. Gutenberg-Druckerei Bruno Wrzeciona, Bahnhofstr. 12. Założono w 1929 

roku. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 2 prasy ręczne, 
5 maszyn pomocniczych, 3 KM.

 [Inny adres: Bahnhofstr. 5. Po wojnie maszyny i urządzenia przejęte przez Drukarnię 
nr 2 pod zarządem państwowym w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 37.]
4. Hampel Georg, Bankstr. 6. Telefon 3616, właściciel Georg Hampel od 1936 

roku (przedtem P. Hill). Drukarnia dziełowa, 2 maszyny płaskie, 1 pedał, 1 prasa 
ręczna.

5. Hardtke August, Schröterstr. 5. Telefon 4545. Założono w 1896 roku. Dru-
karnia dziełowa, introligatornia, 1 maszyna płaska, 3 pedały, 3 maszyny pomocni-
cze, 1 maszyna introligatorska, 4 KM, 1 robotnik.

6. Klinberg Hugo, Hüttenstr. 7. Telefon. Założono w 1920 roku. Drukarnia 
dziełowa, stereotypia, 1 maszyna płaska, 2 pedały, 1 prasa ręczna, 5 maszyn introli-
gatorskich, 2,5 KM.

7. Knappik Felix, Langestr. 12. Drukarnia dziełowa, 1 pedał, 1 prasa ręczna.
 [Po wojnie pozostałości przeniesiono do budynku przy ul. Bankowej 12, gdzie urzą-
dzono Drukarnię Państwową nr 1]
8. Kosak Friedrich, Oberwallstr. 4. Drukarnia dziełowa, 1 automat drukarski,  

1 pedał, 2 robotników.
9. Krimmer’s M. Lith. Institut Fr. Müller, Markgrafenstr. 9. Telefon 2274. Za-

łożono w 1847 roku, właściciel Franz Müller od 1914 roku. Drukarnia dziełowa, 
litografia, introligatornia, 1 maszyna płaska, 2 pedały, 2 maszyny litograficzne, 3 
prasy ręczne litograficzne, 6 maszyn pomocniczych, 3 maszyny introligatorskie,  
3 urzędników, 10 robotników wykwalifikowanych.

 [Drukarnia nastawiona na prace litograficzne. Po wojnie, 15 września 1945 roku, prze-
jęta od komendy wojsk radzieckich i uruchomiona jako Drukarnia nr 4 pod zarządem 
państwowym w Gliwicach, ul. Strzody 9. Dane z 1950 roku: Zapisanym hipotecznie 
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właścicielem jest zmarły w 1941 roku Franz Müller, po którym firmę objął i prowa-
dził syn Jan. Na nieruchomości położony jest czteropiętrowy budynek mieszkalny, do 
którego przylega jednopiętrowa oficyna, przeznaczona na drukarnię. AAN, GKdsUP, 
drukarnie 66 – Protokół zdawczo-odbiorczy drukarni z 27 czerwca 1950 roku; APK, 
OUL Kat 143.]
10. Lengfeld & Mantey, Neue Welt-Str. 44. Telefon 3592. Założono w 1928 

roku, właściciel Paul Lengfeld i Richard Mantey od 1928 roku. Fotokopie i świa-
tłokopie.

 [Kwestionariusz z 16 lipca 1945 roku: Zakład Kartograficzny Lengfeld i Mantey. Kar-
tografia i światłodruk, Stockwitzerstr. 44. Spółka 2-osobowa. Oddzielny budynek wil-
lowy 1-pietrowy z ogrodem, 1 maszyna kartograficzna, 1 maszyna drukarska płaska,  
1 nożyce do papieru mechaniczne, 3 maszyny do kopiowania. Wszystkie maszy-
ny częściowo uszkodzone i zdekompletowane. Szyby wybite, drzwi uszkodzone. 
Brak kontaktu z personelem. Przedsiębiorstwo małej wartości i znaczenia. Stan ma-
szyn i urządzeń pogorszył się ostatnio wskutek całkowitego braku nadzoru( AAN,  
GO 120).]
11. „Merkuria” Gleiwitz, Buch- u. Kunstdruckerei, Witkowsky-Str. 16. Telefon 

4705. Założono w 1918 roku, właściciel Fritz Bühring od 1937 roku. Drukarnia 
dziełowa, przedsiębiorstwo towarów papierowych, 2 maszyny płaskie, 2 pedały,  
6 maszyn pomocniczych, 1 urzędnik, 6 robotników wykwalifikowanych.

 [Inny adres: „Merkuria” Buch- und Kunstdruckerei Erna Stein, Ring 22. Po wojnie 
pozostałości przeniesiono do budynku przy ul. Bankowej 12, gdzie powstała Drukarnia 
Państwowa nr 1.]
12. Neumanns Stadtbuchdruckerei, Kirchplatz 1. Telefon 2331. Założono  

w 1826 roku, właściciel Arthur Neumann od 1909 roku, Eginhard Neumann od 
1919 roku. Drukarnia dziełowa, offset, introligatornia, stereotyp, litografia, przed-
siębiorstwo towarów papierowych, 1 linotyp, 5 maszyn płaskich, 2 automaty dru-
karskie, 1 pedał, 1 offset, 1 maszyna litograficzna, różne maszyny pomocnicze  
i introligatorskie, 26 robotników wykwalifikowanych.

 [Budynek spalony podczas działań wojennych w 1945 roku. Jedną maszynę płaską Pla-
neta, wydobytą z gruzów, przejęła Drukarnia nr 4 pod zarządem państwowym w Gli-
wicach.]
13. Oberschlesiche Volksstimme, Druckerei u. Verlag G.m.b.H., Reichs-präsi-

dentplatz 4. Telefon 5131/33. Założono w 1874 roku, dyrektor Wilhelm Matzel. 
Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, fotolitografia, przedsiębiorstwo 
towarów papierowych, 11 linotypów, 2 maszyny rotacyjne do druku książek, 4 ma-
szyny płaskie, 2 pedały, 2 prasy ręczne, 1 maszyna offsetowa rotacyjna, 7 maszyn 
pomocniczych, 6 maszyn introligatorskich, 110 KM, 120 robotników.

 [Pod powyższym adresem notowano też: Oberschlesische Gesellschaftsdruckerei 
G.m.b.H., która miała także inny adres – Oberwallstr. 48.]
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14. Ruzyczka Adolf, Breslauerstr. 16/22. Telefon 4736-37. Założono w 1919 
roku. Drukarnia dziełowa, fabryka przetworów papierowych, 4 maszyny płaskie,  
1 automat drukarski, 2 pedały, 6 maszyn pomocniczych, 5 maszyn introligator-
skich, 28 maszyn do przeróbki papieru.

15. Schulze Richard Nachf. G. Stephan, Wilhelmstr. 35/37. Telefon 4237. Zało-
żono w 1898 roku. Drukarnia dziełowa, litografia, introligatornia, stereotypia, przed-
siębiorstwo towarów papierowych, 4 maszyny płaskie, 4 automaty drukarskie, 5 pe-
dałów, 2 maszyny litograficzne, 4 maszyny introligatorskie, 6 maszyn pomocniczych, 
27 KM, 12 robotników wykwalifikowanych, 12 niewykwalifikowanych.

 [Inna nazwa: Richard Schultze Nachfolger Gustav Stephan Inhaberin Ella Ste-
phan. Po wojnie Drukarnia nr 2 pod zarządem państwowym w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 37.]
16. Schwarz W.J., Flugplatzstr. 10. Założono w 1909 roku, właściciel Wilhelm 

Schwarz. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 prasa ręczna, 2 maszyny intro-
ligatorskie, 1 KM.

[Imiona właściciela: Wilhelm Josef.]
17. Stechbart Ewald, Nikolaistr. 17. Telefon 4284. Założono w 1919 roku. Drukar-

nia dziełowa, stereotypia, przedsiębiorstwo towarów papierowych, 1 maszyna płaska,  
2 pedały, 1 automat drukarski, 5 maszyn pomocniczych, 6 KM, 3 robotników.

18. Ullmann Alois (przedtem Franz Knote Nachf.), Milchmarkt 1. Telefon 
3745. Założono w 1930 roku. Drukarnia dziełowa, 2 maszyny płaskie, 1 pedał,  
2 prasy ręczne, 3 maszyny pomocniczne, 1 maszyna introligatorska, 4,5 KM, 1 ro-
botnik wykwalifikowany.

 [Po wojnie zrazu Drukarnia Miejska, w lipcu 1945 roku przejęta przez 
CZPZG. Z początkiem 1946 roku przeniesiona do budynku przy ul. Banko-
wej 12, gdzie wraz z dwiema pozostałościami innych drukarń (Hugo Klinberg  
i „Merkuria” Erna Stein) utworzono Drukarnię Państwową nr 1.]
19. Wieschallek Erwin, III Mackensenstr. 28. Drukarnia dziełowa, 1 pedał,  

1 prasa ręczna.
[W wielu innych źródłach drukarnia ta nie występuje.] 

Głogówek (Oberglogau)
1. Frank Alexander, Ring 34. Telefon 311. Założono w 1906 roku. Drukarnia 

dziełowa, stereotypia, handel książkami, wydawnictwo, 2 maszyny płaskie, 1 auto-
mat drukarski, 2 pedały, 1 urzędnik, 4 robotników wykwalifikowanych.

2. Radek Klaus, Adolf-Hitler-Str. 24. Telefon 253. Założono w 1865 roku, 
kierownik techniczny Klaus Radek. Drukarnia dziełowa, stereotypia, przedsię-
biorstwo towarów papierowych, wydawnictwo gazety, 2 maszyny płaskie, 1 au-
tomat drukarski, 1 pedał, 1 urzędnik, 7 robotników wykwalifikowanych.

[Inny właściciel: Emil Radek. Po wojnie wywieziona.]
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Głuchołazy (Ziegenhals)
1. Grundey Alfred, Freiwaldauerstr. 12. Telefon 470. Założono w 1934 roku. 

Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 3 maszyny pomocni-
cze, 1 robotnik.

 [Po wojnie maszyny i urządzenia podzielone między Drukarnię w Głuchołazach  
i Drukarnię w Prudniku.]
2. Kirchner Heinrich, Königsstr. 4. Telefon 369. Założono w 1897 roku. Dru-

karnia dziełowa, wydawnictwo dziennika, 2 maszyny płaskie, 1 pedał, 1 maszyna 
pomocnicza, 1 urzędnik, 3 robotników.

 [Po wojnie Drukarnia pod zarządem państwowym w Głuchołazach, ul. Korfantego 4.]
3. Pospiech A., Inh. Hilde Muschall, Ring 9. Drukarnia dziełowa.
 [Po wojnie maszyny i urządzenia podzielone między Drukarnię w Głuchoła-
zach i Drukarnię w Prudniku.]
4. Torzewski A., Ring 7. Telefon 399. Założono w 1899 roku, właściciel Frau 

Martha i Hans Torzewski. Drukarnia dziełowa, litografia, wydawnictwo dzien-
nika, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 2 maszyny pomocnicze,  
11 KM, 1 urzędnik, 8 robotników wykwalifikowanych.

 [Wydawnictwo „Ziegenhalser Zeitung” i „Stadtblatt”. Po wojnie maszyny i urządzenia 
podzielone między Drukarnię w Głuchołazach i Drukarnię w Prudniku.]

Głubczyce (Leobschütz)
1. Kulke Oswald, Baderstr. 13. Telefon 526. Założono w 1872 roku, właściciel 

Oswald Kulke od 1937 roku. Drukarnia dziełowa, wydawnictwo, 1 maszyna pła-
ska, 1 pedał, 4 maszyny pomocnicze, 3,5 KM, 1 robotnik.

[Inny adres: Baderstr. 10. Po wojnie wywieziona.]
2. Witke`s W. Buchdruckerei, Rossmarkt 6. Telefon 268. Założono w 1876 

roku, właściciel Albrecht Riedinger od 1912 roku. Drukarnia dziełowa, introli-
gatornia, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 3 maszyny pomocni-
cze, 1 maszyna introligatorska, 7 KM, 5 urzędników, 4 robotników wykwalifiko-
wanych, 2 niewykwalifikowanych, 1 urzędnik wydawnictwa.

[Inny właściciel: Gertrud Riedinger.]

Grodków (Grottkau)
1. Manzel Konrad. Telefon 84. Założono w 1842 roku, właściciel Konrad Man-

zel od 1918 roku. Drukarnia dziełowa, handel książkami i papierem, wydawnic-
two gazety, 2 maszyny płaskie, 1 typograf, 1 pedał, 6 robotników, 3 urzędników 
wydawnictwa.

[Inna wersja nazwiska: Menzel.]
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Kędzierzyn (Heydebreck)
1. Heydebrecker-Druckerei Inh. K. Riedle, Postfach 25, Coselerstr. 5. Założo-

no w 1932 roku. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 5 maszyn po-
mocniczych, 4 KM.

 [Właściciel Karl Riedle. Po wojnie Drukarnia Kozielska pod zarządem państwowym. 
Kwestionariusz z 18 kwietnia 1945 roku: Drukarnia mieści się w budynku mieszkal-
nym, z którego trzy ubikacje są przeznaczone na drukarnię; w pierwszej ubikacji mieści 
się introligatornia, w drugiej hala maszyn, w trzeciej magazyn czcionek. Pod drukarnią 
są piwnice mogące służyć na magazyn. 1 maszyna drukarska Planeta-Fixia z motorem 
elektrycznym, 2 maszyny drukarskie Planeta, 1 maszyna drukarska Hogenforst Leipzig 
z motorem elektrycznym, 2 pary nożyc ręcznych introligatorskich, 1 para ręczna, ma-
gazyn czcionek dobrze zaopatrzony, 1 nitownica, 1 powielacz. Przedsiębiorstwo unie-
ruchomione. Nie nawiązano kontaktu z personelem. Pozostały nieduże zapasy papie-
ru. Drukarnia nie ma obecnie racji bytu. Zapotrzebowanie na druki może wykonywać 
drukarnia w Koźlu. Maszyny przenieść do innego miasta (AAN, GO 120).]

Kietrz (Katscher)
1. Barth Paul, Meierhofstr. Telefon 159. Założono w 1889 roku, właściciel Paul 

Barth od 1931 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, wydawnictwo dziennika, 
1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 1 pedał, 1 prasa ręczna, 3 maszyny introli-
gatorskie, 4 KM, 3 robotników.

Kluczbork (Kreuzburg)
1. Jendretzki Paul, G. Freytag-Str 9. 
 [Po wojnie Drukarnia „Promień” pod zarządem państwowym w Kluczborku, pl. Bie-
ruta 9. Kwestionariusz z 9 kwietnia 1945 roku: Produkcja książek i druków handlo-
wych. Sklep, 2 kontuary, 2 pracownie, 1 magazyn. Maszyna do perforowania, 1 szli-
fierka, kasa do liczenia pieniędzy, 2 motorki 220 V, 8 szaf napełnionych czcionkami. 
Przedsiębiorstwo nieczynne. Przed wojną zatrudniało 5 osób. Po obsadzeniu przez fa-
chowca i sprowadzeniu jednej maszyny drukarskiej pedałówki można uruchomić dru-
karnię i introligatornię (AAN, GO 120).]
2. „Kreuzburger Nachrichten”, Ring 27. 
 [Inna nazwa: Kreuzburger Druck- u. Verlagsanstalt Menz & Co. Po wojnie drukarnia 
wywieziona.]

Koźle (Cosel)
1. Radek’s H. Nachf. Erich u. Herbert Hoppe, Schulstr. 14. Telefon 342. Za-

łożono w 1842 roku, właściciel E. i H. Hoppe od 1919 roku. Drukarnia dzieło-
wa, 2 linotypy, 1 maszyna rotacyjna do druku książek, 2 maszyny płaskie, 2 pedały,  
5 maszyn pomocniczych, 10 robotników.
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 [Po wojnie Drukarnia Kozielska pod zarządem państwowym w Koźlu, ul. Piramowi-
cza 14. Kwestionariusz z 5 maja 1945 roku: Drukarnia na parterze, trzy pokoje. Zecer-
nia na pierwszym piętrze, dwa pokoje połączone z mieszkaniem prywatnym na piętrze 
oraz sklepem frontowym (księgarnia i materiały piśmienne). 1 maszyna szybkobieżna, 
1 pedałówka mała, 1 maszyna do liniowania, 1 zszywarka do zeszytów, 1 gilotyna ręcz-
na Krauze 500 mm, linotyp, kalander do obciągania walców, 1 maszyna rotacyjna stara 
Augsburg. Przedsiębiorstwo nieczynne, niezniszczone. Na miejscu jest żona właścicie-
la – Niemka. Całość można uruchomić (AAN, GO 120).]
2. Rosenbaum Erich, Am Finanzamt. Telefon 977. Założono w 1903 roku. 

Drukarnia dziełowa, 2 pedały, 2 maszyny płaskie, 1 robotnik.
 [Dokładny adres: Am Finanzamt 4. Kwestionariusz z 5 maja 1945 roku: 1 pedałówka, 1 ma-
szyna szybkobieżna Jahne-Werk Monopol, 1 maszyna szybkobieżna duża Schnellpressen-Fa-
brik Frankenthal Albert & Co. z silnikiem, maszyna do szycia, gilotyna ręczna Krauze 500 
mm, maszyna do perforowania 300 mm. Brak danych o właścicielu i personelu. Firmę moż-
na natychmiast uruchomić (AAN, GO 120).]
3. [Druckerei W. Magel. Po wojnie wywieziona.]

Krapkowice (Krappitz)
1. Haberecht Paul, Schliessfach 44. Telefon 250. Drukarnia dziełowa, kartonaż, 

przedsiębiorstwo towarów papierowych, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 2 
pedały, 2 urzędników, 4 robotników.

[Po wojnie wywieziona.]
2. Pautsch Georg, Kirchstr. 5/6. Założono w 1869 roku, właściciel Georg 

Pautsch od 1917 roku. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 2 maszyny 
pomocnicze, 1 KM, 1 robotnik.

[Inny właściciel Paul Pautsch. Po wojnie wywieziona.]
3. Seiffert Alfred, Oppelnerstr. 8. Telefon 165. Założono w 1919 roku. Dru-

karnia dziełowa, stereotypia, wydawnictwo gazety, 1 maszyna płaska, 2 pedały,  
3 maszyny introligatorskie, 2 robotników.

[Wydawnictwo „Krapitzer Zeitung”. Po wojnie wywieziona.]

Miechowice (Mechtal)
1. Druckerei R. Kowoll. 1 maszyna płaska, 2 maszyny introligatorskie. 
 [Po wojnie Drukarnia Zarządu Gminy Miechowice. Właściciel prawdopodabnie miał 
na imię Richard.]

Mikulczyce (Klausberg)
1. Buchdruckerei Johannes Soika. 
 [Po wojnie Drukarnia Mikulczycka pod zarządem państwowym, ul. Strzelców Bytom-
skich 26.]
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niemodlin (falkenberg)
1. Bartelt V. Neisserstr. 3. Telefon 35. Założono w 1863 roku, właściciel Ru-

dolf, Margarete Bartelt. Drukarnia dziełowa, introligatornia, handel książkami  
i papierem, wydawnictwo „Falkenberger Kreis-Zeitung”, 1 maszyna płaska, 1 pe-
dał, 4 robotników.

 [Po wojnie Drukarnia Niemodlińska pod zarządem państwowym, ul. Nyska 3. Kwe-
stionariusz z 15 maja 1945 roku: Drukarnia i sklep papieru. Firma jednoosobowa. 
Budynek jednopiętrowy, sklep, razem 130 m2. Silnik na ropę 8 kW, silnik elektryczny  
3 kW. Zapas czcionek drukarskich, 500 kg papieru gazetowego, 500 kg papieru okład-
kowego. Firma unieruchomiona. AAN, GO 120.]

nowa Wieś Opolska (Bolko)
1. [Druckerei Hoffmann Gebr.]

Nysa (Neisse)
1. Kassner Paul Inh. Paul Otte, Häfer-Str. 4. Telefon 2511. Założono w 1891 

roku, właściciel Paul Otte od 1914 roku. Drukarnia dziełowa, 1 automat drukar-
ski, 2 pedały, 2 KM, 3 robotników wykwalifikowanych.

[Po wojnie Drukarnia pod zarządem państwowym w Nysie, ul. Jagiellońska 4.]
2. Kenty Willi, Friedrichsstr. 18. Telefon 2345. Założono w 1924 roku drukar-

nia dziełowa, 1 maszyna płaska, 2 pedały, 1 maszyna pomocnicza, 7 maszyn intro-
ligatorskich, 1 robotnik.

3. Letzel, Buchdruckerei Inh. Erich Schade, „Neisser Kreisblatt”, Bischofstr. 
3. Telefon 2194. Założono w 1840 roku. Drukarnia dziełowa, handel materiałów 
piśmiennych, handel towarami papierniczymi, wydawnictwo czasopisma, wydaw-
nictwo dziennika, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 6 maszyn po-
mocniczych, 10 robotników.

4. Neisser Druckerei G.m.b.H, Töpfermarkt 7. Telefon 2409. Założono w 
1559 roku. G.m.b.H od 1930 roku, kierownik handlowy Paul Schaffarczyk, kie-
rownik techniczny Otto Stephan. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 
wydawnictwo czasopism, wydawnictwo dziennika miejskiego, 3 linotypy, 1 ma-
szyna rotacyjna do druku książek, 4[?] maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 
pedały, 3 maszyny introligatorskie, 4 maszyny pomocnicze, 55 KM, 4 urzędników, 
30 robotników wykwalifikowanych, 7 niewykwalifikowanych.

5. Neumann Paul, Schlageterstr. 5. Telefon 2586. Założono w 1835 roku, wła-
ściciel Paul Neumann od 1927 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereo-
typia, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 3 maszyny introligatorskie, 
3 robotników.

6. Peters Wilhelm, Postschliessfach 126, Wilhelmstr. 16. Telefon 2068. Założo-
no w 1905 roku. Drukarnia dziełowa, druk z cynku, stereotypia, kartonaż, 2 ma-
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szyny płaskie, 2 automaty drukarskie, 1 pedał, 2 maszyny pomocnicze, 1 urzędnik, 
7 robotników wykwalifikowanych, 1 niewykwalifikowany.

[Inna nazwa: Schneiders Nachfolger R. Sponer Inh. Wilhelm Peters.]
7. Vieweger Julius, Bischofstr. 13. Telefon 2392. Założono w 1829 roku, wła-

ściciel Ernst Vieweger od 1895 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereo-
typia, wydawnictwo dziennika, 2 linotypy, 3 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 
2 pedały, 3 maszyny introligatorskie, 11 robotników.

8. Wolffs Druckerei, Petersstr. Założono w 1910 roku, właściciel Georg Wolff 
od 1933 roku. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 4 maszyny pomoc-
nicze, 2 KM, 3 robotników wykwalifikowanych.

 [Inny adres: Friedrichstr. 38. Inny właściciel: Melanie Wolf. Po wojnie ul. Matejki 34. Kwe-
stionariusz z 22 maja 1945 roku: Budynek nieuszkodzony, jedno pomieszczenie na maszy-
ny drukarni, drugie na biuro, 3 maszyny drukarskie, 3 motory elektryczne, 1 maszynka do 
szycia papieru, 4 szafy czcionek. Brak danych o personelu. Firma nadaje się do natychmia-
stowego uruchomienia (AAN, GO 120).]

Olesno (Rosenberg)
1. [Jaschke A. Nachf.]
2. [Kühn P.]

Opole (Oppeln)
1. Dahmen Peter, Hindenburg-Str. 40. Telefon 2494. Założono w 1924 roku. 

Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 2 maszyny płaskie, 3 automaty 
drukarskie, 2 maszyny pomocnicze, 4 maszyny introligatorskie, 11 KM, 2 urzęd-
ników, 10 robotników.

2. Gauverlag NS-Schlesien G.m.b.H. Zweigverlag Oppeln, Gartenstr. 17. Te-
lefon 2354-55, kierownik techniczny Georg Sadlo. Drukarnia dziełowa, introliga-
tornia, stereotypia, wydawnictwo książek, czasopisma, gazeta dzienna, 6 linotypów, 
1 intertyp, 2 maszyny rotacyjne do druku książek, 3 maszyny płaskie, 1 automat 
drukarski, 2 pedały, 114 robotników.

[Po wojnie wywieziona.]
3. Maruske Hans, Hindenburg-Str. 47[?]. Telefon 2097. Założono w 1930 

roku. Drukarnia dziełowa, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 3 ro-
botników.

 [Inny adres: Schlosstr. 2 Po wojnie wchłonięta przez Drukarnię Polskiej Partii Robot-
niczej w Opolu.]
4. „Nowiny” Verlags-G.m.b.H., Augustini-Str. 5, Schliessfach 165. Telefon 

2266. Założono w 1913 roku, właściciel St. Szczepaniak, Oppeln, i W. Wesołowski, 
Berlin od 1932 roku. Drukarnia dziełowa, stereotypia, wydawnictwo czasopism, 
wydawnictwo „Nowin Codziennych”, „Nowiny”, „Dziennik Raciborski”, „Kato-
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lik Trzyrazowy”, „Głos Pogranicza Kaszubskiego”, 3 linotypy, 3 maszyny płaskie, 2 
pedały, 4 maszyny pomocnicze, 14 KM, 4 urzędników, 9 robotników wykwalifiko-
wanych, 6 niewykwalifikowanych.

 [Początek dała założona w 1911 roku. Drukarnia Spółkowa z org. por. Przedsiębior-
stwo skonfiskowane przez władze niemieckie z chwilą wybuchu wojny, 1 września 
1939 roku (J. Ratajewski, Opolskie »Nowiny« w latach 1911–1939. (Krótki zarys historii). 
Opole 1967). Do 1937 roku istniała, najpierw w Opolu, potem w Suchym Borze k. 
Opola, inna polska firma wydawniczo-drukarska – Wydawnictwo i Drukarnia „Kato-
lik Trzyrazowy” właściciel Antoni Pawleta, założona na bazie maszyn zlikwidowanego 
„Katolika” w Bytomiu (J. Radajewski: Wydawnictwo i czasopismo »Katolik Trzyrazowy« na 
Śląsku Opolskim w latach 1932–1939, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 
T. 10 (1971), z. 3, s. 355–381).]
5. Oberschlesiche Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H., Hindenburg-Str. 45. Tele-

fon 2490. Założono w 1820 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, 1 linotyp, 2 
maszyny płaskie, 1 pedał, 1 automat drukarski, 5 maszyn introligatorskich.

[Centrala spółki mieściła się w Gliwicach.]
6. Pasdzior Paul, Malapanerstr. 38. Telefon 3288. Założono w 1933 roku. Dru-

karnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 2 automaty drukarskie, 1 prasa ręczna, 4 ma-
szyny introligatorskie, 4 robotników.

 [Kwestionariusz z 26 kwietnia 1945 roku: Firma jednoosobowa. Cztery pomieszczenia: 
biuro, skład podręczny, dwie sale produkcyjne. 1 maszyna płaska, 3 tyglówki, 2 stoły 
do obcinania, 1 perforówka, 3 motory elektryczne do napędu, czcionki. Do 1939 roku 
firma zatrudniała 8 osób. Nadaje się do ruchu (AAN, GO 120).]
7. Raabe Erdmann, Ring 16, Hospitalstr. 1. Telefon 2037 (sklep 2047). Założo-

no w 1833 roku, właściciel Herbert Raabe od 1933 roku. Drukarnia dziełowa, in-
troligatornia, stereotypia, przedsiębiorstwo towarów papierowych, wydawnictwo 
czasopism, wydawnictwo „Oppelner Kreisblatt”, 2 linotypy, 4 maszyny płaskie, 1 
automat drukarski, 1 pedał, 2 prasy ręczne, 5 maszyn introligatorskich, 40 robotni-
ków.

 [Po wojnie Drukarnia Komitetu Obwodowego PPR w Opolu, ul. Szpitalna 1. Według 
kwestionariusza z 9 września 1946 roku: „Drukarnia została po zakończeniu działań 
wojennych zaraz zabezpieczona przez Polską Partię Robotniczą, tak że urządzenia 
utrzymano. (APK, ZGraf Kat I/3, s. 628).]
8. Tesch Alexander, Ludwigstr. 18. Telefon 2396. Założono w 1919 roku, wła-

ściciel Maria Hanslik, verw. Tesch od 1928 roku. Drukarnia dziełowa, fabryka pa-
pieru, 3 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 7 maszyn pomocniczych, 9 
KM, 3 urzędników, 5 robotników wykwalifikowanych, 9 niewykwalifikowanych.

9. Wiercimok Franz, Hindenburg-Str. 30a. Telefon 2796. Założono w 191...[!]. 
Drukarnia dziełowa, wydawnictwo, drukarnia czasopism, 1 typograf, 3 maszyny 
płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 4 maszyny introligatorskie, 16 robotników.
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 [Po wojnie Drukarnia i Wytwórnia Wyrobów Papierowych Powszechnej Spółdziel-
ni Spożywców z odp. udz., ul. Krakowska 30a. Właściciel F. Wiercimok zmarł w 1944 
roku, żona przebywała w Niemczech. W marcu 1945 roku całe wyposażenie wywiezio-
no do ZSRR. APK, ZGraf Kat/I 3 – kwestionariusz z 17 czerwca 1948 roku.]
10. Wolff Joseph, Nikolaistr. 22. Telefon 2757. Założono w 1876 roku. Drukar-

nia dziełowa, 1 maszyna płaska, 2 pedały, 4 maszyny pomocnicze, 6 robotników.

Otmęt (Ottmuth)
1. [„Ota” Schlesische Schuh-Werke. Drukarnia fabryczna. Założona w 1934 roku. Pro-

dukcja druków fabrycznych i etykiet, 2 maszyny płaskie („Korona” i „Goebel”), 1 intertyp, 
2 maszyny introligatorskie, 5 robotników. Po wojnie Drukarnia Fabryki Obuwia „Ota” w 
Otmęcie. Kierownik Jerzy Pytlik (ur. 29 marca 1910 roku w Brzeźnicy, pow. Raciborski), 
w latach 1925–1929 praktykował w drukarni Kostki w Raciborzu, a następnie, po uzyska-
niu uprawnień zecerskich, pracował w niej do 1933 roku. W 1934 roku przeniósł się do 
drukarni „Ota”. W latach 1936–1938 uczęszczał do szkoły drukarskiej w Berlinie, gdzie 
uzyskał dyplom mistrzowski (APK, ZGraf Kat/I 3 – kwestionariusz z 6 III 1947 roku).]

Otmuchów (Ottmachau)
1. „Ottmachaer Zeitung”, Ring 14. Telefon 329. Założono w 1880 roku, wła-

ściciel Siegfried Bergmann od 1924 roku. Drukarnia dziełowa, wydawnictwo „Ot-
tmachaer Zeitung”, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 3 maszyny 
pomocnicze, 3 maszyny introligatorskie, 1 urzędnik, 7 robotników wykwalifiko-
wanych, 1 urzędnik wydawnictwa.

 [Po wojnie Drukarnia Otmuchowska pod zarządem państwowym, Rynek 14. Kwestio-
nariusz z 1 czerwca 1945 roku: Drukarnia mieści się w dwóch szczupłych ubikacjach o 
powierzchni ogólnej około 140 m2, 1 magazyn na gotowe druki o powierzchni 2 m2 oraz 
skład papieru i skład odpadków. W jednym pomieszczeniu – 2 maszyny drukarskie pła-
skie oraz pedałówka automatyczna i pedałówka zwykła, nóż do cięcia. Wszystkie maszyny 
posiadają samodzielny napęd elektryczny. W drugim pomieszczeniu znajdują się lino-
typ, zecernia, maszyna do szycia, także falcówka ręczna. Brak drzwi i szyb. Do 1939 roku 
firma zatrudniała 12 osób. Obecnie brak kontaktu z personelem. Firma nieczynna bez 
ochrony. Wszystkie zapasy papieru zabrało wojsko. Na składzie znajduje się około 150 kg 
stopu cynkowego, 200 kg farby czarnej oraz 15 kg farb kolorowych (AAN, GO 120).]
2. [Kurtz Paul]

Paczków (Patschkau)
1. Buchal Carl, Ring 26. Telefon 343. Założono w 1835 roku, właściciel Carl 

Buchal od 1910 roku. Drukarnia dziełowa, stereotypia, wydawnictwo „Patschkau-
er Wochenblatt”, 2 maszyny płaskie, 1 pedał, 1 prasa ręczna, 4 maszyny pomocni-
cze, 10 KM, 4 urzędników, 6 robotników wykwalifikowanych.
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[Po wojnie Drukarnia Paczkowska pod zarządem państwowym, Rynek 26.]
2. Pätzold Oscar, Breslauerstr. 11. Założono w 1921 roku. Drukarnia dziełowa. 

przedsiębiorstwo towarów papierowych, wydawnictwo „Breslauer Neueste Na-
chrichten”, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 1 prasa ręczna, 2 maszyny pomocnicze,1 
maszyna introligatorska, 2½ KM.

 [Po wojnie maszyny i urządzenia przejęły Drukarnia Paczkowska i Drukarnia Nyska.]
3. Tobias Georg, Damaschkeweg 20. Założono w 1908 roku. Drukarnia dzieło-

wa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 1 KM, 1 robotnik.
[Po wojnie przejęta przez Drukarnię Paczkowską.]

[Pokój – Carlsruhe]
1. [Druckerei Staroske Alfred]

Prudnik (Neustadt)
1. Bürkner Hugo, Kirchplatz 3/6. Telefon 495. Założono 1890 roku, właściciel 

Hugo Bürkner. Drukarnia dziełowa, stereotypia, przedsiębiorstwo towarów pa-
pierowych, wydawnictwo książek, gazety i czasopisma, 2 linotypy, 1 maszyna rota-
cyjna, 2 maszyny płaskie, 2 automaty drukarskie, 1 pedał, 1 maszyna pomocnicza,  
5 maszyn introligatorskich, 23 KM, 2 urzędników, 16 robotników wykwalifikowa-
nych, 6 niewykwalifikowanych.

2. Heinisch J. F., Adolf-Hitler-Str. 20. Telefon 445. Założono w 1836 roku, 
właściciel Gertrud Heinisch od 1938 roku. Drukarnia dziełowa, księgarnia i han-
del papierem, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 2 pedały, 2 maszyny introli-
gatorskie, 3 robotników wykwalifikowanych.

3. Reichelt Robert, Ring 6-7. Telefon 473. Założono w 1845 roku, właściciel 
Robert Reichelt od 1890 roku. Drukarnia dziełowa, wydawnictwo, 2 maszyny pła-
skie, 1 pedał, 1 maszyna pomocnicza, 4 KM, 10 robotników.

4. [Buchdruckerei Gross A., Langestr. 30. Po wojnie Drukarnia Prudnicka pod zarzą-
dem państwowym, ul. Jagiellońska 30. Kwestionariusz z 2 czerwca 1945 roku: Budynek 
1-piętrowy; parter – hala maszyn, piętro – magazyn. Szybka prasa, 1 prasa drukarska, 1 
prasa automatyczna, maszyna do krajania, maszyny pomocnicze, zecernia. Właściciel Au-
gust Gross na miejscu. Są zapasy około 1 tony papieru. Do 1939 roku firma zatrudniała 
4 osoby, podczas wojny – 2 osoby. Przeszkodą w uruchomieniu jest brak dopływu prądu 
(AAN, GO 120).]

Pyskowice (Peiskretscham)
1. Kitzler F., Ring 12. 
 [Po wojnie Drukarnia pod zarządem państwowym w Pyskowicach. Kwestionariusz 
z 11 lipca 1945 roku: Drukarnia, introligatornia, księgarnia. Tymczasowy kierownik 
Barnard Domżalski, kierownik drukarni w Warszawie, mianowany przez Urząd Woje-
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wódzki. Sklep frontowy z przyległym magazynem. Drukarnia i introligatornia miesz-
czą się w czterech ubikacjach. Do 1939 roku firma zatrudniała 12 osób, podczas wojny 
– 7. Przedsiębiorstwo w ruchu. Na miejscu jest właściciel Fritz Kitzler z synem (AAN, 
GO 120).]
2. Palla A., Ring 14. 
 [Inna nazwa: Pallas-Druckerei u. Verlagsanstalt Gottlieb Joneleit. Po wojnie Dru-
karnia w Pyskowicach pod zarządem państwowym, Rynek 12 i 14. Kwestionariusz 
z 11 lipca 1945 roku: Tymczasowy kierownik Bernard Domżalski. Lokal 7-izbo-
wy ze sklepem frontowym, ogółem około 1030 m2. Przedsiębiorstwo w ruchu. Ro-
sjanie wywieźli zapasy papieru, zostało około 57 tys. arkuszy. Do 1939 roku firma 
zatrudniała 10 osób, podczas wojny – 7. Na miejscu żona Antoniego Palli (AAN,  
GO 120).]

Racibórz (Ratibor)
1. Beier Friedrich, Troppauerstr. 23. Telefon 2815. Założono w 1915 roku. 

Drukarnia dziełowa, przedsiębiorstwo towarów papierowych, introligatornia, ste-
reotypia, fabryka stempli, 2 maszyny płaskie, 2 pedały, 1 automat drukarski, 2 ma-
szyny pomocnicze, 6 maszyn introligatorskich, 11 KM, 3 robotników.

2. Berndt C.A., Adolf-Hitler-Str. 20. Drukarnia dziełowa, litografia, 1 maszyna 
płaska, 2 pedały, 1 maszyna litograficzna.

3. Glattki Heinrich Inh. Max Glattki, Langestr. 19. Telefon 2306, właściciel 
Max Glattki. Założono w 1894 roku. Drukarnia dziełowa, handel towarów papie-
rowych, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 1 pedał, 5 maszyn pomocniczych, 
1 urzędnik, 2 robotników.

4. Kostka Ignatz, Jungfernstr. 5. Telefon 2297. Założono w 1919 roku. Dru-
karnia dziełowa, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 1 pedał, 1 prasa ręczna,  
7 maszyn pomocniczych, 2 maszyny introligatorskie, 5 KM, 1 urzędnik, 3 robot-
ników wykwalifikowanych.

5. Lindner Franz, Wilhelmstr. 13. Telefon 2110. Założono w 1873 roku, wła-
ściciel Friedrich Lindner od 1920 roku. Drukarnia dziełowa, litografia, introliga-
tornia, stereotypia, kartonaż, 5 maszyn płaskich, 4 pedały, 4 maszyny litograficzne, 
52[!] maszyny introligatorskie i pomocnicze, 60 robotników.

6. Maiwald Eugen, Strasse der SA 18/20. Telefon 2378. Założono w 1895 roku, 
właściciel Bertha Maiwald. Drukarnia dziełowa, handel papierem, wydawnictwo 
formularzy, 3 maszyny płaskie, 2 pomocnicze, 4 robotników.

[Inny właściciel: Wilhelm Maiwald.]
7. Meyer Reinhard, Zwingerstr. 2. Telefon 2104. Założono w 1889 roku, wła-

ściciel Friedrich i Richard Meyer. Drukarnia dziełowa, litografia, introligatornia, 
stereotypia, wydawnictwo, kartonaż, 1 linotyp, 1 maszyna dwuobrotowa, 4 maszy-
ny płaskie, 3 automaty drukarskie, 1 pedał, 1 maszyna litograficzna, 1 prasa ręcz-
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na, 11 maszyn pomocniczych, 43 maszyny introligatorskie, 58 KM, 6 urzędników,  
15 robotników wykwalifikowanych.

 [Po wojnie Drukarnia Raciborska pod zarządem państwowym, ul. Stalina 2, urządzona 
z maszyn sprowadzonych z zewnątrz.]
8. Oberschlesiche Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H. Zweigniederlassung Ra-

tibor, Wilhelmstr. 11. Telefon 2441/42. Założono w 1877 roku, właściciel Ober-
schlesische Gesellschaftsdruckerei G.m.b.H., kierownik handlowy Paul Stanke. 
Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 1 linotyp, 3 maszyny płaskie,  
3 pedały, 8 maszyn introligatorskich, 12 robotników.

9. Riedinger’s Buch - u. Steindruckerei, Oberwallstr. 22/24. Telefon 2541. Za-
łożono w 1797 roku, właściciel dr Dietrich Riedinger od 1938 roku. Drukarnia 
dziełowa, litografia, introligatornia, stereotypia, kartonaż, wydawnictwo dzien-
nika śląskiego, 8 linotypów, 2 maszyny rotacyjne do druku książek, 1 maszyna 
dwuobrotowa, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 2 prasy ręczne, 
1 maszyna litograficzna, 1 prasa ręczna litograficzna, 7 maszyn pomocniczych,  
14 maszyn introligatorskich, 135 KM, 23 urzędników, 31 [robotników] wykwalifi-
kowanych, 17 niewykwalifikowanych.

 [Kwestionariusz z 17 lipca 1945 roku: Zabudowania spalone, ocalała tylko jedna hala,  
w której mieszczą się dwie drukarnie. 10 linotypów zostało spalonych, 4 maszyny pła-
skie też spalone, pozostały 2 maszyny rotacyjne częściowo uszkodzone, 1 maszyna pa-
rowa do transmisji. Dawniej podstawowy napęd: węgiel i para. Do 1939 roku firma 
zatrudniała 60 osób. Brak kontaktu z personelem. Firma nieczynna (AAN, GO 120).] 
10. Soffner Franz, Zwingerstr. 26. Telefon 3036. Założono w 1911 roku, wła-

ściciel F. Soffner od 1914 roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 
przedsiębiorstwo towarów papierowych, wydawnictwo książek ilustrowanych,  
2 maszyny płaskie, 2 pedały, 10 maszyn pomocniczych, 5 robotników.

11. Wojaczek Paul, Braustr. 5. Telefon 2889. Założono w 1925 roku. Drukarnia 
dziełowa, księgarnia, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 3 maszyny pomoc-
nicze, 4 robotników.

Strzelce Opolskie (Gross Strehlitz)
1. [Drukarnia i księgarnia Georg Hübner]

Ścinawa Mała (Steinau)
1. [Drukarnia Ritter]

Toszek (Tost)
1. Görres Leokadia, Ring 25. Telefon 117. Założono w 1903 roku. Drukarnia 

dziełowa, wydawnictwo gazety, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 1 maszyna pomocnicza, 
2 maszyny introligatorskie, 1 robotnik.
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 [W 1932 roku po śmierci Eugena Görresa drukarnię objęła wdowa Leokadia  
i prowadziła do września 1939 roku, kiedy władze niemieckie zamknęły firmę. Za-
trudniała 5 osób. Po wojnie Drukarnia Toszecka pod zarządem państwowym, Rynek 
25. Kwestionariusz z 22 czerwca 1945 roku: Tymczasowy kierownik Paweł Wyrzgol, 
mistrz drukarski, zamieszkały w Toszku, wyznaczony przez Zarząd Miejski. Sklep na 
froncie, drukarnia w oficynie na parterze i w suterenie. 8 regałów czcionek, 3 prasy 
drukarskie ręczne, 1 maszyna do szycia bloków, nożyce do cięcia tektury, 2 maszy-
ny do cięcia papieru, 1 pedałówka, ręczny automat Heidelberg uszkodzony, 1 ma-
szyna drukarska większa – drobne uszkodzenia. Poważnie uszkodzone 2 maszyny 
drukarskie; jedna z nich nie nadaje się do remontu. Uszkodzona 1 prasa drukarska. 
Drukarnia i sklep czynne w małym zakresie – ręczne odbijanie druków dla Zarzą-
du Miejskiego (AAN, GO 120). W marcu 1946 roku władze unieruchomiły zakład. 
Prawowita właścicielka, uznana za Polkę, wszczęła starania o zwrot majątku, zakoń-
czone pomyślnym dla niej wyrokiem Sądu Grodzkiego w Gliwicach z 28 kwietnia 
1948 roku. W 1950 roku drukarnia została upaństwowiona (AAN, GKdsUP drukar-
nie 363).] 
2. Morczinietz W., Ring 11. Założono w 1930 roku. Drukarnia dziełowa, 1 pedał.
[Właściciel miał na imię Wilhelm.]

Zabrze (Hindenburg)
1. Czech Viktor, Kronprinzenstr. 288. Telefon 3267. Założono w 1898 roku, 

właściciel Viktor Czech od 1934 roku. Drukarnia dziełowa, księgarnia i handel pa-
pierem, drukarnia dziennikowa, 2 maszyny płaskie, 1 automat drukarski, 2 pedały, 
4 maszyny pomocnicze, 1 KM, 4 robotników wykwalifikowanych.

 [Po wojnie Drukarnia pod zarządem państwowym w Zabrzu, ul. Wolności 288. Park 
maszynowy w 1945 roku: maszyna płaska „Augsburg” (1892), tyglówka „Phenix” 
(1900), tyglówka „Monopol” z samonakładaczem (1932), krajarka ręczna „Krause”, 
perforówka nożna, nożyce.]
2. Heinze Sophie, Seydewitzerstr. 4. Telefon 2668. Założono w 1934 roku. 

Drukarnia dziełowa, 1 automat drukarski, 2 robotników.
3. Kempsky A. Nachf. E. Soika, Luisenstr. 1. Telefon 2082. Założono w 1895 

roku, właściciel Emanuel Soika od 1920 roku. Drukarnia dziełowa, przedsiębior-
stwo towarów papierowych, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 2 maszyny introligatorskie, 
2 maszyny pomocnicze, 1/2 KM, 2 robotników.

 [Podczas wojny nieczynna. Maszyny w 1945 roku: maszyna płaska „Offenbach” (sta-
ra), tyglówka bez firmy (stara), pedałówka „Offenbach” (stara), perforówka. Maszyny i 
urządzenia w Drukarni pod zarządem państwowym w Zabrzu.]
4. König Georg, Dorotheenstr. 8. Telefon 3988. Drukarnia dziełowa, introliga-

tornia, stereotypia, 2 maszyny płaskie, 2 pedały, 2 maszyny introligatorskie, 4 ro-
botników.
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 [Park maszynowy w 1945 roku: maszyna płaska „Augsburg” (1903), maszyna pospiesz-
na „Planeta” (1925), tyglówka do sztancowania zniszczona, dwie krajarki „Krause”, per-
forówka. Drukarnię zajmowały władze radzieckie, które wywiozły część maszyn.]
5. Müller Max, Kronprinzenstr. 338. Telefon 3677. Założono w 1906 roku. 

Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 automat drukarski, 1 pedał, 5 maszyn 
pomocniczych.

[Inny adres: Kronprinzenstr. 288.]
6. Nogliński G., Stollenstr. 17. Drukarnia dziełowa, 1 maszyna płaska, 1 pedał, 

prasa ręczna.
 [Inny adres: Wilhelmstr. 51a, właściciel Franz Nogliński. Podczas wojny nieczynna. Park 
maszynowy w 1945 roku: maszyna płaska bez firmy, tyglówka, bostona, krajarka „Krau-
se”, perforówka, zszywarka drutem – wszystkie stare i wysłużone.]
7. Riddigau Richard, Kronprinzenstr. 390. Telefon 3692. Założono w 1933 

roku. Drukarnia dziełowa, introligatornia, stereotypia, 2 maszyny płaskie, 1 pedał, 
1 automat drukarski, 5 maszyn introligatorskich, 2 maszyny pomocnicze, 9 KM,  
1 urzędnik, 3 [robotników] wykwalifikowanych, 1 niewykwalifikowany.

 [Inna nazwa: Hindenburger Buch- und Kunstdruckerei Inh. Franz Stoschek vormals 
Riddigau. Podczas działań wojennych zbombardowana i spalona.]
8. Sollors Leopold, Dorotheenstr. 27. Telefon 3874. Założono w 1904 roku. 

Drukarnia dziełowa, introligatornia, 1 prasa ręczna.
Zawadzkie (Andreashütte)

1. Schneider Robert, L. Polednia Nachf. Telefon 18. Założono w 1901 roku. 
Drukarnia dziełowa, introligatornia, przedsiębiorstwo towarów papierowych,  
2 pedały, 2 maszyny introligatorskie.

[Imię Poledni: Lorenz]
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W LATACH 1945–1948

Grodków został zajęty przez Armię Czerwoną 5 lutego 1945 roku, ale na połu-
dnie od miasta, front się ustabilizował. Wojska radzieckie wznowiły natarcie 15 mar-
ca. Do końca tego miesiąca Niemcy w zasadzie zostali wyparci z Górnego Śląska, 
choć na niektórych jego południowych terenach utrzymali się jeszcze do maja1.

20 lutego 1945 roku Państwowy Komitet Obrony – ścisły wojenny rząd ZSRR 
pod przewodnictwem Stalina – wydał dyrektywę dotyczącą uprawnień swych 
wojsk w Polsce. Określiła ona również zachodnią granicę Polski na Odrze i Nysie 
Łużyckiej. Do tej rubieży władzę miała objąć polska administracja, lecz do czasu 
przesunięcia się na zachód „strefy przyfrontowej” sprawować je miały sowieckie 
komendantury wojenne. Stan ten przeciągnął się do zakończenia wojny2. Komen-
dantura wojenna w Grodkowie powstała w lutym. Na jej czele stali mjr Bezjazy-
kow i mjr Periekalski3. 

Zaodrzański powiat grodkowski był najbardziej na zachód wysuniętą częścią 
przedwojennej niemieckiej rejencji opolskiej. W porównaniu z innymi ziemiami 
górnośląskimi zamieszkiwał go znacznie większy procent ludności niemieckiej. 
W warunkach powojennych oznaczało to masowe migracje – transfer niemal całej 
dotychczasowej populacji na zachód do Niemiec i zaludnienie Grodkowa i okolic 
osadnikami z Polski centralnej oraz przesiedleńcami ze wschodu. Zerwaniu ule-
gała ciągłość kulturowa – nowi ludzie nieśli z sobą inne tradycje, doświadczenia, 
język, obyczaje. Tworzyła się nowa społeczność lokalna. W politycznej próżni na-
stępował akt kreacji nowej, komunistycznej władzy politycznej.

Od końca stycznia 1945 roku w oswobodzonej od Niemców części wojewódz-
twa śląskiego funkcjonowała już nowa komunistyczna administracja. Tworzyły ją 
osoby skierowane pod koniec stycznia do Katowic w ramach grupy operacyjnej 
„Śląsk”, kierowanej przez prominentnego działacza Polskiej Partii Robotniczej 
(PPR) Aleksandra Zawadzkiego. Przybył on na miejsce 28 stycznia 1945 roku. 
Władze centralne pozostawiły mu niemal nieograniczoną swobodę, co wynikało  

1 B. Warzecha: Działania wojenne na Górnym Śląsku w 1945 roku. W: Województwo śląskie 1945–1950. 
Zarys dziejów politycznych. Red. A. Dziurok, R. Kaczmarek. Katowice 2007, s. 40–42, 50–55.

2 A. Skrzypek: Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko‑radzieckie 1944–1957. Pułtusk 2002, s. 75–76.
3 Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego do Polski. Opole 1988, s. 23.
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z pozycji zajmowanej przez niego we władzach PPR, a także, po części, ze specyfi-
ki regionu. Jednocześnie Zawadzki jako pełnomocnik rządu na okręg opolski miał 
spełnić na Śląsku Opolskim podobną funkcję jak w przedwojennym wojewódz-
twie śląskim4. 

Pierwsze decyzje Zawadzkiego dotyczyły włączenia do województwa śląskie-
go przemysłowych powiatów województwa kieleckiego – Zagłębia Dąbrowskiego. 
Rząd poparł ją 24 lutego, w marcu zaś dokonano formalnej inkorporacji. Ziemie 
Śląska Opolskiego – przedwojennej rejencji opolskiej – mimo odrębnego statu-
su prawno-administracyjnego, z uwagi na osobę swego zarządcy, także znalazły się  
w województwie śląskim, choć fakt ten zalegalizowano dopiero w maju 1946  
roku5. 

Obejmowanie Śląska Opolskiego przez polską administrację odbywało się  
w dwóch etapach. 18 marca oficjalnymi uroczystościami świętowano przejęcie  
z rąk radzieckich powiatów terenów rejencji opolskiej położonych na prawym 
brzegu Odry. W połowie kwietnia polską władzą objęto powiaty położone na le-
wym brzegu, w tym grodkowski6.

Tworzeniem polskiej administracji na przejmowanych terenach zajął się Sztab 
Organizacyjny Grup Operacyjnych „Śląsk Opolski”. Chodziło jednak nie tylko  
o stworzenie urzędów i instytucji, ale także struktur partii komunistycznej – było 
to zresztą jedno z najważniejszych zadań Zawadzkiego. Dlatego PPR wykazała się 
ogromną aktywnością w czasie wyłaniania składu grup operacyjnych, kierując do 
nich swych członków i decydując o obsadzie stanowisk kierowniczych w przy-
szłej administracji. Kluczową rolę odgrywały przy tym nie kryteria merytoryczne 
ale ideologiczne, czyli zaangażowanie po stronie władzy komunistycznej7. PPR od 
początku zatem podjęła starania, by na Śląsku Opolskim jej struktury przerastały 
się z administracją, co zagwarantowało hegemoniczną rolę partii komunistycznej. 

Składy grup administracyjnych mających objąć lewobrzeżne powiaty Śląska 
Opolskiego zaczęto kompletować na początku kwietnia. W dniach 12–16 kwiet-
nia wyłoniono kadrę kierowniczą przyszłych urzędów. Wśród 24. starostów, wice-
starostów, prezydentów miast i wiceprezydentów znalazło się 17. członków PPR. 
Tylko trzy stanowiska otrzymała PPS, po jednym SL i SD, dwa zaś mieli objąć 
bezpartyjni. Do Grodkowa w charakterze starosty został skierowany Tomasz Oka-
liński, jego zastępcami (wicestarostami) byli członkowie PPR Bolesław Tuszyń-
ski i Józef Kudera8. W dniach 6–8 maja poszczególne grupy wyjechały do prze-
znaczonych im powiatów. Ekipa grodkowska do celu dotarła 8 maja. Następnego 

4 M. Fic: Powstanie polskiej administracji na terenach wyzwolonych. W: Województwo śląskie..., s. 83–84. 
5 Tamże, s. 91–94.
6 Tamże, s. 93.
7 Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 56.
8 Tamże, s. 64–65.
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dnia nastąpiło oficjalne przejęcie władzy z rąk sowieckiego komendanta wojenne-
go. Pod koniec maja personel administracyjny Grodkowa liczył prawie 80 osób, 
przede wszystkim członków PPR9. Już kilka dni po przybyciu do stolicy powiatu 
założyli oni przy starostwie pierwsze koło partyjne. Funkcję pierwszego sekretarza 
powierzono Marcinowi Wróblowi. Przez miesiąc było to jedyne koło PPR na zie-
mi grodkowskiej10. 

W maju powiat został otwarty dla polskiego osadnictwa. Względy polityczne  
i ekonomiczne zdecydowały o tym, że tereny Śląska Opolskiego były zasiedlane  
w jak najszybszym tempie. Komunistyczne władze chciały w ten sposób spolo-
nizować objęte tereny, a także zabezpieczyć je przed dewastacją ze strony Armii 
Czerwonej i „szabrowników”, wreszcie zebrać plony i obsiać ziemię ponownie. 
Dlatego akcję kolonizacyjną prowadzono w myśl zasady maksymalnej swobo-
dy osadników w wyborze miejsca, w którym zamierzają zamieszkać. W powiecie 
grodkowskim została przy tym zrealizowana idea osadnictwa regionalnego – więk-
szość jego nowych mieszkańców przybyła z przeludnionej i ubogiej Żywiecczy-
zny11.

Dla komunistycznych władz województwa śląskiego szczególnie istotna była 
rozbudowa organizacji partyjnej i objęcie przez jej członków kluczowych stano-
wisk politycznych i administracyjnych. Wiązało się z to priorytetami przyjętymi 
przez Komitet Wojewódzki (KW) PPR w Katowicach na rok 1945. Sekretarz Ja-
dwiga Ludwińska, naczelnik Wydziału Kadr KW, przedstawiła je następująco: 
„stworzenie trzonu aktywu partyjnego w Komitetach i komórkach, które stałyby 
się punktem wyjścia dla zorganizowania partii w warunkach Volkslist i zaśmiece-
nia hitlerowskiego” oraz „szybka obsada kierownictwa w instytucjach, zwłaszcza  
w administracji publicznej, UBP [Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego] i Mili-
cji, udział PPR w stworzeniu aparatu państwowego i gospodarczego”12. 

Praca pierwszego zwierzchnika grodkowskiej PPR nie usatysfakcjonowała ka-
towickiego KW. W sprawozdaniu Wydziału Organizacyjnego wojewódzkiej orga-
nizacji partyjnej stwierdzano, że działalność partyjna w Grodkowie szwankowa-
ła. Zdecydowano się zatem na zmianę. Następcą Wróbla został Marian Głuszek, 
energiczny, gorliwy i słuchający pouczeń, rokujący duże nadzieje na przyszłość13. 

9 Tamże, s. 66, 88–89.
10 Z. Kowalski: Polska Partia Robotnicza na Śląsku Opolskim. Warszawa–Wrocław 1973, s. 17.
11 A. Dziuba: Grodków i powiat grodkowski w latach 1945–1947 W: Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkow-

skiej. Red. R. Kaczmarek. Grodków 2008, s. 119. W ślad za nimi przybywali mieszkańcy przeludnionych 
wsi rzeszowskich. W rejonie Otmuchowa gospodarstwa objęli przybysze z powiatu mieleckiego.

12 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1718 Komitet Wojewódzki Polskiej 
Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR Katowice), sygn. 685, s. 26–30 – sprawozdanie wydziału 
personalnego KW PPR w Katowicach za okres marzec – grudzień 1945 roku.

13 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 80, k. 5 – ogólna ocena Komitetów Powiatowych za miesiąc czer-
wiec 1945 roku.
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Nowy I sekretarz grodkowskiej organizacji partyjnej pochodził z Żywiecczyzny, 
gdzie ponoć już od 1942 roku działał w komunistycznej konspiracji, a w lutym 
1945 roku objął stanowisko I sekretarza PPR. Sprawował też funkcje pełnomoc-
nika ds. reformy rolnej i organizował wyjazdy ziomków na ziemie zachodnie. Był 
człowiekiem młodym – miał 25 lat14. Wspierali go „starzy komuniści”, czyli – jak 
można mniemać – przedwojenni członkowie Komunistycznej Partii Polski lub jej 
przybudówek: Wróbel, Jan Książek, Jan Kwiecień i Józef Kudera15. 

Nowy sekretarz rzeczywiście tchnął energię w poczynania grodkowskiej orga-
nizacji partyjnej. 13 czerwca w obecności 80. członków odbyło się pierwsze ple-
narne posiedzenie PPR. Wyłoniono wówczas skład Komitetu Powiatowego (KP) 
PPR. Znalazło się w nim 11 osób: Głuszek, Kudera, Książek, Bolesław Tuszyń-
ski, Michał Wisła, Edward Szczerkowski, Józef Długosz, Edward Stochmal, Jó-
zef Kendra, Wojciech Ćwikła i Michał Binda. Zebrani postulowali powołanie jak 
najszybciej młodzieżowej przybudówki PPR – Związku Walki Młodych (ZWM) 
i zorganizowania rolników w spółdzielniach „Samopomocy Chłopskiej” (SCh). 
Sekretarz Głuszek obiecał, że prace ruszą w najbliższym czasie, „gdyż w chwili 
obecnej na terenie pow. grodkowskiego znajduje się dosyć dużo osadników z te-
renów pow. żywieckiego, zahartowanych bojowników o wolność i demokrację”16. 
Trzy dni po plenum zebrał się Komitet Powiatowy. Dokonano wówczas podziału 
stanowisk w powiatowej organizacji PPR (m.in. II sekretarzem został wicestarosta 
Kudera) oraz omawiano zaawansowanie prac organizacyjnych. Rozpoczęło się już 
tworzenie struktur SCh i ZWM. Ponadto PPR brała czynny udział przy przydzie-
laniu gospodarstw osadnikom oraz organizowała pracę „w samorządach gminnych, 
jak i miejskich i powiatowych”17. 

Pierwsze sprawozdanie grodkowskiej PPR Głuszek podpisał 25 czerwca 1945 
roku. Organizacja partyjna, którą kierował i sam określał jako „najmłodszą na te-
renach Opolszczyzny”, liczyła wówczas przeszło 100. zarejestrowanych człon-
ków, zrzeszonych w 7. komórkach i w Komitecie Miejskim (KM) PPR Grodków. 
Głuszek miał nadzieję na szybki przyrost szeregów, bo do partii zgłosiło się dal-
szych 100 osób, a na teren powiatu stale przybywali nowi osadnicy którzy byli 

14 AP Kat, zespół 12/1726 Komitet Powiatowy PPR w Grodkowie (dalej: KP PPR Grodków), sygn 38, 
s. 30 – charakterystyka zbiorcza członków PPR (b.d.); Archiwum Polskiego Instytutu i Muzeum Sikor-
skiego w Londynie, sygn. col. 138/269, protokół przesłuchania Piotra Szlichty (b.d.), kserokopia dokumen-
tu udostępniona autorowi przez Adama Dziuroka; S. Głuszek: O problemach partyjnych w latach 1945–1948 
w powiecie grodkowskim W: PPR na Opolszczyźnie. Materiały sesji naukowej w Opolu 2–3 marca 1962 r. Red.  
T. Szwedek. Katowice 1964, s. 194.

15 Tamże.
16 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 2, s. 1–2 – protokół z I walnego zebrania członków PPR powiatu 

grodkowskiego dnia 13 czerwca 1945 roku, Grodków 17 czerwca 1945 roku.
17 Tamże, s. 3 – protokół z drugiego posiedzenia PK PPR w Grodkowie w dniu 16 czerwca 1945 roku, 

Grodków 17 czerwca 1945 roku.
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„po większej części partyjnikami i dużo z partyzantki AL”. PPR przejęła pod swój 
zarząd „wszystkie młyny, gorzelnie, browary, mleczarnie i wszystkie inne zakłady 
przemysłu rolniczego, jak również tworzy spółdzielnie Samopomoc Chłopska”. 
Jak stwierdził Głuszek, owe zakłady miały zostać w przyszłości przekazane SCh, 
w której sekretarz upatrywał transmisji wpływów PPR wśród rolników. Na razie 
zapewniła je sobie poprzez nominacje w administracji lokalnej: w 5. spośród 8. 
gmin zbiorowych byli wójtowie z PPR. Sołtysi na razie rekrutowali się spośród 
Niemców, ale PPR wspólnie z MO zorganizowała już obóz, w którym zamierzano 
umieścić Niemców przed ich wywózką. Sekretarz podkreślał przy tym, że z MO 
współpraca układała mu się znakomicie. Partia przystąpiła też do organizowania 
ZWM18.

Podsumowując pierwszy miesiąc rządów nowego I sekretarza Wydział Kadr 
KW PPR stwierdzał, że wprawdzie nieobsadzone były jeszcze komitety powiato-
wy i miejskie w powiecie, ale praca organizacyjna znalazła się już na normalnych 
torach19. Natomiast wydział Organizacyjny KW, który pokładał w osobie Głuszka 
wiele nadziei, odnotował jego żale pod adresem Okalińskiego: „Starosta nie tylko 
nie współpracuje, ale nawet utrudnia robotę organizacyjną partii, jest wrogiem de-
mokracji i obecnego ustroju demokratycznego, szykanuje członków PPR zatrud-
nionych w starostwie”.20

Pierwszoplanowym zadaniem PPR było poszerzenie szeregów partyjnych. 
Głuszek po kontroli przeprowadzonej w Grodkowie przez KW PPR w 1945 roku 
otrzymał naganę za niewielką liczebność partii, grożono mu przeniesieniem na 
inny teren21. 

W tej sytuacji rozbudowa grodkowskiej organizacji partyjnej stała się dla I se-
kretarza priorytetem. Zachętą do wstępowania w szeregi PPR były nagrody  
w postaci stanowisk w administracji i gospodarce, sięgano też do zwyczajnego 
przekupstwa. Na przykład w lipcu 1946 roku w czasie obchodów Święta Ludowe-
go w Kopicach starosta grodkowski oznajmił zebranym: „To ja, starosta z ramienia 
partii PPR daję wam krowy w dniu Święta Ludowego i tylko partia PPR, czyli sta-
rosta będę wam dawał krowy”.22 Namowami do wstępowania w szeregi PPR zaj-
mowali się również urzędnicy niższego szczebla. W sprawozdaniu za sierpień 1946 
roku Głuszek wyrażał nadzieję, że do wzrostu partii przyczynią się walnie nowo 

18 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 1 – 2 – sprawozdanie ogólne ze stanu organizacyjnego PPR, 
Grodków 25 czerwca 1945 roku.

19 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 685, s. 1–2 – sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR w Ka-
towicach za czerwiec 1945 roku, Katowice 2 lipca 1945 roku.

20 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 80, k. 5 – ogólna ocena Komitetów Powiatowych za miesiąc czer-
wiec 1945 roku.

21 A. Dziuba: Grodków i powiat grodkowski..., s. 130.
22 Cyt. za Z. Kowalski: Polska Partia Robotnicza..., s. 34.
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mianowani pepeerowscy sołtysi23 Do wstąpienia do PPR namawiali też mieszkań-
ców powiatu funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa24. KP PPR zastosował po-
noć nawet swoistą „abolicję” wobec chętnych do akcesji w szeregi komunistów. 
Kierownik Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Paweł Szlichta wspominał, że 
kierownik grodkowskiej Spółdzielni „Społem”, któremu udowodniono kilkumi-
lionowe malwersacje, zagrożony aresztowaniem wstąpił do partii i w efekcie uka-
rano go jedynie utratą stanowiska (relację Szlichty, wroga Głuszka i PPR, należy 
jednak traktować ostrożnie)25. 

Na początku 1947 roku ruszyła kolejna wielka akcja werbunkowa. KW PPR 
arbitralnie stwierdził, że w jej toku grodkowska organizacja partyjna ma osiągnąć 
pułap 2400 członków26. Zadanie to zostało pomyślnie wykonane, przede wszyst-
kim dzięki zastraszaniu mieszkańców powiatu i stosowaniu wobec nich przymusu 
administracyjnego. W sprawozdaniu Powiatowego Komitetu Polskiej Partii Socja-
listycznej (PK PPS) opisano następujące metody werbunku: „Był wypadek, że sam 
starosta, pepeerowiec i komendant UBP, też pepeerowiec, na zebraniu w groma-
dzie Krzyżowa przemocą wręczali chłopom deklaracje z PPR. Poza tym prelegenci 
z PPR straszą chłopów, że w razie niewstąpienia do ich partii, zostanie im odebra-
na ziemia. Kierownicy urzędów (starosta, burmistrz i inni) pepeerowcy wywierają 
nacisk na swoich podwładnych.27 

W takich warunkach PPR rozrastała się błyskawicznie; w grudniu 1946 roku 
należało do niej 4,1% populacji powiatu, rok później już 5,5%, co stanowiło jeden 
z najwyższych wskaźników w województwie28.

Szeregi partii zmalały w 1948 roku – partia przygotowywała się wówczas do 
wchłonięcia PPS, „oczyszczała” się z niepożądanych członków; wyścig o jak naj-
większą liczebność organizacji zakończył się. 

Kolejnym zadaniem postawionym przed PPR było zapewnienie zwycięstw 
obozowi władzy w wielkich kampaniach politycznych tego okresu – w referen-
dum z 30 czerwca 1946 roku i w wyborach do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycz-
nia 1947 roku. Głuszek i tu mógł się pochwalić sukcesami. 

23 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 64–70 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc sierpień 1946 roku, 
Grodków 3 września 1946 roku.

24 Tamże, s. 88–94 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc listopad 1946 roku, Grodków 2 grudnia 1946 
roku.

25 Archiwum Polskiego Instytutu i Muzeum Sikorskiego w Londynie, sygn. col. 138/269 – protokół 
przesłuchania Piotra Szlichty.

26 AP Kat, zespół 12/1726 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Grodkowie (dalej: KP PPR 
Grodków), sygn. 2, s. 10–13 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 5 lutego 1947 roku.

27 AP Kat, zespół 12/1764 Powiatowy Komitet PPS w Grodkowie (dalej PK PPS Grodków), sygn. 6,  
s. 7–8 – sprawozdanie miesięczne PK PPS Grodków za miesiąc luty 1947 roku.

28 J. Kozik: Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna w województwie śląsko‑dąbrowskim w latach 
1945–1948. Informator. „Studia i Materiały z Dziejów Województwa Katowickiego w Polsce Ludowej”. T. 4, 
1969, s. 134.
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Referendum w powiecie grodkowskim zakończyło się zwycięstwem PPR nie 
tylko według sfałszowanych danych oficjalnych, ale także według ustaleń Andrzeja 
Paczkowskiego. W znalezionych przez historyka materiałach ponad połowa głosu-
jących (57%) opowiedziała się w referendum za komunistami. Stanowiło to ewe-
nement w skali ogólnopolskiej29.

Paczkowski stwierdził przy tym, że przedstawione przez niego dane nie są osta-
teczne; ponieważ mogły być sfałszowane na najniższym, lokalnym poziomie, a ta-
kich informacji odnalezione przez niego dokumenty nie zawierały. Na ślad ma-
nipulacji wynikiem referendum przez obwodowe komisje wyborcze w powiecie 
wskazuje czerwcowe sprawozdanie KP PPR w Grodkowie. Opisano w nim rze-
komą kradzież przez „reakcję” kilkuset ostemplowanych kart do głosowania. Do 
zdarzenia doszło 29 czerwca w starostwie, gdzie kurier dostarczył karty w ostem-
plowanych paczkach. Już po przeliczeniu paczek zjawił się Instruktor Powiatowy 
Głosowania Ludowego, który zauważył, że cześć pakunków została odpieczęto-
wana. Obecny na miejscu funkcjonariusz UB zaaresztował osoby asystujące przy 
przekazywaniu paczek: sekretarza starostwa Tobiejasa, członka opozycyjnego Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz sekretarza PPS i przewodniczącego Po-
wiatowej Rady Narodowej (PRN) w jednej osobie Józefa Woźniaka. Następnego 
dnia aresztowano trzech członków PSL, a przeprowadzona u nich rewizja dopro-
wadziła do odnalezienia u każdego „10–15” kart30. Trudno jednak uwierzyć, że se-
kretarz starostwa mógł skraść pilnie strzeżone karty. Obecność na miejscu funk-
cjonariusza UB wskazuje na inną możliwość: prowokacji polegającej na otwarciu 
paczek, a następnie podrzuceniu kart rewidowanym działaczom PSL. Wszak aresz-
towany już w starostwie Tobiejas nie miał możliwości, by je dostarczyć swym par-
tyjnym kolegom. Kilkaset ukradzionych kart mogło zaś posłużyć potem do zmani-
pulowania wyniku referendum.

Również wybory z 19 stycznia 1947 roku odbyły się wg. scenariusza stworzo-
nego przez PPR. Najistotniejsza okazała się obsada komisji wyborczych. Nad tym 
zadaniem czuwały Urzędy Bezpieczeństwa, które już od października sprawdza-
ły kandydatów, przeprowadzając zmiany w wypadku natknięcia się na osoby nie 
do końca dyspozycyjne31. W wyniku tych zabiegów na Śląsku Opolskim udało się 
osiągnąć poziom 97–98% serwilistycznych wobec władz komisji, przy czym w po-

29 Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki. Oprac. A.P. Warszawa 1993, s. 105. W powiecie grod-
kowskim zgodnie z sugestiami PPR i jej satelitów odpowiedziało na pierwsze pytanie 57,8% wyborców, na 
drugie – 66,6%, na trzecie zaś – 78,6%. Przyjmując, że tylko zwolennicy obozu władzy odpowiadali „tak” 
na pierwsze pytanie, można przyjąć, że PPR cieszyła się w Grodkowie poparciem przeszło 57% wyborców.

30 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 48–56 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc czerwiec 1946 roku, 
Grodków 3 lipca 1946 roku. 

31 AP Kat, KW PPR Kat, Sekretariat, sygn. 42, k. 43–48 – charakterystyki członków komisji okręgo-
wych; tamże, sygn. 52, k. 1–9 – raporty z odpraw członków komisji z 11 grudnia 1946 roku. W grudniu 
1946 roku na 16 obwodów w powiecie grodkowskim 5 uchodziło za „całkowicie pewne”, 3 za „niepewne”.
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wiecie grodkowskim całkowicie dyspozycyjne były wszystkie komisje wyborcze32. 
Wyłanianiu komisji towarzyszył terror wymierzony przeciwko politycznym opo-
nentem. W jego wyniku rozwiązywały się liczne koła PSL, a członkowie stronnic-
twa masowo opuszczali jego szeregi33. Działania te wspierała nachalna propaganda, 
której kluczowym elementem było wezwanie do jawnego oddawania głosu na li-
stę wyborczą PPR i partii z nią sprzymierzonych. Przedwyborcza presja okazała 
się skuteczna. Wybory miały w powiecie grodkowskim imponującą oprawę. Wiele 
gromad wiejskich wybrało się na nie manifestacyjnie, w pochodach przybranych 
choinami i sztandarami. Cześć głosujących objeżdżała miasta na wozach, wykrzy-
kując życzenia rychłej śmierci dla Mikołajczyka (były też transparenty o podobnej 
treści). Zwycięstwo komunistów było bezapelacyjne34.

Pasmo sukcesów organizacyjnych i politycznych Głuszka zakończyło się  
w grudniu 1947 roku. Najpierw Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej (WKKP) 
KW PZPR w Katowicach postawiła niektórym członkom KP PPR w Grodkowie 
zarzuty łapownictwa, szabru i niewywiązywania się z obowiązków, nie precyzując 
na razie o kogo konkretnie chodzi. Sprawę wyjaśnił 17 grudnia na specjalnie zwo-
łanym posiedzeniu KP członek egzekutywy KW PPR Stefan Misiaszek. Oznaj-
mił, że KW zdecydował, iż Głuszek oraz instruktor personalny KP Waluda utracą 
stanowiska. Następnie zapytał II sekretarza KP Władysława Dworoka, czy chciał-
by coś w tej sprawie powiedzieć. Dworok starał się bronić Głuszka. Stwierdził, 
że cały problem wywołała autochtonka Urszula Kabot, która kiedyś w obecności 
Głuszka miała się wyrazić, „że ma niemieckie serce”. Zweryfikowano ją pozytyw-
nie, toteż Głuszek nalegał na zmianę tej decyzji; Powiatowy Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego (PUBP) w Grodkowie odebrał Kabotowej zaświadczenie tym-
czasowe i umieścił ją na liście do wysiedlenia. Ona jednak, korzystając z protekcji 
wuja, miała ponoć zdobyć nowe zaświadczenie i rozpoczęła walkę z Głuszkiem 
oraz Komitetem Powiatowym PPR. Pisała do różnych władz, że sekretarz jest pi-
jakiem i szabrownikiem, a zarzuty te, ku zdziwieniu Dworoka, znalazły posłuch 
u członków WKKP. Za Głuszkiem wstawili się także inni członkowie KP, jednak 
bezskutecznie. Nowym I sekretarzem został Marian Urgacz35. Niektórzy człon-

32 Z. Kowalski: Z problemów życia politycznego na Opolszczyźnie (1945–1947). Opole 1965, s. 89.
33 B. Bidzińska-Jakubowska: Polskie Stronnictwo Ludowe na Śląsku Opolskim i jego miejsce w antykomu-

nistycznej opozycji w latach 1945–1947. Opole 1993, s. 138, passim.
34 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 101-106 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc styczeń 1947 roku, 

Grodków 2 lugote 1947 roku. Według oficjalnych danych w wyborach wzięło udział 11 702 osoby (na 12 070 
uprawnionych). Na listę Bloku Demokratycznego, czyli PPR i jej sojuszników, padło 11 852 głosy, na listę 
PSL – 39; Unieważniono 81 głosów – Z. Kowalski: Pierwsze lata władzy ludowej w powiecie grodkowskim 1945–1946. 
W: Z przeszłości i teraźniejszości Grodkowa. Materiały na sesję popularnonaukową. Cz. 1. Opole 1968, s. 158. 

35 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 4, s. 24-26 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grod-
kowie w dniu 2 grudnia 1947 roku; tamże, s. 27-29 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grod-
kowie w dniu 17 grudnia 1947 roku.
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kowie KP nie pogodzili się z tą zmianą. Z aluzji i skarg Urgacza wynika, że kilku 
z nich rozpętało kampanię pomówień i oszczerstw przeciwko nowemu sekreta-
rzowi. Okazała się zresztą skuteczna i we wrześniu 1948 roku I sekretarzem grod-
kowskiej organizacji partyjnej został Marian Liberek36.

Ważnym elementem relacji politycznych w powiecie grodkowskim były sto-
sunki pomiędzy PPR a jej politycznymi sojusznikami, czy raczej satelitami. Ich 
istotą była hegemoniczna funkcja partii komunistycznej w lokalnym systemie par-
tyjnym. Działające obok PPR ugrupowania polityczne nie miały szans na uzyska-
nie podobnego znaczenia i wpływów; próby zdobycia samodzielności politycznej 
czy uzyskania podobnej rangi były skutecznie przez komunistów paraliżowane.

Według propagandowych założeń podstawą ustanowionej w Polsce „demo-
kracji ludowej” był sojusz „bratnich robotniczych partii” – PPR i PPS, polegający 
teoretycznie na ich równorzędności. Jednak socjaliści nigdy nawet nie zbliżyli się 
siłą swych wpływów do komunistów. Już na starcie znaleźli się zresztą na gorszej 
pozycji. Komitet organizacyjny partii utworzono w wprawdzie 10 lipca 1945 roku,  
a kilka dni później powstało Biuro Organizacyjne, ale sukcesów organizacyj-
nych to nie przyniosło. Dopiero 28 października 1945 roku powstał stały PK PPS  
w Grodkowie, w listopadzie zaś t.r. starosta grodkowski odnotował „pewne oznaki 
życia” wśród socjalistów37.

23 stycznia 1946 roku odbyło się zebranie organizacyjne grodkowskiej organi-
zacji PPS, na którym zjawiło się około. 20. działaczy. Funkcję sekretarza PK PPS 
objął Józef Woźniak. Rozpoczął się powolny rozwój organizacyjny, nawiązano 
kontakty z PPR. Współpraca z „bratnią partią” popsuła się zresztą bardzo szybko 
– już w kwietniu 1946 roku socjaliści narzekali na chęć dominacji ze strony działa-
czy PPR i niewywiązywanie się przez nich ze wspólnych ustaleń. W czerwcu 1946 
roku PPS prawie zrównała się liczebnością z PPR. Relacje pomiędzy socjalistami  
a komunistami pozostawały nie najlepsze. Działacze PPS niemal jawnie odmawiali 
udziału w akcjach propagandowych PPR. Sekretarz Woźniak według komunistów 
tak miał się wyrażać o swych „sojusznikach”: „PPR to banda, że ta banda chce nas 
sprzedać i że już my [tj. PPR] ich sprzedali, że z tą bandą trzeba raz skończyć, 

36 Tamże, s. 35–36 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grodkowie w dniu 11 czerwca 
1948 roku; AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 180–183 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc sierpień 
1948 roku, Grodków 3 września 1948 roku. Tamże, s. 184–186 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc wrze-
sień 1948 roku, Grodków 5 października 1948 r. Liberek, urodzony w 1923 roku w Sosnowcu, pocho-
dził z rodziny robotniczej, w czasie wojny przebywał w obozie w Buchenwaldzie. Po wojnie podjął pracę  
w aparacie bezpieczeństwa w Szczecinie. Tam w styczniu 1946 roku wstąpił do PPR. Potem wrócił do 
Sosnowca, skąd wyjechał do Grodkowa. Do lutego 1948 roku był w tamtejszym KP PPR instruktorem ds. 
propagandy, następnie II sekretarzem – Tamże, sygn. 39, s. 89 – charakterystyka Liberka Mariana, b.d.

37 Z. Kowalski: Pierwsze lata..., s. 140; AP Kat, zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Spo-
łeczno-Polityczny (dalej: UWŚl. Wydział Społ.-Polit.), sygn. 27, s. 129–130 – miesięczne sprawozdanie sy-
tuacyjne starosty powiatowego w Grodkowie, Grodków 27 listopada 1945 roku.
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bo chcą rządzić.” Pewnie jednym z powodów niechęci sekretarza do komunistów 
było zatrzymanie go podczas afery ze zniknięciem kart do głosowania38

Z dniem 1 października 1946 roku stanowisko I sekretarza PK PPS objął Ro-
man Ślifirski, działacz socjalistyczny z Zagłębia Dąbrowskiego, a Woźniak został 
przewodniczącym PK. PPR na razie dobrze oceniała nowego I sekretarza, widząc 
w nim człowieka skłonnego do współpracy. Jednak w szeregach socjalistów istniała 
też silna grupa przeciwników współdziałania z PPR, w której wyróżniali się Woź-
niak i Jan Czubała39.

W trakcie politycznej kampanii przed wyborami sejmowymi socjaliści wy-
raźnie zdystansowali się od komunistów tym bardziej, że PPR rozgrywała  
w szeregach swych aliantów własną politykę. Komuniści uzgodnili obsadę sta-
nowisk w komisjach wyborczych nie z PK PPS, a z „jednolitofrontowcami”, 
czyli zwolennikami ścisłego współdziałania z komunistami. Przy tym PPR 
pozyskała kilku znaczących działaczy PPS, nakłaniając ich do zmiany w naj-
bliższym czasie barw partyjnych (należeli do tej grupy przewodniczący i sekre-
tarz Zarządu Miejskiego w Otmuchowie, a także kierownik personalny otmu-
chowskiej cukrowni). Ale tylko pojedynczy socjaliści wspierali działania PPR.  
W samym dniu wyborów doszło zaś do przykrych zajść pomiędzy socjalista-
mi a UB i PPR – wyniknęły z tego, że Ślifirski do wszystkich komisji obwo-
dowych skierował mężów zaufania PPS i nie odwołał ich mimo interwencji 
Głuszka i szefa PUBP. Odtąd Ślifirski w sprawozdaniach KP PPR stale był 
wskazywany jako wróg komunistów40.

Po wyborach międzypartyjne relacje nie uległy zmianie; PPS wyraźnie uchyla-
ło się od współdziałania z PPR, na zebraniach socjalistów słyszało się głosy, że ko-
muniści dążą do skolektywizowania rolnictwa („założenia kołchozów”), podczas 
gdy priorytetem PPS jest polepszenie bytu zwykłych ludzi. W marcu 1947 roku 
w Krzyżowej z krytyką polityki PPR wobec rolnictwa wystąpił Ślifirski41. PPR nie 
pozostała dłużna i w grodkowskim magistracie przeprowadziła rękami burmistrza 

38 AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. 6, s. 2 – sprawozdanie sekretarza powiatowego PK PPS, Grodków 
20 września 1946 r.; AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 48–56 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc czer-
wiec 1946 r., Grodków 3 lipca 1946 roku.

39 AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. Grodków 6, s. 3 – sprawozdanie sekretarza powiatowego PK PPS, 
Grodków 3 listopada 1946 roku; AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 88–94 – sprawozdanie KP PPR za 
miesiąc listopad 1946 roku, Grodków 2 grudnia 1946 roku; Tamże, sygn. 39, s. 136 – charakterystyka Szli-
firskiego [sic] Romana, b.d.

40 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 95–100 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc grudzień 1946 
roku. Grodków 2 stycznia 1947 roku; AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. 6, s. 6 – sprawozdanie miesięczne 
PK PPS Grodków za miesiąc styczeń 1947 roku; AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 686, s. 16 – sprawozda-
nie wydziału personalnego KW PPR w Katowicach za styczeń 1947 roku., zał. do pkt. 13.

41 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 107–112 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc luty 1947 roku, 
Grodków 4 marca 1947 roku. Tamże, s. 113–118 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc marzec 1947 roku, 
Grodków 2 kwietnia 1947 roku.
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Michała Szczerkowskiego czystkę wśród urzędników, którzy w ostatnim czasie 
wstąpili do PPS42.

Stan napięcia pomiędzy sojusznikami utrzymywał się do końca 1947 roku.  
W lipcu PPR żaliła się na wrogość ze strony Ślifirskiego i Woźniaka, przygotowy-
wała też dossier działacza socjalistycznego Mazura, który publicznie głosił, że PPR 
„to partia bandytów, pijaków, folksdojczerów i dezerterów[z PPS]”43.

W listopadzie PPS została dotkliwie upokorzona przy okazji wyborów do Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. PPR działając wspólnie ze Stronnictwem Lu-
dowym (SL) utrąciła kandydatury socjalistów przy rozdziale stanowisk do władz 
spółdzielczych. Władze PPS wezwały do bojkotu wyborów w SCh; w efekcie 
działacze socjalistyczni nie znaleźli się ani w powiatowych, ani też w gminnych 
władzach spółdzielni. Stanowiska w SCh zdominowali komuniści (otrzymali je 
m.in. Głuszek i Kudera)44. 

Buntownicze nastroje w PPS zaczęły wygasać z początkiem 1948 roku. Hege-
monia PPR była niepodważalna, a ruch socjalistyczny ulegał szybkiej marginali-
zacji wraz z zapowiedzią końca jego samodzielności i rozpoczynającą się czystką  
w szeregach organizacji. Jesienią PK PPS w Grodkowie kończył weryfikację, two-
rząc listy przeznaczonego do usunięcia „elementu obcoklasowego, prawicowców, 
itegantów [sic, zapewne intrygantów] czy rozbijaczy”. Na ostatniej już konferencji 
sprawozdawczo-wyborczej PPS wystąpił przedstawiciel władz wojewódzkich, któ-
ry „obszernie naświetlił błędy naszej Partii od samego zarania naszej Partii”. Jesz-
cze przed samym wchłonięciem PPS przez PPR Slifirskiego zastąpił Eugeniusz 
Zossel; zrealizowano w ten sposób jeden ze stałych postulatów komunistów45.

Pierwsi członkowie Stronnictwa Ludowego przybyli na teren ziemi grodkow-
skiej jako osadnicy z powiatów: mieleckiego i tarnowskiego, ale dosyć długo nie 
podejmowali działalności organizacyjnej. Władze powiatowe SL powstały w paź-
dzierniku 1945 roku. Wydatnej pomocy organizacyjnej udzieliła im PPR, ale ludo-
wcy mimo tego nie byli ani aktywni, ani też szczególnie liczni. Komuniści stwier-

42 Tamże, s. 119–124 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc kwiecień 1947 roku, Grodków 6 maja 1947 
roku.

43 Tamże, s. 137–140 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc lipiec 1947 roku, Grodków 3 sierpnia 1947 
roku.

44 Tamże, s. 150–153 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1947 roku. Grodków 2 listopada 
1947 roku; Tamże, s. 154–157 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc listopad 1947 roku. Grodków 3 grudnia 
1947 roku; tamże, sygn. 4, s. 24–26 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grodkowie w dniu  
2 grudnia 1947 roku.

45 AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. 9, s. 21–22 – sprawozdanie referatu polityczno-propagandowego 
PK PPS Grodków za miesiąc listopad 1948 roku. O usunięcie Ślifirskiego KP PPR zabiegał od połowy 
1948 roku. Nie widziano go we władzach mającej powstać PZPR i nie zapomniano odpowiedzi, jakiej 
udzielił na pytanie, czy wstąpiłby partii powstałej z połączenia PPR i PPS – stwierdził wówczas, że wy-
stąpiłby z takiego tworu. AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 39, s. 136 – charakterystyka Szlifirskiego [sic] 
Romana, b.d.
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dzali, że przyczyną był brak rzutkich działaczy46. Zresztą niebawem w szeregach 
SL rozpoczął się kryzys, który trwał do czerwca 1946 roku. W listopadzie 1945 
roku rozwiązały się władze tymczasowe Stronnictwa, szereg ogniw terenowych 
odeszło do PSL. Dopiero w marcu 1946 roku władze wojewódzkie SL powołały 
kolejny zarząd tymczasowy z prezesem Franciszkiem Czubałą na czele, w czerwcu 
zostały wyłonione władze statutowe47. Prezes powiatowej organizacji SL nie wzbu-
dził entuzjazmu Głuszka, który widział w nim utajonego „reakcjonistę”. Niechęć 
sekretarza PPR budziło i to, że ludowcy nie włączyli się do kampanii politycznej 
przed referendum, skupiając się na werbowaniu nowych członków, przede wszyst-
kim spośród działaczy PPR48.

Również w toku kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Ustawodaw-
czego SL nie wykazało się ożywioną działalnością, choć – jak zauważono w spra-
wozdaniu PPR – i tak było bardziej zaangażowane niż znacznie liczniejsi socjaliści. 
Głuszek nadal zwalczał zaś Franciszka Czubałę i sugerował, że stosunki wśród lu-
dowców polepszą się po jego odwołaniu49. Postulat odwołania prezesa pojawiał się 
zresztą cyklicznie, niezależnie od ocen aktywności SL (na ogół zresztą komuniści 
stwierdzali, że ludowcy nic nie robią i nie widać ich działalności)50.

W układzie partyjnym funkcjonującym w Grodkowie SL było dla PPR pew-
niejszym partnerem niż PPS, za co jesienią 1947 roku spotkała je nagroda w cza-
sie obsadzania stanowisk w „Samopomocy Chłopskiej”. Jednak ludowcy musie-
li też reagować na opinie i oczekiwania swych członków, dlatego na przełomie 
1947/1948 roku zaczęli się głośno domagać od PPR większego udziału w spra-
wowaniu władzy (idąc tym samym w ślady socjalistów)51. Pod koniec 1948 roku 
w szeregach SL pojawili się nawet „uciekinierzy” z PPS, nie zamierzający biernie 
oczekiwać na likwidację swej partii. W gminie Wierzbnik do Stronnictwa wstąpiło 
takich 20. Przyjęto ich, przy czym SL starannie unikało innych możliwych zadraż-
nień z PPR.52.

46 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 7–8 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1945 
roku, Grodków 30 pażdziernika 1945 roku. Tamże, s. 9–12 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc listopad 
1945 roku. Grodków 25 listopada 1945 roku.

47 Z. Kowalski: Pierwsze lata..., s. 144–145.
48 AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. 6, s. 2 – sprawozdanie sekretarza powiatowego PK PPS, Grodków 

20 września 1946 roku; AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 48-56 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc 
czerwiec 1946 roku, Grodków 3 grudnia 1946 roku. 

49 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 95–100 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc grudzień 1946 
roku, Grodków 2 stycznia 1947 roku. 

50 Tamże, s. 107–112 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc luty 1947 roku, Grodków 4 marca 1947 roku; 
Tamże, s. 113–118 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc marzec 1947 roku, Grodków 2 kwietnia 1947 roku; 
Tamże, s. 137–140 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc lipiec 1947 roku, Grodków 3 sierpnia 1947 roku.

51 Tamże, sygn. 2, s. 27–29 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 13 stycznia 1948 r.
52 Tamże, sygn. 7, s. 176–177 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc czerwiec 1948 roku, Grodków  

8 lipca 1948 roku; Tamże, s. 180–183 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc sierpień 1948 roku, Grodków  
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Tabela 1 
Liczba członków organizacji powiatowych PPR i PPS w Grodkowie

Okres
Organizacje

lipiec 
1945

grudzień 
1945

grudzień 
1946

grudzień 
1946

czerwiec 
1947

styczeń 
1948

listopad 
1948

PPR 132 493 952 1 421 2 496 1 981 1 831

PPS b.d. 100 832 1 340 1 210 1 340 828

Źródło: AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7; AP Kat, PK PPS Grodków, sygn. 6; J. Kantyka: 
Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939–1948.  
Warszawa–Kraków 1977, s. 379; Z. Kowalski: Pierwsze lata władzy ludowej w powiecie grodkowskim  
1945–1946. W: Z przeszłości i teraźniejszości Grodkowa. Materiały na sesję popularnonaukową. Cz. 1. Opole 

1968, s. 134–135, 142.

W relacjach pomiędzy PPR i partiami sojuszniczymi często dochodziło do 
konfliktów i sporów, jednak komuniści, zwalczając poszczególnych przeciwników, 
nie atakowali całych partii en masse. Inaczej rzecz miała się z opozycją polityczną, 
czyli Polskim Stronnictwem Ludowym. Powstało ono w powiecie grodkowskim 
w październiku 1945 roku. PPR wespół z aparatem bezpieczeństwa wszczęły prze-
ciwko niemu kampanię, w wyniku której został aresztowany prezes Zarządu Po-
wiatowego co sprawiło, że w styczniu 1946 roku działalność Stronnictwa zamarła. 
Od marca 1946 roku ponownie podjęło działalność, ale historia się powtórzyła: 
przed referendum z 30 czerwca został zatrzymany kolejny prezes partii Stanisław 
Romanowski (pod fałszywym zarzutem współpracy z podziemiem). W listopadzie 
1946 roku władze bezpieczeństwa zawiesiły działalność zarządu powiatowego PSL 
i przystąpiły do systematycznej likwidacji kół terenowych partii. Do kwietnia 1947 
roku przetrwało tylko jedno53. 

Niewielką rolę w życiu powiatu odgrywały organizacje społeczne. Tworzono 
je z inspiracji komunistów, znalazły się też szybko pod wpływami PPR. W 1946 
roku istniały w powiecie grodkowskim związki zawodowe, kontrolowane pospołu 
przez PPR i PPS. Ponieważ nie było tu liczącego się przemysłu, związki były or-
ganizacją mało aktywną i nieliczną. Działały też: Polski Związek Zachodni, Polski 
Czerwony Krzyż i Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet. W zarządach wszystkich 
tych organizacji dominowali członkowie PPR, a one same były opanowane przez 
komunistów. Założono także Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, będące 
faktycznie emanacją partii komunistycznej. Funkcjonowały również organizacje 
młodzieżowe: ZWM oraz Związek Harcerstwa Polskiego (jego komendantem był 

3 września 1948 roku; Tamże, s. 184–186 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc wrzesień 1948 roku, Grodków  
5 października 1948 roku. 

53 A. Dziuba: Grodków i powiat grodkowski..., s. 134–136.



104

ADAM  DZIUBA

członek PPR)54. Szczególną rolę wśród tych organizacji odgrywała Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”, silna liczebnie, dysponująca w terenie siecią placówek 
handlowych i kilkoma mniejszymi zakładami przemysłu terenowego. Stanowiła 
też forpocztę wpływów PPR na wsi; komuniści szczególnie zbiegali o to, by SCh 
nie wymknęła się spod ich wpływów55. 

Wraz z powstaniem struktur PPR w powiecie grodkowskim rozpoczął się pro-
ces zawłaszczania całej sfery politycznej i ekonomicznej przez hegemoniczną par-
tię. Kluczowym elementem stało się obsadzenie przez komunistów kierowniczych 
stanowisk w aparacie państwowym, zgodnie zresztą z założeniami nakreślonymi 
przez władze wojewódzkie PPR56. 

Szczególną rolę w planach komunistów odgrywał aparat przemocy. PPR wy-
magała, by był on w pełni jej podporządkowany i bezwzględnie dyspozycyjny. To 
dzięki jego działaniom komuniści mogli szybko uzyskiwać potrzebne informacje 
i skutecznie eliminować politycznych przeciwników (nie przejmując się przy tym 
szczególnie legalnością postępowania organów bezpieki). 

PUBP w Grodkowie powstał 15 lipca 1945 roku. Z tym dniem nominację na 
stanowisko jego szefa otrzymał Izydor Kobyliński. PPR postarało się o jak najszyb-
sze nawiązanie dobrych relacji z organami bezpieczeństwa, co podkreślił w spra-
wozdaniu I sekretarz57.

Jednak stosunki miedzy Głuszkiem a Kobylińskim popsuły się błyskawicznie. 
Już w październiku 1945 roku szef PUBP usamodzielnił się – przestał bywać na 
zebraniach partyjnych i słuchać partyjnych poleceń dotyczących inwigilacji wska-
zanych przez PPR osób. Głuszek żalił się na niego i pisał donosy do zwierzch-
ników: „[Kobyliński] nie dotrzymuje tajemnic Partii. Stwierdziliśmy to, wydając 
polecenie obserwowania Starosty i jego rodziny przez bezpieczeństwo, to starosta 
o tym wie, bo powiadomił go sam kierownik UBP.” Ponadto według Głuszka szef 

54 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 40–47 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc maj 1946 roku, b.d.
55 Np. pod koniec 1945 roku peeselowska część kierownictwa spółdzielni usiłowała w tajemnicy przed 

PPR zwołać, zebranie delegatów, by obsadzić stanowiska w zarządzie powiatowym spółdzielni i dokonać 
wyboru przedstawicieli na zjazd wojewódzki i krajowy, lecz PPR dowiedziała się o tym swoistym „zama-
chu”. Na zebranie przyszli wszyscy członkowie KP PPR i w efekcie zebrani zażądali usunięcia prezesa  
i zarządu spółdzielni, „tak że ogół cały poszedł za naszą [tj. PPR] linią” – Tamże, s. 13–18 – sprawozdanie 
KP PPR za miesiąc grudzień 1945 roku., Grodków 4 stycznia 1946 roku. 

56 AP Kat, KW PPR Katowice, sygn. 685, s. 26–30 – sprawozdanie wydziału personalnego KW PPR  
w Katowicach za okres marzec – grudzień 1945 roku.

57 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 3–4 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc lipiec 1945 roku, 
Grodków 4 sierpień 1945 roku; K. Szwagrzyk, W. Dubiański: Powiatowe i miejskie UBP/UBdsBP w woje-
wództwie opolskim W: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. T. 1: 1944–1956. Red. K. Szwagrzyk. 
Warszawa 2005, s. 344. Postać Kobylińskiego umknęła dotychczasowym badaniom nad aparatem bezpie-
czeństwa. Nie są znane jego pochodzenie, wykształcenie, czy kwalifikacje na stanowisko szefa PUBP ani 
też przebieg kariery. W przywołanej publikacji dotyczącej kadr organów bezpieczeństwa nawet imię Koby-
lińskiego jest nieznane. 
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PUBP miał się jeszcze trudnić szabrem. Ale gorsze było to, że wraz ze starostą 
Okalińskim stanął na czele przeciwników systemu: „Opieramy nasze twierdzenia 
na ścisłej współpracy tow. Kobylińskiego z ob. Starostą, który jawnie wypowiedział 
się, kim on jest.” KP PPR wnioskował zatem: „Prosimy, ażeby wszystkie te jed-
nostki [Kobyliński, Okaliński] w miarę możliwości zostały usunięte, gdyż wokoło 
nich skupia się cała reakcja w powiecie”.58

Jeszcze w październiku 1945 roku nieskłonnego do wykonywania partyjnych 
poleceń Kobylińskiego zastąpił nowy szef. Został nim Eugeniusz Grotkiewicz.  
Na początek PPR pochwaliła go za dobrą współpracę59. 

Głuszek odniósł zatem zdecydowany sukces i dowodnie wykazał, że to on 
włada powiatem. Dla PPR zmiana szefa PUBP oznaczała, że aparat bezpieczeń-
stwa znowu jest jej w pełni podporządkowany. Było to o tyle istotne, że powiecie  
zaczynał powstawać PSL; zresztą I sekretarz zauważył opozycję także w innych  
instytucjach. Był jednak dobrej myśli i wyraził przekonanie, że zostanie szybko 
wykorzeniona: „UBP i MO pracuje dość energicznie w tym kierunku i myślim, 
że w niedługim czasie reakcja zostanie u nas zlikwidowana”60.

Jeszcze na początku 1946 roku Głuszek niezmiennie chwalił UB, który prze-
ciwników politycznych komunistów zwalczał „bez miłosierdzia”. Wymienił nawet 
specjalnie zasłużonych w walce z „reakcją” funkcjonariuszy, wśród nich Mariana 
Kasprzyka 61.

Rzeczywiście, PUBP okazał się skuteczny w rozbijaniu PSL. Pod koniec 1945 
roku za rzekome antypaństwowe wypowiedzi został aresztowany prezes powia-
towy stronnictwa Józef Labuz. Został on skutecznie przez funkcjonariuszy za-
straszony, a następnie zwolniony z aresztu. Złożył funkcję partyjną i legitymację  
w Zarządzie Wojewódzkim PSL, a w marcu 1946 roku podjął współpracę z PPR 
– codziennie zjawiał się w lokalu partii i oczekiwał na dyspozycje; objeżdżał też 
teren powiatu i opowiadał jak został „otumaniony”, ale przejrzał „niecną politykę 
Mikołajczyka” i popierał blok wyborczy zorganizowany przez komunistów62.

Dobre relacje I sekretarza z szefem UB niebawem gruntownie się zepsuły. 
Głuszek obciążył część funkcjonariuszy i samego Grotkiewicza niewiarygodny-
mi wręcz zarzutami. W sprawozdaniu PPR za miesiąc maj 1946 roku napisał, że 
wśród pracowników PUBP znaleźli się spiskowcy. Wespół z częścią działaczy PPS 

58 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 5–6 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc wrzesień 1945 roku, 
b.d.

59 Tamże, sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1945 roku, s. 7–8 – Grodków 30 października 
1945 roku; K. Szwagrzyk, W. Dubiański: Powiatowe i miejskie UBP/UbdsBP..., s. 344.

60 Tamże, s. 13–18 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc grudzień 1945 roku, Grodków 4 stycznia 1946 
roku.

61 Tamże, s. 25–31 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc luty 1946 roku, Grodków 1 marca 1946 roku.
62 Tamże, s. 32–39 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc marzec 1946 roku, Grodków 2 kwietnia 1946 

roku; A. Dziuba: Grodków i powiat grodkowski..., s.134.
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mieli oni planować zorganizowanie zamachu na Głuszka. Zmowę tę przeniknął 
ponoć niejaki por. Błeszyński z grodkowskiego UB i zawiadomił o niej Grotkie-
wicza. Ten jednak nie chciał o spisku zawiadomić swych zwierzchników z Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Katowicach. Zwolnił 
tylko z UB rzekomego przywódcę spiskowców Bogdanowskiego, nie przedsię-
wziął zaś żadnych kroków wobec inspiratorów, którymi mieli być komendant 
powiatowy MO Pietroń i sekretarz PK PPS Woźniak. Nie zajął się też poważnie 
kwestią wykonawców zamachu, którymi mieli być tajemniczy członkowie koman-
da NSZ z Warszawy63. 

PPR znalazła zresztą więcej różnego rodzaju faktów wskazujących na nielo-
jalność Grotkiewicza. Zwolnił on z aresztu, rzekomo bezprawnie, domokrążców, 
przy których znaleziono antykomunistyczną ulotkę, wypuścił też jakiegoś „groź-
nego Niemca”, no i znał osobiście urzędników, których PPR zakwalifikowała jako 
„reakcjonistów”. W tym stanie rzeczy egzekutywa KP PPR wnioskowała, by KW 
PZPR odwołał cała klikę „reakcyjnych” zwierzchników administracji powiatowej, 
a samego Grotkiewicza zastąpił lojalnym wobec PPR Błeszyńskim: „Uchwała eg-
zekutywy Pow. Kom. PPR w Grodkowie jest stanowcza, przeto żądamy jak naj-
szybszego załatwienia tych spraw, ponieważ ci ludzie zagrażają bezpośrednio na-
szemu powiatu, gdyż w całym ich gronie mieści się siedlisko reakcji, które może 
w każdej chwili wybuchnąć”.64

Cała sprawa wygląda operetkowo, zatem dziwić nie powinno, że Grotkiewicz  
z dużym sceptycyzmem odniósł się do rewelacji Błeszyńskiego. Wszystko wskazuje 
na to, że chodziło o wewnętrzną walkę o stanowiska wewnątrz PUBP, w której PPR 
zaangażowała się bardzo mocno po stronie przeciwników dotychczasowego szefa. 

Temperatury starcia między I sekretarzem PPR a szefem PUBP nie zmniej-
szyła kampania polityczna przed referendum, która w czerwcu 1946 roku weszła  
w decydującą fazę. Głuszek alarmował, że w powiecie nasiliła się działalność po-
litycznych przeciwników, przy czym jego zdaniem ich centrum znajdowało się  
w UB. Jedynym sprawiedliwym miał tam być Błeszyński. Natomiast Grodkie-
wicz, nie dość że zaprzyjaźniony z „reakcjonistami”, to w dodatku zajmował się 
jeszcze kradzieżami i szabrem. Co więcej chciał ponoć zwolnić z aresztu przetrzy-
mywanego tam prezesa PSL Romanowskiego. Jego zwolennicy w UB zamierzali 
zaś rzekomo aresztować członków komisji, by sparaliżować referendum65. Miesiąc 

63 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 40–47 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc maj 1946 roku, b.d.; 
Tamże, sygn. 4, s. 3–5 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grodkowie w dniu 28 maja 1946 
roku.

64 Tamże, s. 3–5 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grodkowie w dniu 28 maja 1946 
roku.

65 Tamże, sygn. 7s. 48–56 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc czerwiec 1946 roku, Grodków 3 lipca 
1946 roku. 
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później o nielojalności szefa PUBP partia zawiadomiła wreszcie WUBP. Tym ra-
zem Grotkiewicz miał wypytywać pepeerowców„jak robili w referendum, aby był 
jak największy procent trzy razy tak”, a ponadto dopuścił do pobicia dwóch człon-
ków PPR66. 

Sugestia, że PUBP w jakikolwiek sposób torpedował działania PPR w okre-
sie referendum, była oczywiście bezzasadna. Grodkowski aparat bezpieczeństwa 
usilnie działał na rzecz zwycięstwa komunistów, czego dowodem jest np. charak-
terystyka funkcjonariusza Mariana Kasprzyka, wystosowana przez Grotkiewicza,  
w której czytamy: „Umiejętnie zastosował areszty prewencyjne, czym przyczynił 
się do dobrego wyniku Głosowania Ludowego”67.

We wrześniu 1946 roku szef PUBP stracił jednak stanowisko. Zastąpił go Ka-
zimierz Dubiński. Relacje między aparatem bezpieczeństwa a partią od razu się 
ociepliły68.

UB w tym czasie przeprowadzał działania mające zapewnić komuni-
stom zwycięstwo w wyborach sejmowych. W listopadzie wydatnie pomógł 
PPR w rozbijaniu kolejnych kół terenowych PSL. Co więcej pod wpły-
wem Dubińskiego wszyscy dotąd bezpartyjni funkcjonariusze UB wstąpi-
li do PPR. Ale PUBP nie tylko w taki sposób pomagał Głuszkowi wywiązać 
się z polecenie partyjnego, nakazującego zwerbować do PPR dodatkowych 
członków w okresie kampanii wyborczej. Sekretarz zawiadamiał zwierzch-
ników: „Na przykład jeden funkcjonariusz Kaczmarczyk Stanisław zwerbo-
wał na wiosce 15 czł[onków] do Partii”.69 Przed samymi wyborami w spra-
wozdaniach partyjnych wychwalano UB, które 28 listopada „za współpracę 
z bandami i antypaństwowe wystąpienia” zawiesiło zarząd powiatowy PSL. 
Operacje przeciwko stronnictwu kontynuowano także później; sukcesy  
w zwalczaniu politycznej opozycji, jak przyznał Głuszek „musimy zawdzię-
czać UBP, którzy z nami współpracują, że dużą mamy pomoc z ich strony przy 
likwidacji kół PSL na powiecie”70. Działalność niektórych funkcjonariuszy  
w czasie kampanii wyborczej doczekała się uznania ze strony zwierzchnika.  
O wspomnianym już Kasprzyku Dubiński pisał 21 stycznia 1947 roku na-
stępująco: „W czasie akcji wyborczej dokładał wszelkich starań, nie licząc się  
z godzinami pracy celem osiągnięcia wyniku na korzyść ludu pracującego, 

66 Tamże, s. 57–62 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc lipiec 1946 roku, Grodków 1 sierpnia 1946 
roku.

67 A. Dziuba: Marian Kasprzyk. W: Informator katowickiej bezpieki 1945–1990 (w redakcji).
68 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 71–78 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc wrzesień 1946 roku, 

Grodków 2 października 1946 roku.
69 Tamże, s. 88–94 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc listopad 1946 roku, Grodków 2 grudnia 1946 

roku.
70 Tamże, s. 95–100 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc grudzień 1946 roku, Grodków 2 stycznia 1947 

roku.
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przez umiejętne rozstawianie agentury oraz wskazówki, jakie dawał referen-
tom gminnym, przyczynił się do rozwiązania kilku kół PSL w poszczególnych 
gromadach […]”71

Jednak w czasie posiedzenia egzekutywy PPR 24 kwietnia 1947 roku Dubiń-
ski zasłużył na cierpkie słowa. Krytykowano go za to, że jego podwładni „chodzili 
po wsiach i upijali się, a poza tym nic nie robili”. Niejaki Kwiecień nadmienił, że 
„szef UB musi być naprawdę kierownikiem urzędu, jego podwładni muszą czuć 
[do niego] respekt jako kierownika, a nie kolegi”72. Później krytyka PUBP ze stro-
ny PPR ustała. Jednak wypowiedzi na posiedzeniu egzekutywy z kwietnia 1947 
roku okazały się prawdziwe, a funkcjonariusze UB, nawet wyższego szczebla, rze-
czywiście trudnili się nielegalnymi transakcjami oraz nadużywali alkoholu. 

Od 10 czerwca 1948 roku w WUBP toczyła się sprawa Kasprzyka, wówczas 
zastępcy szefa PUBP Grodków. Obwiniono go o bezpodstawne aresztowania, 
stosowanie niedozwolonych metod śledczych (czyli bicie zatrzymanych), wynaj-
mowanie za opłatą koni stanowiących własność urzędu i sprzedaż poniemieckie-
go motocykla. Pojawiły się negatywne opinie o tym funkcjonariuszu, w których 
podkreślano, że zdemoralizował się on sam, a pod jego wpływem także podwład-
ni, z którymi razem pił alkohol. Przy okazji okazało się, że w nielegalne operacje 
Kasprzyka zamieszany był także Dubiński. Obydwaj zwierzchnicy grodkowskiego 
UB z końcem 1948 roku stracili funkcje. 13 czerwca 1949 roku Dubiński został 
aresztowany. Skazano go w 1950 roku na 6 lat więzienia za nadużycia władzy dla 
uzyskania korzyści osobistej73. 

Kolejnym kluczowym elementem systemu sprawowania władzy było opa-
nowanie najważniejszych organów powiatowej administracji ogólnej. Zgodnie  
z obowiązującą zasadą dwuinstancyjności, jej organami wykonawczymi I instan-
cji zostały starostwa powiatowe, kierowane przez starostów. Kompetencje starosty 
obejmowały sprawy niezastrzeżone dla władz naczelnych lub innych władz rządo-
wych i samorządowych oraz te, dla których nie udało się ustalić właściwości rze-
czowej innych władz. Jako przedstawiciel rządu starosta miał realizować zadania 
zlecone przez rząd – reprezentowanie go, uzgadnianie działań administracji rządo-
wej na swoim terenie. Faktycznie uprawnienia starostów, wobec nieprecyzyjnego 
określenia kompetencji quasi samorządów, reprezentowanych przez rady narodo-
we, były znacznie większe, niż wynikałoby to z przepisów74.

Od momentu rozpoczęcia dynamicznej działalności przez PPR, grodkowska 
organizacja partyjna znalazła się w konflikcie ze starostą Okalińskim. Zarzuty 

71 A. Dziuba: Marian Kasprzyk... 
72 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 4, s. 9–10 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grod-

kowie w dniu 24 kwietnia 1947 roku.
73 W. Dubiański: Kazimierz Dubiński. W: Informator...; A. Dziuba: Marian Kasprzyk...
74 M. Fic: Powstanie polskiej administracji..., s. 126.
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PPR sprowadzały się do tego, że nie należał on do żadnej partii, a do tego „za stary  
i idzie metodą przedwojenną z czasów polskiej sanacji i endecji, drugie, że 
nie jest zwolennikiem obecnego Rządu Demokratycznego i ustroju, utrudnia 
aprowizację naszym członkom i sprawę mieszkań pod warunkiem, że na każ-
dym kroku utrudnia nam prace organizacyjne, a to nie respektuje rozporządzeń 
partyjnych [...], a gdy przyjeżdżają z Województwa przysłani z Partii do staro-
stwa na stanowiska, to nie chce przyjmować i twierdzi że nie ma miejsca, a do 
dziś nie ma wszystkich referatów obsadzonych”. Interesów PPR w starostwie 
pilnowali dwaj pepeerowscy wicestarostowie, pilnie baczący na każdą decyzję  
Okalińskiego i gromadzący materiały mające go zdyskredytować75. Na przykład 
w sprawozdaniu z października 1945 roku Głuszek informował, że Okaliński 
przeszkadzał w zbiorach upraw rolnych, ponieważ nie reagował na polecenia 
PPR, „gdyż twierdzi, że on jest gospodarz i nie ma mu prawa Partia rozporzą-
dzać”76.

Kampania przeciwko staroście zakończyła się szybkim sukcesem komunistów, 
w grudniu 1945 roku Okalińskiego zastąpił bowiem Stanisław Pajdak, członek 
PPR. W styczniu 1946 roku przystąpiono do wymiany urzędników, którą przepro-
wadzono „w porozumieniu” z PPR77. Jednak już niebawem okazało się, że nowy 
starosta nie spełniał oczekiwań KP PPR. W maju Głuszek zarzucał mu, że unikał 
zaangażowania w działalność partyjną (nie wziął udziału w akademii pierwszoma-
jowej, nie udekorował także starostwa z okazji tego święta), nie przychodził na ze-
brania partyjne oraz kompromitował PPR tym, że wysiedlając Niemców nocami 
rozkradał ich mienie, a także przywłaszczał sobie kury w obejściach. 28 maja 1945 
roku egzekutywa KP podjęła uchwałę, w której domagano się odwołania Pajdaka  
i zastąpienia go Kuderą78.

Jednak 30 maja 1945 roku Pajdak sam porzucił stanowisko i opuścił powiat 
grodkowski. Zrobił to zresztą w atmosferze skandalu. Mówiło się, że został napad-

75 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 1–2 – sprawozdanie ogólne ze stanu organizacyjnego PPR, 
Grodków 25 czerwca 1945 roku.

76 Tamże, s. 7–9 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1945 roku, Grodków 30 października 
1945 roku.

77 Tamże, s. 25–31 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc luty 1946 roku, Grodków 1 marca 1946 roku;  
Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 139.

78 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 40–47 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc maj 1946 roku, 
b.d.; Tamże, sygn. 4, s. 3–5 – protokół z posiedzenia egzekutywy KP PPR w Grodkowie w dniu 28 maja 
1946 roku. Po latach S. Głuszek stwierdził, że starosta „dokonywał różnych kombinacji w rozdziale siły 
pociągowej, bydła, ziarna siewnego, przywłaszczając sobie pieniądze i dobytek państwowy lub przeznacza-
jąc je na wrogą działalność przeciw władzy ludowej” – por. S. Głuszek: O problemach partyjnych..., s. 197. 
Faktycznie Głuszek wykorzystał późniejszą wiedzę o nielegalnych operacjach Pajdaka. Wytłumaczył nawet 
jego dwuznaczną, nawet jak na pepeerowca, działalność, stwierdzając, że „był on członkiem sztabu WiN 
na kraj”. Ta rewelacja Głuszka kłóci się jednak z obecnym stanem wiedzy na temat kierunków aktywności  
i obsady personalnej Zrzeszenia WiN. 
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nięty, pobity, utracił służbowy samochód i pieniądze publiczne. Zajście to – nie-
wykluczone, że sfingowane – różnie komentowano. Pojawiły się nawet plotki, że 
starosta „poszedł do lasu” (czyli do antykomunistycznej partyzantki)79.

Faktycznym powodem odejścia starosty były zapewne poważne problemy fi-
nansowe, w jakich się znalazł, a związane z prywatnymi interesami, które prowa-
dził, angażując do tego starostwo, Wydział Powiatowy i Zarząd Miasta Grodkowa. 
Machinacje te specjalna komisja Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniała od lipca 1946 
roku. Najpierw okazało się, że Pajdak z miliona złotych, które miasto otrzymało 
na budowę Zakładu Wychowawczego, wpłacił do kasy Zarządu Miasta tylko 600 
tys., zresztą nie wyjaśniając, co to za pieniądze, na co przeznaczone i do kogo fak-
tycznie należą. Niedoświadczony kasjer (sprawował funkcję od miesiąca, zastępu-
jąc aresztowanego za nadużycia finansowe poprzednika) mimo to zaksięgował tę 
sumę; cześć z niej uszczknął jeszcze burmistrz miasta Michał Szczerkowski (czło-
nek PPR), by wypłacić pracownikom zaległe pensje. Niebawem starosta zażądał 
wydania „depozytu” – podobno pieniądzy na krótki czas potrzebowało Powiatowe 
Biuro Rolne, dlatego nie chciał, by wypłatę zaksięgowano. Nie przejął się brakiem 
części kwoty, wziął to, co z niej pozostało. Jak się okazało pobrał jeszcze pieniądze 
z kasy Wydziału Powiatowego, nawet ich nie kwitując. Ale zdefraudowany milion 
na budowę Zakładu Wychowawczego, to jeszcze nie było wszystko, co wyłudził 
Pajdak. Kolejny milion starosta otrzymał w postaci pożyczki od Państwowego 
Zjednoczenia Przemysłu Piekarskiego i Młynarskiego w Krakowie. Pojawili się 
inni wierzyciele – Śląski Związek Hodowców Trzody Chlewnej oraz dwaj rzeź-
nicy z Rybnika. Pajdaka już nie odnaleziono, zaś wierzyciele długo domagali się 
należności od grodkowskiego Wydziału Powiatowego. Spekulacje starosty, nie do 
końca wówczas wyjaśnione, nie zostały nawet uznane za przestępstwo, aczkolwiek 
w Urzędzie Wojewódzkim skonstatowano, że mieniem państwowym Pajdak go-
spodarował „niesłychanie lekkomyślnie”80.

Po ucieczce starosty do grodkowskiego starostwa zawitał inspektor Urzędu 
Wojewódzkiego, by przeprowadzić kontrolę. Wypadła ona fatalnie.

79 AP Kat, zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Ogólny (dalej UWŚl. Wydz. Og), sygn. 
487, s. 98 – sprawozdanie z inspekcji normalnej Starostwa Powiatowego Grodkowskiego przeprowadzonej 
w lipcu 1946 roku, Katowice 2 sierpnia 1946 roku.

80 AP Kat, zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski Wydział Samorządowy (dalej UWŚl. Wydz. Sam), 
sygn. 932, s. 2 – protokół z 25 lipca 1946 roku; Tamże, s. 7 – pismo do wojewody, Katowice 26 listopada 
1946 roku; Tamże, s. 8–13 – sprawozdanie Wojewódzkiego Inspektora Związków Samorządowych. Sprawę 
nadużyć starosty ostatecznie udało się wyjaśnić w toku długotrwałego postępowania. Okazało się, że za po-
wierzone mu pieniądze kupił prawie 500 macior i prosiaków, które odsprzedał okolicznym rolnikom. Na-
leżności od nich zamierzał pobrać po zbiorach w naturze – (2,2 metra sześciennego pszenicy za prosiaka). 
Nie dokończył jednak spekulacji i uciekł z terenu powiatu. Jeszcze rok później Śląski Związek Hodowców 
Trzody Chlewnej domagał się od Wydziału Powiatowego 673 tys. zł należności za świnie (zapłacono mu 
do tej pory 2459 tys.) – Tamże, sygn. 933, s. 45 – pismo ŚZHTCh do Urzędu Wojewódzkiego, Katowice  
9 czerwca 1947 roku.
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Inspektor Władysław Pączkiewicz już na wstępie stwierdzał, że Grodków 
„przedstawia ośrodek zapadłej prowincji z 2,5 tys. ludności (w tym 640 niemców 
[sic]) – zupełnie zaniedbany pod względem gospodarczym i kulturalnym. Nie ma 
nawet targów względnie jarmarków, choćby raz w miesiącu, które przyczyniłyby 
się do ożywienia miasta pod wieloma względami”81.

Niezależnie od nagłego zniknięcia starosty (powody nie były jeszcze znane), 
styl jego urzędowania oceniony został przez inspektora negatywnie. Pisał on  
w protokole: „Ponadto ustaliłem [...], że starosta Pajdak chaotycznie, według wła-
snego widzimisię, po dyktatorsku i z karygodną obrazą przepisów o postępowaniu 
z pieniędzmi publicznymi naruszał kardynalne zasady w tym względzie i wpro-
wadził bardzo złe obyczaje na tym odcinku swej działalności, grożące w dalszym 
ciągu dezorganizacją w sprawach finansowych [...]”.82 Zastępujący starostę Ku-
dera (ponoć prywatnie przyjaciel Pajdaka), także nie otrzymał pochlebnej opinii.  
Inspektor uznał go za człowieka, który nie poradzi sobie z administracją: „Wicesta-
rosta Kudera nie przejawia należytego zainteresowania sprawami organizacyjnymi  
i nie zna potrzeb w tym względzie”.83 

Samo starostwo znajdowało się w stanie dezorganizacji i chaosu. Inspek-
tor odnotował dyskwalifikującą go jako urząd liczbę uchybień: „z pierwsze-
go rzutu oka daje się już zauważyć wiele braków i usterek gospodarczo po-
rządkowych, co dowodzi, że kierownictwo bądź z braku inicjatywy w tym 
kierunku, bądź też z niedbalstwa od początku organizacji starostwa dopu-
ściło do obecnie przejawiającego się na każdym kroku zaniedbania. Przy bliż-
szym badaniu napotyka się również na znaczące uchybienia w ogólnym stanie 
organizacyjnym tego urzędu. Referaty w ogóle nie są w stopniu skromnych 
nawet wymagań zorganizowane. Referenci improwizują i działają bez jed-
nolitej, opartej na obowiązujących przepisach opieki organizacyjnej. Praca 
merytoryczna wymaga znacznego pogłębienia wśród personelu znajomości 
przepisów prawnych materialnych. Referatu kultury i sztuki obecnie w staro-
stwie nie ma, dawnego referenta zastępuje podobno od wypadku do wypadku 
dawny pracownik tego referatu, z zawodu radiotechnik. Również nie ma refe-
ratu rachunkowo gospodarczego, funkcje te pełni kasjer Wydz[iału] Pow[ia-
towego]. Referaty karny i administracyjno-prawny, obsadzone przez małżeń-
stwo Masłowskich, są obecnie, również jak i referenci, na urlopie, po prostu 
nieczynne i bez żadnego zastępstwa. Nie można bowiem uznać za zastępców  

81 AP Kat, AP Kat, UW Śl. Wydz. Og, sygn. 487, s. 93–94 – sprawozdanie z inspekcji normalnej Staro-
stwa Powiatowego Grodkowskiego przeprowadzonej w lipcu 1946 roku, Katowice 2 sierpnia 1946 roku. 

82 Tamże, s. 98 – sprawozdanie z inspekcji normalnej Starostwa Powiatowego Grodkowskiego przepro-
wadzonej w lipcu 1946 roku, Katowice 2 sierpnia 1946 roku.

83 Tamże, s. 97–98 – sprawozdanie z inspekcji normalnej Starostwa Powiatowego Grodkowskiego prze-
prowadzonej w lipcu 1946 roku, Katowice 2 sierpnia 1946 roku.



112

ADAM  DZIUBA

w tych referatach woźnego starostwa i młodej maszynistki, którzy podczas in-
spekcji oznajmili mi, że oni w razie potrzeby zastępują w mowie będących re-
ferentów. Referat osadnictwa ma aż 4 siły [pracowników], ale żadna z nich nie 
była w stanie odpowiedzieć na pytanie ile jest w powiecie rodzin repatriantów 
i osadników?. Kierownik tego referatu ob. Chojnacki nie orientuje się w cało-
kształcie agendy, nie przejawia inicjatywy służbowej i mało interesuje się stanem 
referatu.” Wobec poważnej choroby kierownika referatu ogólnego i braku kwa-
lifikacji wicestarosty, by tą agendą kierować, faktycznie i ten był dysfunkcyjny. 
Tylko referaty zdrowia, weterynaryjny, wojskowy, społeczno polityczny oraz 
aprowizacji i handlu, mimo drobnych uchybień, swe funkcje wypełniały.84 

Dopiero w październiku 1946 roku na opuszczone przez Pajdaka stanowisku 
mianowano kolejnego starostę. Został nim członek PPR Michał Bielecki. Na razie 
władze powiatowe partii komunistycznej były z niego zadowolone, podjął bowiem 
starania o jak najlepsze relacje z nimi85. 

Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego szykowała się kolejna reorganizacja 
starostwa. KP PPR w lutym 1947 roku zwróciło się do wojewódzkich władz par-
tyjnych z propozycją gruntownych zmian w powiecie. Przede wszystkim doma-
gano się usunięcia prawie wszystkich kierowników referatów w starostwie – byli 
bądź „reakcjonistami”, bądź przeszkadzali w pracy86.

We wrześniu 1947 roku stanowisko starosty objął Stefan Rutkowski, członek 
SL. PPR zapewne nie chciała ludowca na tym stanowisku, od listopada bowiem 
wszczęła kampanię przeciwko niemu. KP stwierdził wówczas w sprawozdaniu, 
że ma do Rutkowskiego zastrzeżenia, trudnił się on ponoć szabrem mebli87. Na 
przełomie 1947/1948 roku stosunki między SL-owskim starostą a PPR były już 
bardzo złe. Władze powiatowe PPR żaliły się, że współpraca między Rutkow-
skim a pepeerowskim wicestarostą Augustem Płatkiem była fatalna; starosta bez 
podania powodu odwoływał wiele zarządzeń swego zastępcy88. Inaczej relacje 
wewnątrz starostwa opisywał inspektor Urzędu Wojewódzkiego, który w stycz-
niu 1948 roku zjawił się w nim z kontrolą. Choć przelotnie tylko spotkał się  

84 Tamże, s. 95–96.
85 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s.79–87 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1946 

roku, Grodków 2 listopada 1946 roku.
86 Tamże, sygn. 38, s.1–3 – wniosek – charakterystyka dot. reorganizacji urzędów w powiecie Grodków, 

Grodków 7 lutego 1947 roku. W kwietniu, mimo tego, że starostą pozostawał Bielecki, KP PPR w Grod-
kowie na marginesie kolejnych żądań, by usunąć z administracji ludzi niechętnych komunistycznej władzy 
stwierdzał, że starostwem kieruje członek PPR August Płatek (przedwojenny urzędnik, od stycznia 1947 
roku wicestarosta grodkowski) – Tamże, sygn. 7, s.119–124 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc kwiecień 
1947 roku, Grodków 6 maja 1947 roku; Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 139.

87 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 7, s. 150–153 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1947 
roku, Grodków 2 listopada 1947 roku.

88 Tamże, sygn. 2, s. 27–29 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 13 stycznia 1948 
roku.
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z Rutkowskim, chwalił jego takt i umiar – cechy podkreślane też przez podwład-
nych starosty89. 

W stosunku do 1946 roku nastąpiła znaczna poprawa funkcjonowania urzędu, 
którą kontroler przypisał jednak nie staroście Rutkowskiemu, a wicestaroście Płat-
kowi (doświadczonemu, przedwojennemu urzędnikowi). Niedomagania i bra-
ki nadal jeszcze istniały, a trzy referaty uzyskały niezbyt wysoką notę, co jednak 
nie rzutowało to na sprawność i wyniki pracy całej instytucji, która została dobrze 
oceniona90.

Mimo to w marcu 1948 roku Rutkowski odszedł. Dopiero w maju zastąpił 
go Płatek, ale mimo wiedzy i doświadczenia, połączonych z przynależnością do 
PPR, entuzjazmu we władzach wojewódzkich partii nie wzbudził; w czerwcu, na 
wspólnym zebraniu PPR i PPS, sekretarz KW Ludwińska wytykała mu, że w dobie 
zadrażnień z Watykanem prowadził pod rękę proboszcza w czasie procesji Bożego 
Ciała91. Gdy zatem w 1948 roku stanowisko objął wreszcie kompetentny członek 
partii, okazało się, że nawet on nie do końca odpowiada władzom. Dotrwał tylko 
do grudnia 1948 roku92.

PPR, obsadzając administrację powiatową swymi ludźmi, nie poprzestała oczy-
wiście tylko na starostwie. Istotna była też obecność na niższych szczeblach wła-
dzy, stąd m.in., mimo szczupłości kadr, zainteresowanie komunistów także i nimi. 
PPR opanowała zatem gros stanowisk w radach narodowych wszystkich szczebli 
oraz w organach samorządów, czyli zarządach miast i gmin. 

Zakres kompetencji rad narodowych był w teorii bardzo duży i obejmował 
m.in. planowanie działalności publicznej, kontrolę nad administracją państwową, 
wyłanianie samorządowych organów wykonawczych. W pierwszym okresie po 
wojnie rady miały się też zajmować pomocą w wyłanianiu władz administracyj-
nych, działaniami na rzecz uporządkowania miast i wsi, uruchomienia zakładów 
użyteczności publicznej, aprowizacji ludności. Faktyczny zakres działalności był 
dużo mniejszy z powodu nieprecyzyjnego określenia kompetencji i chronicznego 
braku środków na realizację zaplanowanych zadań93. 

Rady narodowe na Śląsku Opolskim powstawały dopiero w połowie 1946 
roku; tak późne ich powołanie było oficjalnie związane z koniecznością dokoń-
czenia akcji weryfikacji narodowościowej i osadniczej. Powiatowa Rada Naro-
dowa w Grodkowie zainaugurowała działalność 11 maja 1946 roku. Przewodni-

89 AP Kat, AP Kat, UW Śl. Wydz. Og, sygn. 487, s. 23–26 – sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji 
organizacyjno-merytorycznej Starostwa Powiatowego w Grodkowie przez inspektora Alfreda Ołopińskie-
go w dniach 8–14 stycznia 1948 roku.

90 Tamże.
91 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 5, s. 47–48 – protokół z posiedzenia międzypartyjnego PPR i PPS, 

b.d. ok. 10 czerwca 1948 roku; Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 139.
92 Z. Kowalski: Powrót Śląska Opolskiego..., s. 139.
93 M. Fic: Powstanie polskiej administracji..., s. 134.
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czącym został lider miejscowej PPS Józef Woźniak, zaś wiceprzewodniczącym 
Głuszek94. 

Tabela 2 
Przynależność partyjna radnych PRN Grodków i radnych gminnych w latach 
1946–1948

          Przynależność
Radni Ogółem PPR PPS SL Bezpartyjni

PRN 
   maj 1946 41 17 15 6 3

Gminy 
   maj 1946 160 62 47 40 11

PRN 
   grudzień 1946 51 21 17 7 6

Gminy 
   I połowa. 1947 149 62 38 26 23

PRN 
   czerwiec 1947 43 17 17 8 1

Gminy 
   II połowa. 1947 169 82 46 19 22

PRN 
   listopad 1948 45 21 17 7 0

Gminy 
   listopad 1948 157 76 45 21 15

Źródła: AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 13 – ankieta sprawozdawcza PPR; Z. Kowalski: Powrót 
Śląska Opolskiego do Polski. Opole 1988, s. 168–169, 177; Tenże: Pierwsze lata władzy ludowej w powiecie 
grodkowskim 1945–1946. W: Z przeszłości i teraźniejszości Grodkowa. Materiały na sesję popularnonaukową. 
Cz. 1. Opole 1968, s. 151.

Choć PPR w radach narodowych miała zawsze najliczniejszą reprezentację, nie 
mogła jednak samodzielnie narzucić zdania pozostałym partiom – musiała pozy-
skać sojusznika. System ten teoretycznie ograniczał hegemonię PPR, w praktyce 
zaś niewiele zmieniał, kluczowe decyzje polityczne i tak nie zapadały na posiedze-
niach rad. Niewielkie znaczenie quasi-samorządów przekładało się na aktywność 
radnych. W styczniu 1948 roku w sprawozdaniu KP PPR oceniano ją następują-
co: „Radni przychodzą na posiedzenia, by wziąć po 300 zł i pić po restauracjach. 
Obecnie będzie przeprowadzona reorganizacja GRN. Do nich muszą wejść sekre-
tarze gminnych Komitetów PPR [...]”.95

Z punktu widzenia PPR od samorządów ważniejsze były ich stałe organy,  
administrujące w miastach i gminach. Od 1945 roku Grodkowem zarządzał pe-

94 Z. Kowalski, Pierwsze lata..., s. 151.
95 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn. 2, s. 27-29 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 

13 stycznia 1948 roku.
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peerowski burmistrz Michał Szczerkowski; niezmiennie bardzo dobrze wypada-
jący w sprawozdaniach KP PPR. Na jego niedociągnięcia zwrócono uwagę dopie-
ro na początku 1948 roku.96 W efekcie niebawem zastąpił go Stanisław Dworok, 
również członek PPR97. W Otmuchowie burmistrzem był początkowo pepeero-
wiec Julian Zimny, jednak w 1946 roku na jego miejsce przyszedł Rzeszułka z SL.  
W sprawozdaniach PPR zarzucano ludowcowi złe zarządzanie miastem i brak 
kompetencji. W październiku 1946 roku Rzeszułka stracił członkostwo SL, a na-
stępnie stanowisko burmistrza. Jego następcą został pepeerowiec Leonard Widac-
ki. Pozostawał on burmistrzem Otmuchowa co najmniej do końca 1948 roku. 98

Z nominacji PPR pochodziła też większość naczelników gmin i sołtysów.  
W sierpniu 1946 roku na wniosek PPR starosta przeprowadził reorganizację ob-
sady sołectw, zmierzającą do powiększenia stanu posiadania komunistów, któ-
rzy otrzymali 40 stanowisk sołtysów na ogółem 58 w powiecie. Decyzja starosty 
wywołała protesty partii sojuszniczych. W październiku udało się osiągnąć kom-
promis, ale nie oznaczał on, że PPR porzuciła swe plany. Już w lutym 1947 roku 
grodkowscy komuniści zamierzali powierzyć stanowiska wójtów i sołtysów wy-
łącznie pepeerowcom; miało to być remedium na niedomagania lokalnych władz 
samorządowych99. Wprawdzie planów tych nie zrealizowano, ale dysproporcja po-
między wpływami PPR i pozostałych partii była ogromna. W sierpniu 1947 roku 
na 76. sołtysów i wójtów 58. należało do PPR, 14. do PPS, 2. do SL, 2. było bez-
partyjnych100. Do listopada 1948 roku nie nastąpiły większe zmiany w stanie posia-
dania (powstały dwa nowe sołectwa, otrzymali je socjaliści)101.

Problemem tak administracji powiatowej jak gminnej był brak kompetentnych 
kadr. W opinii inspektorów z Urzędu Wojewódzkiego władze samorządowe za-
trudniały przeważnie niefachowców, „zwłaszcza w 8. gminach wiejskich zbioro-
wych, których stan organizacyjny jest słaby”, ale także w Zarządzie Miasta Grod-
kowa i Wydziale Powiatowym102.

Kontrola przeprowadzona w biurach Zarządu Miasta pod koniec 1946 roku 
wykazała liczne niedociągnięcia. Rozliczenie finansowe były prowadzone wadli-

96 Tamże, s. 27–29 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 13 stycznia 1948 roku.
97 Tamże, sygn. 39, s. 34 – charakterystyka Dworoka Stanisława, b.d.
98 Tamże, sygn. 7, s. 64–70 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc sierpień 1946 roku., Grodków 3 wrze-

śnia 1946 roku; Tamże, s. 79–87 – sprawozdanie KP PPR za miesiąc październik 1946 roku, Grodków  
2 listopada 1946 roku; Tamże, sygn. 2, s. 27–29 – protokół z posiedzenia KP PPR w Grodkowie w dniu 
13 stycznia 1948 roku; Tamże, sygn 39, s. 148 – charakterystyka Widackiego Leonarda, b.d.: Z. Kowalski: 
Powrót Śląska Opolskiego..., s. 145.

99 Z. Kowalski: Pierwsze lata..., s. 155.
100 AP Kat, KP PPR Grodków, sygn 13, s. 26 – ankieta sprawozdawcza PPR, sierpień 1947 roku.
101 Tamże, s. 41 – ankieta sprawozdawcza PPR, listopad 1948 roku.
102 AP Kat, AP Kat, UWŚl. Wydz. Og, sygn. 487, s. 93 – sprawozdanie z inspekcji normalnej Starostwa 

Powiatowego Grodkowskiego przeprowadzonej w lipcu 1946 roku., Katowice 2 sierpnia 1946 roku.
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wie, część pobranych kwot nie była w ogóle pokwitowana, burmistrz nie kon-
trolował wydatków. Kontroler zwrócił też uwagę na jedno zjawisko: na niektóre 
zakupione towary nie było rachunków, ani zastępujących je zeznań świadków, co 
oznaczało, że w ten sposób kasa miasta mogła płacić za towary pochodzące z sza-
bru. Kolejne niedociągnięcia burmistrza to: niewymierzanie podatku od nierucho-
mości, niepobieranie podatku gruntowego, brak księgi inwentarzowej Zarządu 
Miasta103.

Podobne błędy w gospodarce finansowej wykazały lustracje przeprowadzone 
na przełomie 1946/1947 roku w gminach powiatu grodkowskiego. Powszechna  
w nich była nieznajomość przepisów prawa przez urzędników, skutkująca licznymi 
uchybieniami finansowymi. W październiku 1946 roku przeprowadzono lustra-
cję w Zarządzie Gminnym w Andrzejowie. Ku zgrozie inspektora okazało się, że 
wójt pieniądze publiczne przechowywał u siebie w domu w komodzie. Gmina nie 
posiadała własnego konta w banku, wójt nie zainstalował nigdzie kasy, nie wyda-
wał też pokwitowań kasowych. Tyle, że stan finansów się zgadzał – niedoboru nie 
wykazano104. W Kopicach inspekcję przeprowadzono w styczniu 1947 roku. W jej 
wyniku stwierdzono, że księga główna nie została podsumowana, poszczególnych 
ksiąg kontowych nie prowadzono, a w marcu 1946 roku zaniechano prowadzenia 
księgi kasowej. Były też liczne błędy w księgowaniu. Wójt od czerwca 1946 roku 
przestał się interesować finansami gminy i niczego nie podpisywał, rządził zatem 
sekretarz gminy, który samowolnie podwyższył uposażenie sobie i wójtowi105.  
W Książycach księgi finansowe były prowadzone nieprawidłowo i chaotycznie.  
Z powodu błędów kasowych niemożliwe było dokonanie podsumowań. Okaza-
ło się też, że wójt bezprawnie wypłacał różne kwoty instytucjom, a także osobom 
prywatnym. I on, i pracownicy gminy musieli zwrócić niedobory do gminnej ka-
sy106. Wyjątkiem od ogólnej mizerii były Skoroszyce, gdzie księgi były prowadzone 
porządnie i czytelnie (stwierdzono tylko drobne błędy). Zajmował się nimi sekre-
tarz gminy – przedwojenny urzędnik107. Szczególnych konsekwencji kontrole nie 
pociągnęły – tylko sprawa nadużyć w Książycach znalazła finał w prokuraturze108.

W 1945 roku władze komunistyczne „zręcznie i sprawnie”, jak pisze Piotr Ma-
dajczyk, budowały zręby totalitaryzmu. Na Śląsku Opolskim sprzyjało im kilka 
czynników: niewielkie tradycje przedwojennych polskich struktur politycznych 

103 AP Kat, AP Kat, UW Śl. Wydz. Sam, sygn. 932, s. 97-110 – sprawozdanie z lustracji gospodarki  
i administracji Zarządu Miejskiego w Grodkowie, Katowice 2 grudnia 1946 roku.

104 Tamże, s. 82–88 – Protokół z inspekcji zarządu Gminnego w Andrzejowie.
105 Tamże, sygn. 933, s. 3–7 – protokół z inspekcji Zarządu Gminnego w Kopicach.
106 Tamże, s. 37–43 – protokół z inspekcji Zarządu Gminnego w Książycach. 
107 Tamże, s. 10–13 – protokół z inspekcji Zarządu Gminnego w Skoroszycach w okresie od 4 do 7 

marca 1947 roku.
108 Tamże, s. 33 – pismo przewodniczącego Wydziału Powiatowego do Urzędu Wojewódzkiego Ślą-

skiego, Grodków 30 czerwca 1947 roku.
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i społecznych, słabe wpływy podziemia niepodległościowego w okresie II woj-
ny światowej, umiejętne wykorzystanie osób bezpartyjnych z różnych środowisk  
w tworzeniu organów władzy. Sama PPR działała tu w pewnej politycznej próżni; 
nie odwoływała się przy tym wprost do marksizmu, propagując hasła o demokra-
cji, niepodległości, polskości etc. Skupiła przede wszystkim ludzi młodych, o ni-
skim poziomie wykształcenia, często karierowiczów. Komuniści od początku dą-
żyli do przejęcia pełni władzy, indoktrynując społeczeństwo, zwalczając opozycję, 
obsadzając administrację i aparat bezpieczeństwa swoimi ludźmi109.

W powiecie grodkowskim w latach 1945–1948 zjawiska te są szczególnie wy-
raziste. PPR pojawiła się na jego terenach wraz z grupą operacyjną Urzędu Wo-
jewódzkiego i niemal od razu przystąpiła do kreowania systemu, który zapewniał 
jej absolutną hegemonię. Przeniknęła powiatową administrację oraz organy wy-
konawcze quasi–samorządu, wywierając decydujący wpływ na ich działalność,  
a ludzi z różnych powodów niewygodnych eliminowała za pomocą bezkompro-
misowych kampanii oszczerstw i pomówień. Komuniści zainicjowali również 
powołanie organizacji społecznych, dbając jednocześnie o sprawowanie nad nimi 
pełnej kontroli. Szczególną rolę odgrywała Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
dysponująca pokaźnym majątkiem i sporą liczbą stanowisk, traktowanych przez 
PPR jako synekury dla swych członków. 

Partia komunistyczna dbała jednocześnie, by zakres jej władzy nie uległ uszczu-
pleniu, swym sojusznikom – PPS i SL – oddając tylko mało znaczące stanowiska 
w radach narodowych i nie traktując ich jak partnerów. Wszelkie przejawy działań 
opozycyjnych tłumiła przy pomocy aparatu bezpieczeństwa (dyscyplinując go od 
czasu do czasu). 

Warto zwrócić przy tym uwagę, że sprawowanie władzy politycznej członkowie 
PPR powszechnie łączyli z dążeniem do uzyskania korzyści materialnych. Świat 
grodkowskich prominentów nie był wolny od afer gospodarczych, niewłaściwe-
go gospodarowania majątkiem publicznym, pojawiały się też wzajemne oskarżenia  
o szaber, korupcje, pijaństwo. Nieuczciwość i przypadki łamania prawa były to-
lerowane w zasadzie do końca 1947 roku; dopiero wówczas wojewódzkie władze 
partyjne wypowiedziały tym zjawiskom walkę, czego spektakularnym przykładem 
było odwołanie Głuszka z funkcji I sekretarza KP PPR.

109 P. Madajczyk: System władzy na Górnym Śląsku w latach 1945–1956. W: Stalinizm i rok 1956 na Gór-
nym Śląsku. Red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka. Katowice–Opole–Kraków 2007, s. 32, 41, 53.
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PRZESTęPSTWA I PRZESTęPCY nA TEREnIE 
POWIATU RACIbORSKIEGO W LATACH 1945–1950 

W ŚWIETLE ARCHIWALIóW ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 
W KATOWICACH OddZIAŁ W RACIBORZU 

Zarząd Miejski Racibórz dnia 14 maja 1945 r.
w Raciborzu

Zarządzenie1

Wzywa się ludność miasta Raciborza i okolic do natychmiastowego zaprzestania

RABUNKÓW I KRADZIEŻY

Schwytanych na rabunku cudzego mienia przekaże się natychmiast do Karnych Obozów 
Pracy.

Prezydent Miasta
[podpis odręczny]
Stepień Edward

Takim oto urzędowym zarządzeniem już w pierwszym dniach objęcia władzy 
przez administrację polską w Raciborzu próbowano ukrócić szerzącą się plagę 
złodziejstwa i różnego rodzaju innych przestępstw, jakie zalały ziemię raciborską 
(jak cały kraj wyniszczony działaniami wojennymi, w którym brakowało przez 
długie tygodnie skutecznej władzy i administracji zwalczającej wszelkie nadużycia  
i gwałty). Już 30 marca 1945 roku wojska radzieckie wkroczyły od strony Starej Wsi  
i Proszowca do opuszczonego przez armię niemiecką Raciborza, a walki na tere-
nie powiatu trwały niemal do końca kwietnia2. Przez ten czas władzę nad miastem 
sprawowała komendantura radziecka. Dopiero miesiąc po zajęciu miasta przez Ro-
sjan, 9 maja do miasta przybyła pierwsza ekipa pracowników polskiej administracji 

1 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Racibórz), zespół 18/23 Zarząd 
Miejski i Miejska Rada Narodowa w Raciborzu (dalej: ZM i MRN Rac), sygn. 65.

2 G. Wawoczny: Racibórz – prawda o latach 1945–1950. „Ziemia Raciborska” 2003, nr 8–9.
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państwowej i samorządowej złożona z 86. osób3. Pierwszym prezydentem mia-
sta został Paweł Lelonek4. Na mocy zarządzenia Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego  
z dnia 12 kwietnia 1945 roku stanowisko starosty objął Ludwik Koperczak, które-
mu 18 maja Komendant Wojenny Armii Czerwonej przekazał administrację po-
wiatu raciborskiego po prawej stronie Odry. Dopiero w połowie czerwca przeka-
zano administracji polskiej resztę powiatu5. 

Jednym z pierwszych rozporządzeń prezydenta miasta było wydanie przyto-
czonego we wstępie zarządzenia datowanego już na 14 maja, a więc zaledwie sześć 
dni po objęciu stanowiska prezydenta. Wnioskować z tego można, iż ta na swój 
sposób wyjątkowa odezwa (dziś powiedzielibyśmy, że nawet nieco komiczna) była 
odpowiedzią na zapewne dramatyczną sytuację w mieście, w którym zapanowa-
ła anarchia (przynajmniej w zakresie poczucia ładu publicznego) i wszechobecny 
brak poczucia bezpieczeństwa. Okazuje się, że nie było to jedyne rozporządzenie 
wydane do publicznej wiadomości mieszkańców miasta. Otóż w początkach sierp-
nia 1945 roku zostało rozpropagowane w ilości 14 sztuk6 następujące ogłoszenie: 

Prez. 123/45
Ogłoszenie

Doszło do mojej wiadomości, że zbrodnicze jednostki dokonują na terenie tut. Powiatu  
i miasta różnych przestępstw, n.p.7 wydzierają jarzyny i ziemniaki, zrywają owoce, zabierają 
zboże z pola, zabierają inwentarz żywy względnie martwy itp.

O każdym tego rodzaju przestępstwie pokrzywdzony ma natychmiast zawiadomić: naj-
bliższy Posterunek Milicji Obywatelskiej, wójta odnośnej gminy lub Sąd tutejszy.

Ostrzegam wszystkich przed popełnianiem tego rodzaju przestępstw, a w razie ich powtó-
rzenia się, będę je karał z całą surowością.

Racibórz, dnia 11 sierpnia 1945 r.
[podpis odręczny]
(mgr T. Kacykowski)
Kierownik Sądu Grodzkiego
w Raciborzu

Władze poważnie traktowały problem wszechobecnego złodziejstwa i kradzie-
ży, które – co niestety – okazały się naturalną koleją rzeczy po wojennych znisz-

3 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 74.
4 R. Niklewicz: Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 194–1947. Racibórz 2008, s. 74.
5 AP Racibórz, zespół 18/1 Starostwo Powiatowe w Raciborzu (dalej St Pow Rac), sygn. 69.
6 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 65.
7 Pisownia oryginalna.
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czeniach i przy niedostatku wszystkiego: od podstawowych produktów spożyw-
czych, poprzez towar tak „luksusowe”, jak buty czy chociażby papier do maszyn 
do pisania, bez którego wszak nie mogły na dobrą sprawę egzystować w miarę 
sprawnie ówczesne urzędy. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że powyższe 
ogłoszenie Kierownika Sądu Grodzkiego zostało napisane na odwrocie formula-
rza raciborskiego Amtsgerichtu, z wytłuszczonym nagłówkiem napisanym niemiec-
kim neogotykiem. W dobie profanacji nagrobków, z których skuwano niemiecko 
brzmiące nazwiska i imiona zmarłych tylko dlatego, że były pisane neogotykiem, 
przygotowywane pism urzędowych na odwrocie poniemieckich formularzy świadczy  
o znacznym deficycie papieru. 

Wracając do treści ogłoszenia, można wnioskować, że główną bolączką miesz-
kańców powiatu był brak żywności. Jednocześnie sformułowanie „zbrodnicze 
jednostki”, które „wydzierają jarzyny i ziemniaki, zrywają owoce, zabierają zboże  
z pola, zabierają inwentarz żywy względnie martwy”, wydaje się być znacznie 
przejaskrawione i zbyt daleko idące, rodzaj „przestępstw” popełniany przez te 
„zbrodnicze jednostki” świadczy bowiem nie tyle o jakimś zwyrodnieniu i ban-
dytyzmie, ile raczej tylko o głodzie i totalnych brakach zaopatrzeniowych. Miesz-
kańcy wsi mogli sobie jakoś radzić i wyżywić się z własnych pól i przychówku 
inwentarzowego, jednak w samym mieście sytuacja była szczególnie uciążliwa. 
Z zaopatrzeniem nie umiano sobie poradzić zresztą przez dłuższy czas, o czym 
świadczy ogłoszenie prezydenta miasta mgr. J. Kozika z dnia 16 grudnia 1948 
roku, a więc już trzy lata po wojnie: „[ogłasza się] dniami bezmięsnymi dla mia-
sta i powiatu raciborskiego jak następuje: wtorek, środa i czwartek każdego tygo-
dnia”, w których to kategorycznie zakazywano „dokonywania wszelkich obrotów 
mięsem i jego przetworami”8. Nieco ironicznie można stwierdzić, iż była to swo-
ista forma władzy ludowej dbania o linię i dietę obywateli. A głodni obywatele ra-
dzili sobie na dwa sposoby: wymuszoną przez warunki kradzieżą lub przemytem  
z pobliskiej Czechosłowacją, co było ułatwione o tyle, że gminy na lewym brzegu 
Odry (Chałupki, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie) graniczyły bez-
pośrednio i bez jakichkolwiek przeszkód naturalnych z południowymi sąsiadami. 
Przemyt i nielegalne przekraczanie granicy było dużym problemem na terenie po-
wiatu raciborskiego i to jeszcze przez kilka lat po wojnie9. 

W tym miejscu warto przytoczyć fragment sytuacyjnego sprawozdania mie-
sięcznego za okres od 21 lipca do 20 sierpnia 1945 roku wytworzonego przez Za-
rząd Miejski w Raciborzu10. Otóż wedle tego raportu kradzieże „rolne i polowe 

8 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 65.
9 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69–73. Wspomnienia mieszkańców gminy Krzyżanowice zebrane w: 

K. Stopa: Wojna – pokój – ludzie. Karty wspólnej przygranicznej historii. 1945 rok. Racibórz 2007.
10 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 234.
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[…] popełniają w większości wypadków niemcy11, pod wpływem głodu”. Jest to 
stwierdzenie o tyle dziwne, iż w wyniku weryfikacji w powiecie raciborskim aż 
97,6% ludności okazała się być Polakami i została pozytywnie zweryfikowana12. 
Wynikałoby z tego, iż większości przestępstw jest winne owe pozostałe 2,4% lud-
ności zweryfikowanej negatywnie! W raporcie władze chwalą się zahamowaniem 
fali szabrownictwa w powiecie, choć sposób, w jaki to robią, brzmi nieco komicz-
nie. Otóż „szabrownictwo zmalało o tyle, że zmniejszyła się ilość obiektów przed-
stawiających wartość dla tych celów co w połączeniu ze zwiększoną czujnością 
Milicji Obywatelskiej utrudnia elementom szabrowniczym ich działalność”. Mó-
wiąc wprost – co miało zostać ukradzione, już ukradziono. 

Wobec plagi kradzieży i bezsilności organów ścigania ludność miejscowa pró-
bowała organizować się w związki bądź stowarzyszenia, które miały na celu 
ochronę ich własności. Taka samorzutna inicjatywa spotkała się z natychmiasto-
wą podejrzliwością władz lokalnych, które widziały w tym czasie w każdej oddol-
nej inicjatywie zagrożenie dla monopolu władzy. W sytuacyjnym sprawozdaniu 
miesięcznym za okres od 21 czerwca do 20 lipca 1945 roku13 czytamy o zorga-
nizowaniu przez Niemców zamieszkałych w Raciborzu w dzielnicy Ocice tzw. 
Heimwehr. Celem tej organizacji miały być: „rzekoma ochrona drzew owoco-
wych i sadów oraz obrona ludności niemieckiej przed napadami”. Dalej czytamy:  
„W Morawskiej Ostrawie zawiązał się podobno Narodni Vibor, zrzeszenie mianują-
ce się Związkiem Przyjaciół Górnego Śląska. Związek ten ma być pochodnym od 
chrześcijańsko-socjalnej partii ludowej i stoi w kontakcie z dawniejszymi partiami 
burżuazyjnymi w tut. Powiecie.” Z tonu tych relacji wynika, że bliżej nieokreślone 
organizacje czy też związki o kontaktach międzynarodowych niemiecko-czecho-
słowackich [sic!] zagrażały bezpieczeństwu i porządkowi w powiecie. 

W tym miejscu warto nieco więcej miejsca poświecić kwestii organów ściga-
nia, czyli Milicji Obywatelskiej. Ze wspominanego sprawozdania z przełomu lipca  
i sierpnia 1945 roku, dowiadujemy się, że: „Milicja Obywatelska nie daje powo-
dów do zażaleń”. Niestety, już z następnego zdania wynika, że wcale nie jest tak 
różowo, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, u funkcjonariuszy MO moż-
na bowiem zauważyć zwiększone objawy i skłonności ku pijaństwu. Otóż mili-
cjanci są „stałymi gośćmi tutejszych restauracji, a nawet niektórych można spotkać  
w tych lokalach o każdej porze. W rezultacie widok np. zataczającego się funk-
cjonariusza Milicji należy do rzeczy powszednich”.14 Żaden komentarz nie odda  

11 Pisownia oryginalna.
12 J. Mokrosz: Wygnańcy. Problem wysiedlonych i tzw. repatriantów na ziemi raciborskiej w latach 1945–1947. 

W: Europa, Śląsk, świat najmniejszy II. Trudne bogactwo pogranicza. Red. J. Mokrosz. Katowice–Rybnik 2008, 
s. 131.

13 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 234 - pisownia oryginalna.
14 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 234.
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w tym miejscu zgrozy widoku zataczającego się milicjanta i to jeszcze jako swo-
istego widoku powszedniego. Niewątpliwy stres wykonywanej pracy nie uspra-
wiedliwia tego […] Mało tego, w nocy z 15 na 16 lipca 1945 roku ośmiu milicjan-
tów na czele z sołtysem wsi Bieńkowice „najechało” wieś Sudół (obecnie dzielnica 
Raciborza), szukając rzekomo bielizny, przy czym „urządzali strzelaninę i demolo-
wanie mieszkań”15. Zaiste akcja, której nie powstydziłby się dobrej klasy film sen-
sacyjny … Przedstawione sytuacje ilustrują, jaki element często służył w szeregach 
MO. 

Niewątpliwym problemem, z jakim musiała się borykać Milicja w pierwszym 
okresie jej funkcjonowania, były braki kadrowe. Starosta raciborski L. Koperczak 
w piśmie kierowanym do Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej w Ra-
ciborzu zwraca uwagę na ewidentne braki kadrowe w Milicji oraz spadek poczucia 
bezpieczeństwa w powiecie16. Próbą rozwiązania problemów kadrowych było za-
wiązanie Milicji Honorowej, którą stanowili kwitujący się opinią dobrego Polaka 
mieszkańcy danych gromad. W piśmie z dnia 3 lipca 1945 roku skierowanym do 
Starostwa Powiatowego przez Urząd Gminy w Kuźni Raciborskiej władze gminne 
proszą o ponowne sformowanie (wcześniej rozwiązanej) Milicji Honorowej, proś-
bę swą uzasadniając między innymi wejściem do wioski Siedliska kilku żołnierzy 
sowieckich, którzy następnie „zabrali ludności część odzieży”17. 

Nie brakowało rozmaitych skarg i zażaleń na działania Milicji – najczęściej na 
bezzasadne zajęcie mienia czy inwentarza przez funkcjonariuszy MO, które moż-
na zakwalifikować jako bezsprzeczne nadużycie. Na przykład w dniu 5 lipca 1945 
roku wpłynęło zażalenie na milicjantów, którzy dzień wcześniej w miejscowości 
Bieńkowice zarekwirowali jednemu z gospodarzy dwa kubły miodu18. Z kolei 
28 oraz 29 czerwca na terenie gminy Markowie przedstawiciele MO zarekwiro-
wali łącznie trzy krowy na szkodę mieszkańców gminy, co spowodowało natych-
miastową skargę do Starostwa datowaną 3 lipca 1945 roku19. Mnogość skarg na 
bezprawne działania MO świadczy, iż nadużycia milicjantów względem ludności 
miejscowej były czymś częstym i niestety, powszednim20. Powodem skarg było 
przeważnie zajęcie przez stróżów porządku inwentarza żywego: krów, koni, drobiu 
oraz różnego rodzaju produktów spożywczych. Egzekwując w naturze należności 
za czuwanie nad bezpieczeństwem w powiecie, próbowali kosztem obywateli, któ-
rym mieli służyć uzupełnić swoje skromne diety i pensje. Nie gardzono również 

15 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 26 – pismo kierowane do Obyw. Komendanta Powiatowej MO  
z dnia 17 lipca 1945 roku.

16 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 26 – pismo starosty raciborskiego dnia 6 czerwca 1945 roku.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże, Zbiór skarg i zażaleń na działania MO z lat 1945–1947.
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przedmiotami zbytku: w protokole lustracyjnym z wizyty starosty w miejscowości 
Chałupki z dnia 4 września 1945 roku wśród licznych skarg na działania MO opi-
sano m.in. bezprawną rekwizycję patefonu wraz z bliższej nieokreśloną liczbą płyt 
gramofonowych21. Być może wśród funkcjonariuszy MO nie brakowało i melo-
manów. 

Omawiając kwestie bezpieczeństwa w powiecie raciborskim w latach powo-
jennych, nie można pominąć żołnierzy radzieckich. W powszechnej opinii lud-
ności cywilnej żołnierze Armii Czerwonej słynęli z kradzieży, gwałtów i szeroko 
rozumianej samowoli. Oczywiście generalizowanie – także to dotyczące czerwo-
noarmistów – jest krzywdzące i niesprawiedliwe, wszędzie zdarzają się ludzie źli  
i dobrzy, bez względu na narodowość. Faktem bezspornym pozostaje jednak, że  
w chwili wkroczenia Rosjan na ziemie niemieckie (wcześniej Prusy Wschodnie, 
potem Śląsk) ich przełożeni pozostawiali im swobodę działań w zdobytych mia-
stach i miasteczkach oraz w stosunku do zamieszkującej je ludności cywilnej. Była 
to swoista forma zemsty za 22 czerwca 1941 roku i wcześniejsze postępowanie 
Wehrmachtu w ich własnej ojczyźnie. Zemsta nie jest usprawiedliwieniem znę-
cania się nad bezbronną ludnością, trzeba jednak spojrzeć na zachowanie się Ro-
sjan w szerszym kontekście, nie tylko jako chęć grabieży, ale może także jako chęć 
odwetu. O ile podczas trwania wojny można próbować w jakiś racjonalny sposób 
tłumaczyć nielicujące z honorem żołnierza zachowania, to już wszelkie nadużycia 
i łamanie prawa po 9 maja 1945 roku jednoznacznie można określić jako działa-
nia przestępcze. Nie inaczej było na terenie powiatu raciborskiego. Dnia 1 lipca 
1945 roku doszło do nieco kuriozalnej sytuacji w podraciborskich Markowicach. 
W piśmie do starosty powiatowego z 2 lipca naczelnik gminy Markowice opisuje 
sytuację z dnia poprzedniego: otóż naczelnik gminy wraz ze swym zastępcą około 
godziny 14 napotkali furmankę, którą podróżował żołnierz radziecki wraz z ofi-
cerem. Po krótkiej rozmowie naczelnik udał się spokojnie do swego domu. Tym-
czasem – jak dowiadujemy się z raportu – po chwili do domu naczelnika wbiegł 
sołtys z okrzykiem: „Naczelnicy siedzą, a sowity rabują!” Po udaniu się na miej-
sce zajścia doszło do kłótni podczas której sołtys zarzucił naczelnikowi: „Razem 
wspólnie rabujecie z sowietami.” Zelżony tymi słowami naczelnik, kazał zaaresz-
tować sołtysa za publiczne obrażanie swej osoby. Nie trzeba dodawać, że kwestią 
rabunku dokonanego przez sowietów (przypomnijmy, iż we wstępie protokołu 
naczelnik sam wspomina o spotkaniu żołnierza i oficera na furmance) nikt się już 
w tym momencie nie zajął22.

Zdarzało się jednak i tak, że złodziejski proceder czerwonoarmistów miał tak 
bezczelny charakter, że nie dawało się go już zatuszować – wszak wiadomo było, 

21 Tamże.
22 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 28.
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że administracja polska niechętnie zadzierała z radziecką komendanturą. W tym 
miejscu warto przytoczyć notatkę służbową, jaka powstała po włamaniu do miesz-
kania urzędnika miejskiego: 

Racibórz. Dnia 30 maja 1945.

Maldunek23

Dot. : Rabunku przy ul. Gutenbergstrasse 9 [Kopernika]

Dnia 29 maja 1945 roku dokonało w godzinach popołudniowych dwuch [sic!] 
żołnierzy rydzieckich [sic] włamania do zabezpieczonego mieszkania prac. Urzędu 
Informacji i Propagndy. Zniszczono nalepki Zarządu Miejskiego, powiadamiają-
ce o zajęciu mieszkania, wyłamano zamki w poszczególnych pokojach, poodrywano 
deski zabezpieczające drzwi i skradziono następujące przedmioty: 
prac. Szczurkowi Tadeuszowi.

płaszcz jasny letni1. 
czapka sportowa jasna2. 
szpilka do krawata złota z brylantem3. 
kodzule [sic] i bielizna4. 
koc ciemny5. 
chleb i 12 serków szwajcarskich6. 

prac. Pozakowskiemu Jerzemu.
żółty koc wełniany1. 
koszulę nocną2. 
kapelusz welurowy zielony3. 
połbuty żółte4. 

prac. Wróblewski Stanisław.
spodnie ciemnoszare1. 
popielata marynarka2. 
krótkie spodenki gran.3. 
koszula sportowa bez rękawów4. 
1 parę skarpetek5. 

prac. Liszcze Stefanowi.
spodnie popielate1. 
pantofle gimnastyczne2. 

Rysopis sprawcy włamania.

23 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 25.



126

KRZYSZTOF  LANGER

Według opowiadania sąsiadów jeden z żołnierzy miał kolor włosów rudy, byli jednako-
wego wzrostu średniego i prawdopodobnie wracali z Czech [K.L.?]. 

Prezydent Miasta Racibórz, dnia 1 czerwca 1945 r.
 w Raciborzu

Odr.
I Komisariat Milicji Obywatelskiej 
w miejscu
Przesyłam do załatwienia Prezyent Miasta

 [podpis odręczny]
  [P. Lelonek]

Z meldunku wbrew pozorom – możemy wyciągnąć sporo informacji; pomija-
jąc oczywiście kwestię stylistyki i ortografii, które pozostawiają wiele do życzenia. 
Dowiadujemy się z niego, iż radzieccy piechociarze nie mieli poszanowania dla 
władzy czy urzędników, grabiąc ich bezczelnie w ich własnym domu i to w bia-
ły dzień. Dowiadujemy się również, że w maju 1945 roku łupem złodziei mogło 
paść dosłownie wszystko – nawet koszula nocna czy skarpetki, (w tym miejscu za-
stanawia brak wśród poniesionych strat jakiejkolwiek rzeczy naprawdę wartościo-
wej czy cennej). Trzeba jeszcze przyznać, że rysopisy włamywaczy są wyjątkowo 
skąpe (pasowałyby pewnie do setki im podobnych), a jednocześnie poraża niewia-
domego pochodzenia pewność piszącego protokół, że ci dwaj delikwenci wracali 
najpewniej z Czech. 

Samowola żołnierzy bratniego narodu radzieckiego dawała się we znaki nie tyl-
ko obrabowanym urzędnikom, ale i ogółowi ludności. Dnia 11 czerwca 1945 roku 
wójt gminy Markowice wystosował pismo do starostwa w Raciborzu informujące 
o rekwizycji koni, wozów, uprzęży, artykułów spożywczych (kartofli, zboża itd.) 
przez „żołnierzy Armii Czerwonej lub osoby w umundurowaniu wojsk sowiec-
kich”. Wójt, prosząc o interwencję, wskazywał, że podobne wypadki wciąż mają 
miejsce nie tylko w Markowicach, ale i gromadach Babice, Nędza, Zawada Książa, 
Górski i Łęg: „Dzisiaj, tj. 11 czerwca przed południem został porwany jeden koń 
z pola od pracy: tylko dzięki interwencji pewnego sierżanta Cz. A. który przypad-
kowo znalazł się w pobliżu miejsca zaścia24, udało się konia uratować.”25 W tym 
przypadku sowieci okazali się być wyjątkowymi miłośnikami koni: nie mogąc pa-
trzeć na ciężką niedolę pracy w polu, nie wahali się uwolnić konia, porywając go. 
Mówiąc poważnie, rozzuchwalenie wojaków przekraczało już wszelkie granice, 

24 Pisownia oryginalna.
25 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 25.
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skoro nie wahali się brać nie swoje na oczach wszystkich w środku dnia, powodu-
jąc straty tym dotkliwsze, iż był to czas żniw i prac polowych. 

Kradzież koni to niewiele wobec niebezpieczeństwa bycia ostrzelanym przez 
żołnierzy sowieckich, czego dnia 12 czerwca 1945 roku na drodze do Szychowic 
doświadczył wójt gminy Kuźnia Raciborska. Po takim dictum wójt zatrzymał się  
i został poddany swoistej kontroli drogowej przez jednego sierżanta i dwóch sze-
regowców. Pomimo przedstawienia zezwolenia na jazdę na rowerze, rower został 
mu odebrany (może powodem była nadmierna prędkość?), a wraz z nim i zega-
rek. Nie był to jednak koniec walecznych poczynań dzielnych wojaków – jeszcze 
tego samego dnia najechali oni miejscowość Ruda, ostrzeliwując domostwa i pró-
bując ukraść, co się tylko da. Jak nadmienia wójt: „w.w. grupa żołnierzy ma stacjo-
nować w Zawadzie Gm. Markowice spełniając obowiązki odminowania pól mi-
nowych.26” Widać rozminowanie pól poszło im szybciej niż się mogli spodziewać  
i z braku lepszego zajęcia wzięli się za – jak to zresztą określił w swym meldunku 
wójt Kuźni Raciborskiej – „harce”.

Wracając raz jeszcze do kwestii wyjątkowego umiłowania zwierząt gospodar-
skich (tyle że cudzych, nie swoich) przez żołnierzy radzieckich, okazuje się, że 
wyjątkowym pietyzmem otaczali się nie tylko konie, ale i krowy. Dnia 8 sierpnia 
około 13.30 w gromadzie Bolesław w gminnie Krzyżanowice zostały uprowadzo-
ne dwie krowy i to na oczach właścicielki. Przejeżdżający nieopodal wóz wojsko-
wy zatrzymał się, sterroryzowano kobietę, a jej inwentarz parzystokopytny załado-
wano na pakę ciężarówki27. 

Są to przykłady pojedyncze z wielu podobnych, jakie miały wówczas miejsce 
na terenie powiatu. Kradzieże inwentarza żywego były wtedy na porządku dzien-
nym, nikt też  nie mógł czuć się bezpiecznie, jeśli tylko na widnokręgu pojawili 
się ruscy wojacy. Jak w treści powojennego dowcipu „Wszędzie dobrze gdzie nas 
nie ma – powiedział żołnierz Związku Radzieckiego.”

Przełożeni sowieckich żołnierzy z pobłażaniem oceniali podwładnych, cze-
go przykładem może być zdanie wypowiedziane przez sowieckiego lejtnanta po 
podpaleniu stodół w majątku Pawłów. Winnymi podpalenia mieli być właśnie ro-
dacy wspomnianego oficera. Ten jednak pełen oburzenia stwierdził: „Dusza ro-
syjska jest tak szeroka, bujna, lubi wypić, ale żeby podpalić polskie brogi [?] to 
wykluczone”.28 Również administracja polska nie chciała zadrażnień w stosun-
kach polsko-radzieckich. Dowodem na to niech będzie postawa urzędnika refe-
ratu społeczno-politycznego, który w sprawozdaniu za kwiecień 1945 roku pisze, 
iż do oddziałów Armii Czerwonej, które stacjonowały jeszcze na terenie powia-
tu, „ludność ustosunkowana jest nie dość przychylnie”, a to z powodu „licznych 

26 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 25.
27 Tamże, protokół z dnia 9 sierpnia 1945 roku pisany przed wójtem gminy Krzyżanowice.
28 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 25 – protokół z dnia 8 października 1945 roku.
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wypadków drobnych wykroczeń ze strony żołnierzy ZSRR”. Już miesiąc później 
urzędnik informował, że stosunki na linii ludność miejscowa – sowieci „nacecho-
wane są pewną niechęcią [proszę zwrócić uwagę na ów eufemizm] z czasów dzia-
łań wojennych”29. 

Z niezwykle ciekawym wypadkiem mamy do czynienia w raporcie sytuacyjnym 
Zarządu Miejskiego w Raciborzu za okres od 21 lipca do 20 sierpnia 1945 roku. 
Czytamy w nim o bandyckim napadzie na samochód jadący z Katowic do Racibo-
rza i kradzieży czterech metrów mąki. Mieli tego dokonać „jacyś nieznani osobnicy  
w mundurach sowieckich”. Co najbardziej intryguje, to nie tyle sam fakt kradzie-
ży, ale to, iż fragment mówiący o owym napadzie został wykreślony z protokołu 
niebieskim ołówkiem30. Na marginesie możemy dodać, że takie wypadki bardzo 
źle świadczą o służbach aprowizacyjnych Armii Czerwonej, skoro żołnierze nie-
jednokrotnie sami musieli „organizować” prowiant. 

Dochodziło również do zajść tragicznych: 20 lipca 1945 roku około godziny  
23 dwóch żołnierzy wtargnęło do domu we wsi Maków w gminie Pietrowice 
Wielkie i dotkliwie pobiło dwoje staruszków, w wyniku czego 72 letni mężczyzna 
zmarł a jego żona odniosła poważne obrażenia31. Co było powodem najścia – nie 
wiadomo. Zbrodnia tym straszniejsza, że para staruszków nikomu, a już na pewno 
uzbrojonym żołnierzom nie mogła w niczym zagrozić. 

Praktycznie w rozmaitych raportach brak informacji o gwałtach, z których 
podczas wojny „zasłynęli” czerwonoarmiści. Można to tłumaczyć zarówno faktem 
zatajania takich przypadków, jak i oporem samych poszkodowanych kobiet przed 
zwierzeniem się z tych intymnych i jednocześnie traumatycznych zdarzeń. Poza 
tym wojna wkroczyła do powiatu raciborskiego stosunkowo późno, bo na przeło-
mie marca i kwietnia, a więc dosłownie w ostatnich miesiącach działań zbrojnych. 
Można przypuszczać, że po podpisaniu bezwarunkowej kapitulacji przez Niemcy 
8 i 9 maja, także dowództwo sowieckie starało się podciągać dyscyplinę swych żoł-
nierzy, tym bardziej że powiat raciborski miał przypaść już Polsce. 

Okazuje się, że nie tylko żołnierze Armii Czerwonej, ale i żołnierze armii pol-
skiej zasłynęli – niestety – bandyckimi zachowaniami. 4 września 1945 roku po-
rucznik wojska polskiego postrzelił kobiety pracujące przy wydobyciu drzewa  
z poniemieckich okopów pomiędzy Chałupkami a Boguminem. Ranne trafiły do 
szpitala w Boguminie, „pod zaborem czeskim”. Z raportu, dowiadujemy się iż 
„propaganda czeska rozdmuchała powyższe zdarzenia, że Polacy strzelają do Cze-
chów”32. Szczególnie ciekawy jest fragment mówiący o nieprzychylnie nastawionej 
„czeskiej propagandzie”. Jak wiemy, komuniści objęli władze w Czechosłowacji 

29 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 70.
30 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 234.
31 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 25 – pismo z dnia 22 lipca 1945 roku, Zarząd gminy Krawarz Polski.
32 Tamże – raport z 6 września 1945 roku.
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dopiero w 1948 roku, do tego czasu Czechosłowacja była postrzegana raczej jako 
ostoja znienawidzonego kapitalizmu. Wszak „demokrację ludową” dopiero miano 
zacząć tam budować.

Na koniec warto wspomnieć o dwóch przestępstwach, do jakich doszło w 1946 
roku na terenie powiatu raciborskiego. Jedno to swego rodzaju przestępstwo mię-
dzynarodowe, drugie to swoista forma terroryzmu. Ale po kolei. Dowódca Wojska 
Ochrony Pogranicza Okręgu Wojskowego nr 4 gen. broni Popławski wystosował 
do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach oraz do Starosty Powiatowego w 
Raciborzu w sierpniu 1946 roku pismo, w którym informował, iż w miejscowości 
Chałupki w pobliżu punktu kontrolnego WOP, w odległości około 100 metrów 
od granicy, znajduje się restauracja, „której właścicielka obywatelka Bergerowa 
podejrzana jest o przemyt ludzi i towarów przez granicę”33. Kolejnym zarzutem 
wysuniętym wobec restauratorki było „pojenie wódką żołnierzy” WOP (wątpliwe 
wydaje się, by czyniła to przemocą, ale widać, że karze podlegał nie ten, kto wypił 
za dużo, a raczej ten, kto wódkę podawał). Przemyt towarów był codziennym spo-
sobem uzupełniania braków towarowo–spożywczych w gospodarstwach domo-
wych, w latach powojennych sklepy w pobliskiej Czechosłowacji nie borykały się 
z takimi brakami zaopatrzeniowymi, jak to miało miejsce po naszej stronie granicy. 
Znacznie poważniej wygląda zarzut nielegalnego przemytu ludzi. 

Na tle przedstawianych przestępstw i wykroczeń najbardziej spektakularnym 
wypadkiem była eksplozja materiału wybuchowego przed budynkiem posterunku 
milicji w Pietrowicach Wielkich. Do zajścia miało dojść w nocy z 25 na 26 lutego 
1946 roku około godziny pierwszej. Jak czytamy w raporcie przesłanym 26 lutego 
1946 roku przez starostę Edmunda Grzeganka do Ministerstwa Ziem Odzyska-
nych Warszawie, podejrzanych o dokonanie zamachu członków „bandy dywersyj-
nej” ujęto już na drugi dzień34.

Przytoczone przykłady ilustrują, do jakich rozmaitych przestępstw dochodzi-
ło w latach powojennych. Tematu jednak w żadnym wypadku nie można uznać 
za wyczerpany – brak chociażby informacji o przestępstwach ciężkich (gwałty  
i morderstwa) nie świadczy, że takich nie było (swoistą perełką jest informacja o 
zamachu bombowym w Pietrowicach). Z raportów Zarządu Miejskiego i Staro-
stwa dowiadujemy się jedynie o tych najczęstszych i najpospolitszych narusze-
niach prawa, a były to przeważnie rozboje i kradzieże – bardzo często niestety ich 
sprawcami byli żołnierze Armii Czerwonej, a to dodało im tylko kolejnych nie-
chlubnych świadectw do „czarnej legendy” czasu ich bytności na Śląsku i w Pol-
sce w ogóle. Przytoczone przykłady świadczą też o poważnych brakach kadrowych  
w Milicji Obywatelskiej, a nierzadko ilustrują zachowania niegodne funkcjonariu-

33 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 68.
34 Tamże.
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szy. Zresztą niedostatki kadrowe podstawowych sił porządkowych oraz powojen-
ne zdziczenie obyczajów, brak poczucia praworządności i ładu społecznego powo-
dowały atmosferę sprzyjającą przestępstwom i przestępcom, a na czas, w którym 
zwykły obywatel mógłby poczuć się bezpiecznie na ulicy czy własnym podwórku, 
trzeba było nieco poczekać. Spokojowi i stabilizacji społecznej na pewno sprzyja-
ła odbudowa miasta i powiatu ze zgliszczy wojennych oraz stopniowe ożywienie 
gospodarcze, które wiązało się ze stałym miejscem pracy i powolnym, ale postępu-
jącym wzrostem stopy życiowej obywateli. Wszak zdecydowana większość prze-
stępstw wynikała z ubóstwa i głodu, a gdy z czasem poprawiało się zaopatrzenie 
ludności w najpotrzebniejsze towary spożywcze i przemysłowe, wówczas zaczęła 
spadać statystyka tzw. przestępstw pospolitych. 
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REGIONALNYCH

W zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje się cenny dla po-
znania dziejów regionalnych „Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w By-
tomiu z lat 1477–1948”1. Jego uporządkowanie wymagało dobrej znajomości pa-
leografii, topografii i realiów epoki w których akta te były wytworzone. Od dawna 
wzbudzał zainteresowanie historyków, ale brak dokładnego inwentarza utrudniał 
do niego dostęp. Zasób archiwum miejskiego wykorzystał najpierw w swej kroni-
ce Bytomia Franz Gramer2. Już w przeszłości doceniano wartość poznawczą tych 
akt, czemu dał wyraz Edward Chwalewik pisząc o Bytomiu: „Archiwum miejskie 
[jest] bardzo obfite w dokumenty do dziejów miasta i Śląska”.3 Bardzo wnikliwie 
wykorzystano je w cennej pracy Henryka Borka i Urszuli Szumskiej4. W znacz-
nym stopniu w swoich badaniach nad historią języka polskiego na Górnym Ślą-
sku wykorzystała je Alina Kowalska. Pierwszą pracę na ten temat opublikowała 
już w 1962 roku, gdzie przeanalizowała pod względem dialektologicznym wiele  
siedemnastowiecznych polskojęzycznych dokumentów bytomskich5. Opubliko-
wała też artykuł na temat języka polskiego w księgach miejskich Bytomia i Tar-
nowskich Gór6. Zwieńczeniem miała być książka Z badań nad dziejami języka pol-
skiego na Górnym Śląsku, która została wydana pośmiertnie w 2002 roku7. Również 
pośmiertnie została wydana praca wieloletniej pracownicy najpierw w Oddziale  

1 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat) zespoł 12/650 Zbiór dokumentów byłego Ar-
chiwum Miejskiego miasta Bytomia (dalej ZdAMwB).

2 F. Gramer: Chronik der Stadt Beuthen in Oberschlesien. Beuthen 1863.
3 E. Chwalewik: Zbiory polskie – Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszło-

ści w ojczyźnie i na obczyźnie. T. 1. Warszawa–Kraków 1926, s. 41.
4 H. Borek, U. Szumska: Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740 – studium 

nazewnicze i społeczno‑narodowościowe. Warszawa–Wrocław 1976.
5 A. Kowalska: Dialektyzmy w siedemnastowiecznych rękopisach bytomskich. „Zeszyty Naukowe Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”. Sekcja Językoznawstwa. Katowice 1962, s. 5–52.
6 Taż: Najstarsze księgi miejskie Bytomia i Tarnowskich Gór. „Zaranie Śląskie” 1962, z. 3.
7 Taż: Z badań nad dziejami języka polskiego na Górnym Śląsku. Materiały do druku przygotował J. Ko-

walski i J. Śliwiok. Katowice 2002.
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w Bytomiu, a potem w Archiwum Państwowym w Katowicach Władysławy Ślę-
zak8, gdzie zostały opublikowane niektóre z tych dokumentów.

Ostatnio opublikowano w trzech częściach genealogię szlachty ziemi bytom-
skiej, gliwickiej i toszeckiej na podstawie materiałów z tego zbioru9. W dwu po-
przednich tomach „Szkiców Archiwalno-Historycznych”10 obszernie wykorzystał, 
ukazując barwnie wydarzenia z ziemi bytomskiej w szerokim kontekście ogólno-
historycznym, Zbigniew Kiereś, kustosz Archiwum Państwowego w Katowicach, 
który współuczestniczył przy sporządzeniu inwentarza „Zbioru...”.

Bytom był lokowany jako miasto na prawie magdeburskim w 1254 roku przez 
Władysława księcia opolskiego11. Niewątpliwie od samego początku miasta istniała 
rada z burmistrzem na czele jako urząd sprawujący władzę. Potem ukształtował 
się też organ sądowniczy – ława miejska z wójtem na czele. Obydwa te organy wy-
stawiały dokumenty i przechowywały przywileje miejskie. Od XVI wieku prowa-
dzono też nie zachowane księgi radzieckie12. Sąd ławniczy (wójtowski) prowadził 
księgi, z których zachowały się do dzisiaj znaczne fragmenty. Zapewne zarówno 
przywileje miejskie, jak księgi radzieckie i wójtowskie były przechowywane w ra-
tuszu w skrzyniach, jak miało to miejsce w innych miastach.

Sąd ziemski zbierał się w Bytomiu lub w Tarnowskich Górach. Na jego cze-
le stał starosta (Landeshauptmann), nazywany często w polskiej wersji nazewniczej 
„hetmanem ziemskim”. W skład sądu wchodzili przedstawiciele szlachty – około 
10 osób. Oficjalny tytuł sędziego ziemskiego nosił jednak tylko jeden z nich. Na-
zwa „powiat bytomski” (Beuthener Kreis) została wprowadzona dopiero po zaję-
ciu większości terytorium Śląska przez Prusy w 1742 roku. Przestał też wtedy ist-
nieć sąd ziemski bytomski. Istniało jednak nadal sądownictwo patrymonialne (do 

8 W. Ślęzak: Bytom za rządów Hohenzollernów i Hencklów von Donnersmarck (1532–1742). Dzieje i zabytki. 
Bytom 2000.

9 J. Horwat, Z. Jedynak, Z. Kiereś: Zarys genealogii kilku rodzin szlacheckich z ziemi gliwickiej, toszeckiej 
i bytomskiej. Cz. 1. „Zeszyty Gliwickie” T. 28/29, 1999/2001, s. 63–92; Tychże: Zarys genealogii kilku rodzin 
szlacheckich z ziemi gliwickiej, toszeckiej, bytomskiej. Cz , „Zeszyty Gliwickie” T. 30, 2002, s. 177– 227; Tychże: 
Genealogia kilku rodzin szlacheckich ziemi gliwickiej, toszeckiej i bytomskiej. Cz., „Zeszyty Gliwickie” T. 31, 2003, 
s. 21–68.

10 Z. Kiereś: Między panem a plebanem – materiały do dziejów duchowieństwa ziemi bytomskiej w XVII wieku. 
„Szkice Archiwalno-Historyczne” 2007, nr 3, s. 33–52. Tenże: „Bij, zabij tego skurwego syna polskiego”. Przy-
czynek do kwestii świadomości narodowej na Górnym Śląsku w XVII wieku, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 
2008, nr 4, s. 109–140.

11 Dokument lokacyjny nie zachował się w oryginale i znany jest tylko jego odpis w Registrum Sancti 
Wenceslai przechowywanym w Bibliotece Państwowej (Statni Knihovna) w Pradze, nr 457, F 560; został 
opublikowany w: Codex Diplomaticus Silesiae. T. Wyd. G. Grünhagen i W. Wattenbach. Breslau 1865, s. 
177; polskie tłumaczenie w: J. Drabina, J. Horwat, Z. Jedynak: Bytom średniowieczny. Przekazy źródłowe. 
Opole 1985, s. 44–46.

12 W większości uległy one zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy to w 1647 roku wojska 
szwedzkie najechały na Bytom. Niektóre z tych ksiąg zostały wywiezione do Polski (do Czeladzi), ale tam 
również uległy zniszczeniu.
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1849 roku), gdzie najniższą instancją był sąd właściciela danej wsi i sąd miejski  
(w Bytomiu i Tarnowskich Górach).

Pierwszą wzmiankę o istnieniu odrębnego pomieszczenia w piwnicy ratusza, 
gdzie przechowywano dokumenty, a więc archiwum miejskiego, odnotowano  
w 1688 roku13. Do czasu wybudowania gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności 
przy obecnym pl. Sobieskiego, gdzie od 1932 roku znalazło swe miejsce Muzeum 
Miejskie, także archiwum miało trudności lokalowe. W nowo uzyskanych po-
mieszczeniach tego gmachu umieszczono wówczas zasób archiwum. Obydwie te 
placówki były przez kilka lat pod wspólnym kierownictwem14. W 1937 roku Ar-
chiwum Miejskie zostało usamodzielnione i przeniosło się do budynku Biblioteki 
Miejskiej przy ówczesnej Gartenstraße, a obecnie ul. Powstańców Warszawskich15. 
Istniało do 1951 roku, kiedy to zostało przekształcone w oddział Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Bytomiu.

„Zbiór...” nie ma jednolitej proweniencji kancelaryjnej. Jest to właściwie zbiór 
akt luźnych zgromadzonych w archiwum miejskim. Określenie „dokument” uży-
te w nazwie zostało tu zastosowane w szerszym tego słowa znaczeniu. Chodzi  
w tym przypadku bowiem o wszelką pozostałość rękopiśmienną, a więc o kore-
spondencję urzędową i prywatną, akta i spuścizny różnych osób i instytucji, nie 
mającą na ogół waloru prawnego koniecznego w przypadku dokumentu w ścisłym 
tego słowa znaczeniu. Jedynym kryterium zakwalifikowania tych materiałów do 
tego zbioru był fakt zgromadzenia ich przez Archiwum Miejskie w Bytomiu.

W 1945 roku na skutek przemieszczeń wywołanych końcowym etapem II woj-
ny światowej niektóre dokumenty16 z zasobu Archiwum Miejskiego trafiły do 
mieszczącego się wówczas w tym samym gmachu Muzeum Górnośląskiego. Do-
kumenty te w liczbie dziewiętnastu przedstawił w swoim artykule na ten temat Jan 
Drabina17. Natomiast jeden z dokumentów z 1662 roku18 znalazł się w zbiorach 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która posiadała swój oddział w Bytomiu miesz-
czący się po wojnie również w tym samym gmachu co archiwum. W „Zbiorze...” 
zachowało się w sumie 6067 jednostek (10 mb).

13 A. Staszków: Dzieje Archiwum Miejskiego w Bytomiu. „Magazyn Bytomski” T. 6, 1984, s. 57; AP Kat, 
zespół 12/645 Akta miasta Bytomia, sygn. 5462.

14 A. Staszków: Dzieje ..., s. 63.
15 Tamże.
16 J. Drabina: Historia Bytomia. Bytom 1994, s. 90.
17 Tenże, Bytomianie i ich sprawy codzienne w świetle rękopisów Muzeum Górnośląskiego z lat 1662–1669. 

„Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”. Historia. Nr 7: Bytom – wykopaliska, zabytki, dokumen-
ty, wspomnienia. Red. J. Drabina. Bytom 1997, s. 114–124. Dokumenty te noszą następujące sygnatury: 
MDT UL 312, 318, 319, 322, 328, 329, 331, 338, 344, 610, 612, 619, 621, 630, 631, 638, 643, 647 i 863. 

18 Biblioteka Śląska w Katowicach, sygn. R 978 III, mf 5781 – 1662, 14 pażdziernika, Małobądz – Jan 
Mieroszewski, starosta ziemski bytomski, do Jerzego Gejsiusa, burmistrza bytomskiego, w sprawie Zyg-
munta Nosa.
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Jeszcze przed I wojną światową prace porządkowe nad tymi dokumentami na 
zlecenie magistratu rozpoczął i znacznie zaawansował Ezechiel Zivier, archiwista 
książąt pszczyńskich19. Prac tych nie dokończył ze względu na chorobę i przerwał 
je w 1919 roku20. Historyk ten odznaczał się wybitną znajomością paleografii  
i umiejętnością opracowywania tekstów w językach polskim, niemieckim, cze-
skim i łacińskim. Do dzisiaj zachowały się sporządzone przez niego regesty  
w języku niemieckim, które stanowiły istotną pomoc w trakcie opracowywania 
inwentarza.

Po likwidacji Archiwum Miejskiego przystąpiono w bytomskim Powiato-
wym Archiwum Państwowym do inwentaryzacji „Akt miasta Bytomia”. Ponie-
waż materiały ze „Zbioru...” tworzyły specyficzną całość, zostały wyodrębnio-
ne i nie włączono ich do opracowanego ostatecznie przez Kazimierę Wicińską  
w 1957 roku zespołu o nazwie „Akta miasta Bytomia” z lat 1412–1945, który li-
czy w sumie 5675 j.a., co stanowi 66,40 mb21. W jego skład wchodzi też pięć do-
kumentów pergaminowych22. Natomiast z pozostałych akt (od końca XV do po-
łowy XVIII wieku, a w znacznym stopniu do 1948 roku) utworzono „Zbiór...”, 
który do niedawna pozostawał w formie nieopracowanej. Był tylko sumarycz-
ny inwentarz (siedem tomów) sporządzony przez Eustachego Czosnowskiego23  
w 1948 roku. 

W 2000 roku Archiwum Państwowe we Wrocławiu przekazało do katowickie-
go Archiwum piętnaście dokumentów z lat 1622–1693 tworzących wcześniej ze-
spół (repozyturę) nr 133. Dokumenty te zostały przekazane w końcu XIX wieku 
z Archiwum Miejskiego w Bytomiu do jedynego wówczas na Śląsku archiwum 
państwowego – Archiwum Królewskiego we Wrocławiu. Zostały one włączone do 
omawianego „Zbioru...”.

W „Zbiorze...” zachowała się korespondencja o różnej proweniencji: staro-
sty ziemskiego bytomskiego, burmistrza i sądu wójtowskiego, Wyższego Urzędu 
(Oberamt) we Wrocławiu, duchowieństwa i osób prywatnych. Z powodu pozo-
stawania pod wspólnym w latach 1932–1934 kierownictwem Archiwum i Mu-
zeum Miejskiego trafiły do niego materiały aktowe podarowane przez różnych 
ofiarodawców, w tym materiały rękopiśmienne, jak np. notatki ks. Jana Chrząszcza  
z Pyskowic, czy ks. Józefa Gregora z Tworkowa. W związku z tym materiał został 
ułożony według następujących grup rzeczowych:

1. Dokumenty pergaminowe;

19 B. Kalinowska-Wójcik: Ezechiel Zivier – życie i działalność archiwisty i historyka na Górnym Śląsku na 
przełomie XIX i XX wieku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2008, nr 4, s. 37–47.

20 Z. Jedynak: Akta ziemi bytomskiej do połowy XVIII wieku. „Archeion” T. 97, 1997, s. 148.
21 Wstęp do inwentarza zespołu 12/645 Akta miasta Bytomia, s. 1.
22 Zostały one wpisane do bazy danych „Scrinium” przez autora niniejszego artykułu.
23 Patrz na jego temat artykuł S. Krupy w niniejszych „Szkicach Archiwalno-Historycznych”.



135

ZBIÓR DOKUMENTÓW ARCHIWUM MIEJSKIEGO W BYTOMIU...

2. Władze zwierzchnie: cesarz (król czeski), Trybunał Apelacyjny w Pradze, 
Wyższy Urząd we Wrocławiu, panowie zwierzchni ziemi bytomskiej – hr. Henc-
kel von Donnersmarck;

3. Starosta i sąd ziemski bytomski (dla szlachty i spraw spornych z poddanymi);
4. Burmistrz i rada miasta Bytomia;
5. Wójt i ława miejska (organ sądowniczy w mieście);
6. Cechy rzemieślnicze;
7. Kościół
8. Zakłady przemysłowe (kopalnie, kuźnice, składy soli i solarnie);
9. Żydzi;
10. Pozostałości aktowe zebrane przez różne osoby i instytucje, a przekazane do 

Archiwum Miejskiego w Bytomiu
11. Odpisy dokumentów, notatki do opracowań (alfabetycznie według osób);
12. Towarzystwa naukowe i kulturalne; muzeum.
Opracowanie rozpoczęto w 1992 roku. Z uwagi na skalę trudności trwało ono 

przez wiele lat – do 2006 roku. Jednym z głównych powodów była różnorododność 
dokumentów pod względem językowym. W „Zbiorze...” przeważa języki niemiec-
ki i polski (po około 2400 j.a.). Język niemiecki występuje przede wszystkim w do-
kumentach zawierających zarządzenia (patenty) Wyższego Urzędu we Wrocławiu  
i w korespondencji do niego kierowanej ze strony kancelarii panów zwierzchnich 
ziemi bytomskiej: książąt von Hohenzollern i hrabiów Henckel von Donnersmarck. 
Język ten przeważa także w korespondencji hrabiów Henckel von Donnersmarck 
ze starostami ziemskimi bytomskimi i burmistrzem miasta Bytomia. Język polski 
występuje w korespondencji szlachty, rady miejskiej w Bytomiu i Tarnowskich Gó-
rach, w księgach wójtowskiej i cechowych. W języku czeskim sporządzono około 
1200 dokumentów. Język ten jako zbliżony do języka używanego przez większość 
ludności na Górnym Śląsku, czyli polskiego, był stosowany tutaj jako kancelaryjny  
w obradach sądu i sejmiku ziemskiego. Miał swoją uprzywilejowaną pozycję z tej 
racji, że Śląsk stanowił lenno Korony św. Wacława. Znacznie mniejszą ilość doku-
mentów sporządzono w języku łacińskim (około 50). Są to przede wszystkim kopie 
dawnych przywilejów miejskich i ziemskich oraz listy pisane przez franciszkanów 
nie znających języka niemieckiego do reprezentującego cesarza Wyższego Urzę-
du we Wrocławiu. W okresie, z jakiego pochodzą dokumenty wchodzące w skład 
„Zbioru...”, nie stosowano już łaciny jako podstawowego języka kancelaryjnego,  
a zamiast niej używano powszechnie języków narodowych.

Układ nadany w 1948 roku przez Eustachego Czosnowskiego24 według wy-
stawców i spraw nie był możliwy do utrzymania, ponieważ kwalifikacja ta miała 

24 Zachowało się siedem ksiąg inwentarzowych sporządzonych przez E. Czosnowskiego w 1948 roku. 
Zostały one włączone do zbioru.
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w wielu wypadkach charakter dowolny wynikający często z niewłaściwego odczy-
tania nazwisk. Stworzono grupy dokumentów według spraw – np. podatki, sądy 
i wojsko, do których zakwalifikowano kilkaset dokumentów bez ich opisu. Dla-
tego należało dokonać segregacji na wymienione powyżej grupy rzeczowe we-
dług przynależności kancelaryjnej przy uwzględnieniu zarówno wystawców jak 
też adresatów. Sporządzając regesty dokumentów oparto się na wytycznych opra-
cowanych przez Józefa Płochę, a wydanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych w 1985 roku.25 W latach 2000–2004 w pracach inwentaryzacyjnych 
współuczestniczył Zbigniew Kiereś, który opracował dużą część zbioru (niemal 
1500 jednostek).

Początkowo inwentaryzację prowadzono poprzez sporządzanie inwenta-
rza kartkowego. Następnie (od 1998 roku) prace inwentaryzacyjne prowadzono  
w formie komputerowej. Zbigniew Kiereś sporządził indeksy: geograficzny, oso-
bowy oraz chronologiczny wykaz urzędników w ziemi bytomskiej: starostów 
ziemskich, burmistrzów i wójtów. Całość inwentarza została wpisana do bazy da-
nych „IZA” przy dokonywaniu nieodzownej korekty zapisów. W tej fazie prace 
wykonywały głównie Agnieszka Suska i Katarzyna Głowania. W bazie została tak-
że wykonywana konkordancja uwzględniająca sygnatury naniesione w pierwszym 
etapie niniejszego opracowania. Podczas sporządzania regestów dokumentów przy 
odwzorowaniu zapisu nazwisk osób i nazw geograficznych opierano się na zalece-
niach zawartych w instrukcjach wydawniczych dla źródeł historycznych średnio-
wiecznych26 i nowożytnych27.

Zawartość „Zbioru...” ma duże znaczenie do poznania dziejów regionalnych. 
Przykładem tego może być np. ustalenie ostatnio miejsca, gdzie odbywały się ob-
rady sejmiku i sądu ziemskiego bytomskiego, a także miejsca pochówku Piastów 
bytomskich. Pozwala na to wiele dokumentów związanych ze spustoszeniem je-
dynego wówczas katolickiego kościoła w Bytomiu, jakim był kościół franciszka-
nów, przez protestanckie oddziały Ernesta Mansfelda w 1627 roku. Zachował się 
szczegółowy wykaz zniszczeń dokonanych wówczas przez tychże żołnierzy, który 
wydał drukiem ks. biskup dr Jan Kopiec28. W pracy tej przytoczono też późniejszą 
wzmiankę Malęgowskiego z 1679 roku: „Bytom zajęło żołdactwo Mansfelda. Złu-
pili kościół i klasztor, konie trzymali w kościele. Szukając skarbów odwalili płytę 

25 Wytyczne opracowywania dokumentów pergaminowych i papierowych. Oprac. J. Płocha. Warszawa–Łódź 
1985.

26 Instrukcja wydawnicza dla średniowiecznych źródeł historycznych. Oprac. Komisja Historyczna Polskiej 
Akademii Umiejętności przy współudziale towarzystw naukowych we Lwowie, Poznaniu, Warszawie  
i Wilnie. Kraków 1925.

27 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław 1953.
28 AP Kat, ZdAMwB, sygn 5880. J. Kopiec: Dokument o zniszczeniach w kościele franciszkanów w Bytomiu 

w 1627 roku. W: Misericordia et Veritas. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Biskupa Wincentego Urbana. Wyd. J. Ko-
piec. Wrocław 1986, s. 172–177.
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u grobu bł. Aleksego. Wtem ujrzeli smoka ziejącego ogniem. Przerażeni poucie-
kali”.29 Grobowiec św. Aleksego był też zniszczony, a marmurowa płyta połamana. 
Napastnicy rozgrabili też bibliotekę, gdzie był nawet bijący zegar. Zrabowali cztery 
zegary z klasztoru, trzy z biblioteki i jeden stołowy. W napadzie pomogli żołnie-
rzom Mansfelda niektórzy mieszczanie, a przede wszystkim były burmistrz Alek-
sander Długonikel, który na początku XVII wieku tak długo i opornie załatwiał 
sprawy związane z powrotem franciszkanów do swej pierwotnej siedziby. Napad 
na kościół i klasztor, jak wynika ze wspomnianego opisu był tragiczny w skutkach. 
Zakonnicy po powrocie niewiele wcześniej poddali swe budynki gruntownej od-
nowie. Sprawiono organy, co w tamtych czasach nie było często spotykane w ko-
ściołach. Przy opisie zniszczeń wystąpiły ciekawe staropolskie określenia ich części 
składowych. Zapisano bowiem: „Organon novum opus, wszystko zepsowane – pisz-
czałki i miechy. Tylko z kozuba30 a z struktury deski stoją”31.

Przy okazji opisu tych zniszczeń dowiadujemy się, że przy kościele były dwie ka-
plice, a mianowicie św. Anny i św. Aleksego, w których były ołtarze32. Dowiadujemy 
się, że w samym kościele był wielki ołtarz i sześć bocznych: Matki Boskiej, św. Krzy-
ża, Zdjęcia z Krzyża (Depositionis), Przemienienia Pańskiego (Transfigurationis) i Zmar-
twychwstania Pańskiego (Resurectionis)33. Niewątpliwie, chociaż tego nie wspomniano 
główny ołtarz był pod wezwaniem patrona kościoła – św. Mikołaja. W sumie więc  
w kościele była pokaźna liczba sześciu ołtarzy. Wszystkie te ołtarze uległy zniszczeniu, 
a relikwiarze i kielichy wykonane ze srebra zostały zrabowane. Przedmioty, których 
napastnicy nie zabrali, połamali i zniszczyli. Przypuszczalnie wiele elementów naczyń 
liturgicznych to te, które mieszczanie bytomscy zagrabili w końcu XVI wieku, a na-
stępnie je zwrócili pod naciskiem władz cesarskich i starosty ziemskiego.

Ołtarze te mogły być jeszcze średniowieczne – gotyckie, bo wspomniano  
w jednym przypadku – przy ołtarzu Złożenie do grobu – że był „szafiasty”.  
O ołtarzu Najświętszej Marii Panny wspomniano, że jest „z obrazem popsowany, 
tylko kęsy są”.

Z opisu zniszczeń wynika, że w tutejszym klasztorze odbywały się posiedzenia 
sejmiku i sądu ziemskiego bytomskiego. Zapisano tam bowiem: „W sądowej izbie 
krucyfiks na herbie J. Mci Cesarskiej na sztuki porąbali. Ławy, taflowanie, kratę  
i podłogę, piec, dwie drzwi, okna i wszytko wniwecz obrócono.” „Sądowa izba” to 
zapewne zarazem wielki refektarz, czyli sala posiedzeń zakonników, bo wzmian-
kuje się też o „małym refektarzu”, gdzie są „ławy popalone, piec, szafki, lawaterz 
cynowy”. 

29 J. Kopiec: Dokument ..., s. 174, przyp. 9.
30 Przypuszczalnie urządzenie uruchamiające miechy.
31 J. Kopiec: Dokument ..., s. 176.
32 Tamże, s. 174 i 176.
33 Tamże, s. 174–175.
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Klasztor franciszkanów jako miejsce obrad sądu ziemskiego bytomskiego po-
twierdzają też późniejsze dokumenty. Mianowicie w jednym z nich wspomina się, 
że w 1650 roku Daniel Starzyński, idąc na obrady sądu ziemskiego do „soudny 
swietnycze”, pokłócił się „na kierchowie klasternym” z Jerzym Rymułtowskim34. 
Natomiast 2 kwietnia 1653 roku szlachcic z Dzierżna koło Pyskowic o nazwisku 
Paweł Sobek podczas obrad sądu ziemskiego, idąc przez ten cmentarz („na kierz-
chowie”), nie zdjął czapki jako znak szacunku dla tego miejsca35. Widocznie wów-
czas przy kościele był cmentarz, chociaż inny był też przy kościele Najświętszej 
Marii Panny.

W październiku 1652 roku wspomniano o obradach sądu ziemskiego bytom-
skiego w tejże „soudne zemske swietnici”36. Podobnie jak w Bytomiu, sądy ziem-
skie w Opolu odbywały się również w tamtejszym kościele franciszkanów, o czym 
świadczy wzmianka z 1603 roku37.

Istotną informacją w opisie zniszczeń z 1627 roku jest też wzmianka o kryptach 
grobowych: „grobów otwartych w kościele sześć”. Wszystko na to wskazuje, że 
mogły to być grobowce książąt bytomskich, podobne do tych, które zachowały się 
w kościele franciszkanów w Opolu. Kościół franciszkanów w Bytomiu, jak pod-
kreśla to Jan Drabina był właściwym miejscem pochówku Piastów bytomskich38. 
Samodzielna linia Piastów bytomskich panowała tutaj w latach 1281–1355 (książę-
ta Kazimierz, Władysław i Bolesław).

W czasie tych tragicznych wydarzeń podczas wojny trzydziestoletniej gwardia-
nem był Franciszek Marcinkowski. W celu uzyskania potrzebnych funduszy na 
odbudowę zniszczonego kościoła i klasztoru zwrócił się on do stojącego na czele 
komory śląskiej we Wrocławiu Hannibala von Dohna, burgrabiego i barona na Sy-
cowie39. Dlatego latem 1627 roku przybyła do Bytomia specjalna komisja docho-
dzeniowa wysłana przez Wyższy Urząd we Wrocławiu reprezentujący na Śląsku 
władzę cesarską na czele z Hannibalem von Dohna. Wiele osób, a przede wszyst-
kim Długonikiela, aresztowano i przetrzymywano w więzieniu miejskim pod ra-
tuszem. Niektórzy z nich pisali jeszcze dość długo potem do starosty ziemskiego  
o uwolnienie. Więzienie to miało żartobliwą nazwę „Wesółka”.

W końcu XVII wieku przedstawiciele wyodrębnionej linii hrabiów Henckel 
von Donnersmarck z linii bytomsko-siemianowickiej przeszli na katolicyzm, co 
było warunkiem uzyskania przez nich statusu wolnych panów stanowych. Stali 

34 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 3142 – dokument w języku czeskim. Koło klasztoru był wówczas cmentarz 
(„kierchow”).

35 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 3155.
36 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 3126.
37 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 2316.
38 J. Drabina: Historia Bytomia 1254–2000. Bytom 2000, s. 46.
39 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 68 (brak daty).
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się oni mecenasami kościoła franciszkanów. Ufundowali oni tutaj kaplicę rodową. 
Wykonawcą był Gedeon Laske, który odebrał od Leona Ferdynanda hr. Henckel 
von Donnersmarck 29 czerwca 1696 roku 4500 cegieł, a nieco wcześniej 6300 ce-
gieł, za co zapłacono miastu 22 i 30 złotych polskich w dniu 17 października 1697 
roku. Miasto zawarło z hrabią umowę na dostarczenie 60 000 cegieł i 20 małdra-
tów wapna w dniu 2 kwietnia 1696 roku40. 

Ciekawym przykładem ponadregionalnego znaczenia „Zbioru...” są dokumen-
ty związane z Anną z Ziemięckich, żoną Stanisława Stadnickiego (ok. 1551 – ok. 
1610). Stanisław był osławionym „Diabłem z Łańcuta” w ziemi przemyskiej wo-
jewództwa ruskiego. Ten słynny awanturnik był jedną z głównych postaci przed-
stawionych w książce Władysława Łozińskiego „Prawem i lewem”.41 Trafił on za 
panowania Stefana Batorego na teren ziemi bytomskiej, ponieważ popierał Zbo-
rowskich przeciwko królowi. Był nawet spokrewniony ze ściętym Samuelem Zbo-
rowskim. Poślubił tu Annę, córkę Sambora Ziemięckiego, właściciela Mikulczyc42 

„Zbiór...” pozwala na ustalenie wielu szczegółów z dziejów ziemi bytomskiej, 
np. dotychczas nieznane miejsce posiedzeń sejmiku i sądu ziemskiego – w klaszto-
rze franciszkanów w Bytomiu. Dostarcza też wiele danych na temat funkcjonowa-
nia sądownictwa, życia codziennego i obyczajowości. Jest to również bardzo cie-
kawy materiał do badań stosunków językowych i narodowościowych na Górnym 
Śląsku od XVI wieku do początku XIX wieku. 

40 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 1609.
41 W. Łoziński: Prawem i Lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. T. 2. Kra-

ków 1960, s. 226, 231, 234–269, 271, 307–308, 321–322, 324–331, 333–335, 344–346, 353–356.
42 J. Horwat, Z. Jedynak: Losy Anny z Ziemięckich Stadnickiej i jej córki Felicjany w świetle źródeł bytom-

skich. „Studia Historyczne” 1986, z. 4, s. 509–515. Mikulczyce – obecnie dzielnica Zabrza.
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EUSTACHY CZOSNOWSKI
KIEROWNIK ARCHIWUM MIEJSKIEGO W bYTOMIU 

W LATACH 1945–1951

Jan Eustachy Henryk Czosnowski nie doczekał się dotąd żadnego większe-
go opracowania na swój temat. Michał Antonów sporządził tylko jego biogram  
w Słowniku Biograficznym Archiwistów Polskich1, a Antonina Staszków wspomina  
o nim w swoim artykule Dzieje Archiwum Miejskiego w Bytomiu2. Wydaje się jednak, 
że jego życie i praca archiwalna zasługują na szersze omówienie. 

Najtrudniej przedstawić okres do 1945 roku, gdyż wymaga on kwerendy  
w archiwach Ukrainy. Stąd, na potrzeby niniejszego artykułu, koncentrującego się 
głównie na latach 1945–1952, informacje o wcześniejszych latach życia Czosnow-
skiego zostały napisane przede wszystkim na podstawie jedynych dostępnych źró-
deł, jakimi są jego życiorysy sporządzane na użytek służbowy3, których skromnym 
uzupełnieniem są wspomnienia syna Karola4. Zasób Archiwum Państwowego  
w Katowicach pozwala odtworzyć biografię Czosnowskiego po 1945 roku, chociaż 
i w tym przypadku jest to utrudnione ze względu na szczątkowe zachowanie się 
akt Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady Narodowej w Bytomiu.

Eustachy (używał drugiego imienia) Colonna-Czosnowski pochodził ze zna-
nej ziemiańskiej rodziny Czosnowskich z Czosnowa i Obór. Rodzina wywodziła 
się z Mazowsza, w XVII wieku nabyli majątki na Wołyniu. W XIX wieku marsza-
łek krzemieniecki Jan Nepomucen Czosnowski poślubił Marię Jełowicką, z którą 
miał między innymi syna Karola. Karol (zmarł w 1933 roku) ożenił się z Krysty-
ną Jaroszyńską (zmarła w 1919 roku) i z tego związku przyszło na świat dwoje 
dzieci: urodzony we Lwowie 3 maja 1881 roku, Eustachy5 oraz Maria, późniejsza 
Radzimińska6. W życiorysie pisanym po 1945 roku Eustachy deklarował, że ojciec 

1 Biogram autorstwa M. Antonowa w: Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich. Red. B. Woszczyński. 
T. 2 1906–2001. Warszawa 2002, s. 46–47.

2 A. Staszków: Dzieje Archiwum Miejskiego w Bytomiu. „Szkice z dziejów Bytomia” T. 6, 1984, s. 57–67.
3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), Archiwum Zakładowe (dalej: AZ), teczka per-

sonalna Eustachego Czosnowskiego (dalej: tpECzosnowski).
4 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu. Wspomnienia z lat 1939–1999. Warszawa 2007.
5 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 3 – odpis aktu urodzenia, sporządzony we Lwowie 26 kwietnia 1940 

roku; Tamże, s. 77: – ankieta personalna, Bytom, 29 listopad 1951 rok; K. Colonna-Czosnowski: Na łasce 
losu..., s. 17–18.

6 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 82–84 – życiorys E. Czosnowskiego, bez daty.
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był właścicielem niewielkiego folwarczku i administratorem majątków ziemskich7. 
Według relacji syna Eustachego – Karola rodzina posiadała latyfundium ziemskie 
z siedzibą w Radoszówce (powiat krzemieniecki), częściowo utracone w wyniku 
traktatu ryskiego8. Informacja ta znajduje również potwierdzenie w spisie ziemian 
województwa wołyńskiego z roku 1930, w którym można odnaleźć nie tylko Ka-
rola Czosnowskiego, właściciela wymienionej już Radoszówki, ale także Eusta-
chego właściciela Pototurowa oraz Piotra, zamieszkałego w Oborach, wszystko w 
powiecie krzemienieckim9. 

Czosnowski ukończył V Gimnazjum Klasyczne w Kijowie, a następnie w latach 
1900–1905 studiował prawo na Uniwersytecie św. Włodzimierza w Kijowie oraz 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po powrocie z podróży dokształca-
jącej do Francji i Włoch, pracował w latach 1906–1918 w Dyrekcji Towarzystwa 
Wzajemnych Ubezpieczeń (Asekuracji) w Kijowie. Był też członkiem zarządu ki-
jowskich zakładów budowy maszyn Gretera i Kriwanka oraz pełnił funkcję kon-
trolera gospodarstw rolnych czterech podolskich cukrowni (Czarnomin, Gnie-
wań, Kordelówka i Tomaszpol)10. W Kijowie pozostał do początku roku 1920. I 
wojna światowa odcięła go dość szybko od rodzinnego majątku.

Należy pamiętać, że w tym okresie Wołyń był terenem zawziętych walk 
pozycyjnych, które przesuwały się kilkakrotnie przez całe województwo11. 
W sierpniu i wrześniu 1915 roku cofające się pod naporem armii państw cen-
tralnych, wojska rosyjskie niszczyły wsie, miasta, dwory i pałace, wywożąc 
sprzęt, maszyny, inwentarz i ludność. We wrześniu 1915 roku front wschod-
ni ustalił się na linii Dyneburg – Pińsk – Dubno – Tarnopol i na tej linii do 
wiosny 1916 roku toczyły się ciężkie walki pozycyjne. W 1917 roku w wy-
niku rewolucji lutowej abdykował w Rosji car Mikołaj, a w listopadzie tego 
roku Rząd Tymczasowy Lwa Kiereńskiego został obalony i do władzy do-
szli bolszewicy. Kijów w ciągu całego tego okresu pozostawał w rękach ro-
syjskich. Władzę w mieście objęła ukraińska Centralna Rada, która prokla-
mowała utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. [Nie wiadomo, jak 
sobie radził z tą sytuacją ciągle przebywający w mieście Czosnowski. Możli-

7 Tamże.
8 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 9, 18.
9 T. Epsztein, S. Górzyński: Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie. 

Województwo wołyńskie. Warszawa 1996. 
10 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 61 – życiorys E. Czosnowskiego napisany 23 lipca 1948 roku;  

W. Serczyk: Historia Ukrainy. Warszawa 1990, s. 265 - w 1887 roku w Kijowie powstał syndykat cukrow-
niczy, który kontrolował przeszło 90% cukrowni na Ukrainie. Udziały w nim miała większość rodzin ob-
szarniczych i magnackich z tego rejonu.

11 Przebieg walk na Ukrainie w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej patrz W. Ser-
czyk: Historia Ukrain… J. Pajewski: Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Warszawa 1991; W. Roszkowski: 
Najnowsza historia Polski 1918–1980. Londyn 1991.
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we, że nadal pracował na dotychczasowym stanowisku w Towarzystwie Wza-
jemnych Ubezpieczeń – dotychczasowe instytucje nadal funkcjonowały].  
W styczniu 1918 roku miasto zajęły wojska bolszewickie. Utworzono rady dele-
gatów, trybunały rewolucyjne i sądy ludowe. Na szczęście ich władza nie trwała 
długo i już 1 marca 1918 roku do Kijowa wkroczyły wojska niemieckie, przybyłe 
na pomoc Ukraińskiej Republice Ludowej, a wraz z nimi wróciły rządy Central-
nej Rady, a po jej likwidacji Rady Ministrów URL. W lutym 1919 roku wojska 
bolszewickie ponownie zajęły Kijów. Czosnowski także i w tym okresie pozostał 
w mieście, pracując – jak podaje – w „Sownarchozie”12. Niestety, brak bliższych 
szczegółów uniemożliwia ustalenie, co dokładnie robił i jak udało się mu prze-
trwać terror rewolucyjny.

W sierpniu 1919 roku sytuacja uległa zmianie i do miasta wkroczyły oddziały 
atamana Petlury. Wtedy też utworzono polski konsulat w Kijowie, w którym Czo-
snowski objął stanowisko szefa Wydziału Repatriacyjnego13. Niestety na krótko, 
ponieważ wojska bolszewickie zepchnęły Ukraińców, zdobywając w lutym 1920 
roku Kijów. Czosnowski wraz z konsulatem ewakuował się do Krzemieńca, gdzie 
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich powierzył mu funkcję wiceprezesa tamtejsze-
go „Ziemstwa” – instytucji samorządu terytorialnego, złożonego z przedstawicieli 
ziemiaństwa, mieszczan i zamożnych chłopów14. 

29 kwietnia 1920 roku we Lwowie zawarł związek małżeński z Klementyną 
Jaxa-Małachowską (1891–1979)15, z którą miał syna Karola, urodzonego 24 lute-
go 1921 roku, oraz córkę Krystynę (późniejszą Dembińską), urodzoną 24 stycznia 
1922 roku16. 

Latem 1920 roku Krzemieniec został zajęty przez Armię Czerwoną, która do-
tarła aż pod Lwów. Czosnowski z żoną ponownie musiał uciekać. Nie wiadomo, 
gdzie schronił się w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Może we Lwowie, który 
oparł się 1 Armii Konnej Budionnego. Po wojnie osiadł właśnie w tym mieście, 
gdzie – poza prowadzeniem ożywionego życia towarzyskiego17 – poświęcił się pra-
cy pisarskiej oraz studiom historycznym pod kierunkiem takich znakomitości, jak 
historycy: Zygmunt Radzimiński, Władysław Kozicki, Bronisław Gubrynowicz, 
Michał Rolle i krytyk Ostap Ortwin18.

12 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 82 - życiorys E. Czosnowskiego napisany około1952 roku.
13 Tamże.
14 Tamże; J. Gierowska-Kałłaur; (Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19.02.1919–9.09.1920). Warsza-

wa 2003, s. 88) podaje, że na terenach podległych Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich wprowadzo-
no rozporządzeniami Komisarza generalnego samorząd miejski i gminny.

15 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 3 - odpis aktu urodzenia E. Czosnowskiego wystawiony 26 kwietnia 
1940 roku.

16 Tamże, s. 53: – arkusz ewidencyjny E. Czosnowskiego z 22 listopada 1945 roku.
17 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 3.
18 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 61 – życiorys E. Czosnowskiego napisany 23 lipca 1948 roku; Tam-
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Jak pisał jego syn, Eustachy „miał w sobie potrzebę pisania i dużo pisał, ale 
przeważnie do szuflady, publikował niewiele. Tylko nieliczne artykuły i eseje jego 
pióra znalazły się w druku19”. W owym czasie trudno byłoby przypuszczać, że to 
w gruncie rzeczy, hobby umożliwi mu egzystencję w wiele lat później. W okresie 
międzywojennym wydał dwie powieści: Bezrobotne20 oraz Cienie21. Publikował rów-
nież w latach 1926–1930 artykuły w „Słowie Polskim”, „Kurierze Warszawskim”  
i „Dzienniku Poznańskim”22. Tematem jego publikacji były z reguły zagadnienia 
z dziejów kresów wschodnich. Najbardziej znana jego powieść Cienie opisuje ży-
cie codzienne we dworach na Wołyniu i jest połączeniem powieści obyczajowej  
z romansem. Jej egzemplarz zachował się w zbiorach Biblioteki Narodowej  
w Warszawie. Została ona zrecenzowana w 2008 roku przez krytyka i pisarza 
Edwarda Tkaczyszyna-Dyckiego, który ocenił ją jako posiadającą walory literackie, 
przy czym Czosnowski został pochwalony za umiejętność kreślenia wyrazistych 
sylwetek swoich bohaterów. Autor tej recenzji wysuwa hipotezę, że nazwisko au-
tora jest pseudonimem, gdyż nie występuje on w żadnym opracowaniu dotyczą-
cym literatury międzywojennej oraz w Polskim Słowniku Biograficznym. Zastanawia 
się również, dlaczego po 1930 roku autor całkowicie zamilkł23.

Czosnowski w urzędowych życiorysach, pisanych po 1945 roku, twier-
dził, że w latach 30. XX wieku ze względów zarobkowych był zmuszony prze-
rwać swoją działalność pisarską i podjąć inną pracę w „prywatnych przed-
siębiorstwach”24. Ze zrozumiałych względów wolał nie podawać, że tymi 
„prywatnymi przedsiębiorstwami” był jego własny majątek Pototurów, położo-
ny w ówczesnym województwie wołyńskim, w powiecie krzemienieckim, w 
gminie Dederkały, blisko granicy radzieckiej. Często przebywał w swoich do-
brach, osobiście doglądając gospodarki i spędzając tam z rodziną lato, jednak 
mógł tam zamieszkać na stałe dopiero kilkanaście lat po odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, między innymi dlatego, że wcześniej – jak pisze jego syn 
– „bandy dywersyjne często przekraczały nie chronioną należycie linię granicz-
ną [...] Dopiero około połowy lat trzydziestych Korpus Ochrony Pogranicza 
opanował na tyle sytuację, ze mogliśmy przenieść się ze Lwowa na Wołyń.”25 
Dużą rolę odgrywały również trudności ekonomiczne, majątki były po I woj-
nie światowej zdewastowane, a kryzys ekonomiczny dodatkowo utrudnił ży-

że, s. 82 - życiorys E. Czosnowskiego, bez daty.
19 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 27.
20 E. Czosnowski: Bezrobotne. „Warszawianka” 1928, nr 1–67.
21 E. Czosnowski: Cienie. Lwów 1928.
22 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 61 – życiorys E. Czosnowskiego napisany 23 lipca 1948 roku.
23 E. Tkaczyszyn-Dycki: Zdemaskowanie Leszka Ilnickiego albo obrona Horpyny – www.biuroliterackie.

pl/przystan/czytaj.
24 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 61 – życiorys E. Czosnowskiego napisany 23 lipca 1948 roku.
25 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 9.



145

EUSTACHY CZOSNOWSKI. KIEROWNIK ARCHIWUM MIEJSKIEGO W BYTOMIU...

cie ziemiaństwu. Jednak równie istotnym powodem, dla którego Czosnowski 
wyjechał ze Lwowa, mógł być ostracyzm rodziny i miejscowych elit związany  
z faktem, że opuścił żonę dla innej kobiety26. Zamieszkała ona zresztą niedaleko 
Pototurowa, w majątku Obory, należącym do ich syna Karola, w dobrych wa-
runkach materialnych. Majątki musiały być bardzo duże (powyżej 300 ha każ-
dy)27, skoro syn Eustachego wspomina swoje młodzieńcze lęki związane z ów-
czesną reformą rolną, według której ich ziemie miały być jej poddane jako jedne 
z pierwszych28. Pomijając zainteresowania intelektualne, Eustachy miał typowe 
upodobania klasy ziemiańskiej – między innymi w majątku hodował konie, był 
znakomitym jeźdźcem oraz uwielbiał polowania29. 

Wojna zastała go w Krzemieńcu, gdzie pozostał do 1945 roku, na życie zara-
biając udzielaniem lekcji języków rosyjskiego, francuskiego i polskiego30. Tamże  
w listopadzie 1939 roku spotkał się z żoną i dziećmi, którzy przywieźli opowieści  
o gwałtach i grabieżach wojsk radzieckich31. Eustachy i Klementyna nadal mieszka-
li osobno. W latach 1940–1941 cudem uniknęli wywózki na Wschód. Karol, popie-
rany przez ojca, postanowił wiosną 1940 roku uciec do Anglii, drogą przez Litwę  
i Szwecję. Niestety, złapany przez patrol graniczny, zesłany do gułagu, wydostał 
się z niego w 1941 roku, zaciągając się do armii Andersa32. Brak informacji, w jaki 
sposób nawiązał później kontakt z rodziną, ale Czosnowski pisząc urzędowe an-
kiety wiedział, że syn służył w wojsku, walczył w bitwie pod Monte Casino i An-
coną, a także że po wojnie ożenił się i pracował w handlu33. Koniec wojny przy-
niósł dla Czosnowskich, tak jak i dla wszystkich Polaków na wschodzie zasadnicze 
zmiany. W lipcu 1945 roku wraz z innymi „repatriantami” rodzina po trzechsetlet-
niej obecności na tych ziemiach opuściła Krzemieniec i Wołyń na zawsze.

18 lipca 1945 roku Czosnowski przybył do Bytomia. Nie wiadomo, czy była 
już z nim żona i córka, czy podróżował sam. Nawet jeżeli podróż odbył sam, to 
wkrótce rodzina się połączyła. Stracił cały dorobek życia. Na dworcu w Bytomiu 
ukradziono mu nawet dokumenty34. Był już starym, schorowanym człowiekiem, 

26 Tamże, s. 23–24, 26.
27 B. Zientara, A. Mączak, I.  Ihnatowicz, Z. Landau: Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939. War-

szawa 1988, s. 487–488. Ustawa o reformie rolnej z 28 grudnia 1925 roku zapowiadała parcelację majątków 
państwowych oraz nadwyżek gruntów rolniczych w folwarkach prywatnych. Dla województw wschodnich 
wolne od parcelacji minimum określono na 300 ha.

28 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 9.
29 Tamże, s. 26.
30 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 51 – życiorys E. Czosnowskiego. Bytom, sierpień 1945 rok.
31 K. Colonna-Czosnowski: Na łasce losu..., s. 11–15.
32 Tamże.
33 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 76 – ankieta personalna. Bytom, 29 listopada 1951 rok; Tamże, s. 

82–84 – życiorys E. Czosnowskiego, bez daty.
34 Tamże, s. 7 – oświadczenie E. Czosnowskiego z 20 listopada 1945 roku.
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mającym na dodatek utrzymać rodzinę35. Miasto, do którego przyjechał, zajęte  
27 stycznia 1945 roku przez wojska I Frontu Ukraińskiego, było częściowo znisz-
czone i rozrabowane. W związku z napływem „repatriantów” (w samym 1945 
roku ponad 30 tysięcy osób) istniały trudności mieszkaniowe i aprowizacyjne, któ-
re dotknęły również rodzinę Czosnowskich. 

Nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach Czosnowski dostał propozycję 
pracy w Archiwum Miejskim, niemniej już miesiąc po przyjeździe do Bytomia,  
20 sierpnia został w nim zatrudniony, przejściowo w charakterze archiwisty, 
następnie kierownika36. Co ciekawe, nie była przeszkodą w przyjęciu do pracy 
deklarowana słaba znajomość języka niemieckiego (na podstawie jego dalszej 
pracy można stwierdzić, że niemiecki znał na pewno gorzej od francuskiego, ro-
syjskiego czy ukraińskiego, ale raczej na przyzwoitym poziomie)37. Akta miej-
skie, pomimo pożarów w mieście i spalenia ratusza, ocalały, wywiezione przez 
Niemców do Miedar niedaleko Bytomia38. W sierpniu 1945 roku, kierowniczka 
biblioteki miejskiej w Bytomiu Nina Morstinowa zaczęła zbierać zdekompleto-
wane i rozproszone dokumenty, wtedy też zatrudniono Czosnowskiego, który 
musiał najpierw podjąć się ich fizycznego rozsegregowania39. W pracy pomagał 
mu niewiele od niego młodszy (rocznik 1887) Ślązak ze znakomitą znajomością 
języka niemieckiego Antoni Grzegorzek, zatrudniony w Archiwum Miejskim 
już w kwietniu 1945 roku40. Współpracownik Czosnowskiego to ciekawa postać 
– pracownik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego dla Górnego Śląska w Byto-
miu i brat współtwórcy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska Józefa 
Grzegorzka41. Zetknięcie się dwóch tak różnych postaci (kresowego ziemianina 
i Górnoślązaka), ludzi o tak różnych życiorysach w normalnych warunkach mu-
siało być interesujące. W tych, które zaistniały w Polsce po II wojnie światowej, 
harmonijna współpraca była zapewne uwarunkowana koniecznością niezdawa-
nia zbyt wielu pytań. 

Interesującym byłoby wiedzieć, jak Grzegorzek zapatrywał się na pracę swoje-
go kierownika w komisji weryfikacyjnej, powołanej przez Miejską Radę Narodo-

35 Tamże, s. 8 – oświadczenie E. Czosnowskiego z 23 listopada 1945 roku.
36 Tamże, s. 50 - podanie o pracę E. Czosnowskiego z 20 sierpnia 1945 roku do Wydziału Kultury  

i Sztuki przy Zarządzie Miejskim w Bytomiu, pismo naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki do Prezydenta 
miasta Bytomia z 28 września 1945 roku.

37 Tamże, s. 73 - ankieta personalna z 29 listopada 1951 roku.
38 A. Staszków: Dzieje Archiwum Miejskiego w Bytomiu..., s. 67.
39 AP Kat, zespół 12/650 Zbiór dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu (dalej: ZdAMwB), 

sygn. 6054 – wstęp do inwentarza Zbioru dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu autorstwa  
E. Czosnowskiego, 1948 rok.

40 AP Kat, AZ, teczka personalna Antoniego Grzegorzka (dalej: tpAGrzegorzyk) – życiorys napisany  
6 października 1951 roku.

41 Tamże;. biogram Józefa Grzegorzka patrz Encyklopedia Powstań Śląskich. Red. F. Hawranek,  
A. Kwiatek, W. Lesiuk, M. Lis, B. Reiner. Opole 1982, s. 165. 
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wą w Bytomiu. Czosnowski przerwał bowiem, w październiku 1945 roku, pracę  
w archiwum, żeby objąć powierzoną mu funkcję przewodniczącego Miejskiej Ko-
misji Weryfikacyjnej w Bytomiu, której zadaniem było wyeliminowanie „elementu 
niemieckiego”. Prace komisji stanowiły podstawę do wysiedlenia części miejsco-
wej ludności, zweryfikowanej jako Niemcy. Nie zachowały się niestety materiały 
z jego pracy w tym gremium, dlatego nie wiemy dlaczego został do niej powołany, 
z kim tam pracował i jak? 42. Zgodnie z zarządzeniem weryfikacyjnym wydanym 
przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych 6 kwietnia 1946 roku w skład miejskiej 
komisji weryfikacyjnej powinni wchodzić: przedstawiciel władzy administracji  
I instancji jako przewodniczący, przedstawiciele stronnictw politycznych lub 
przedstawiciele miejskiej rady narodowej, członkowie Polskiego Związku Za-
chodniego, członkowie związków zawodowych oraz aktywni miejscowi Polacy. 
Mógł więc zostać przewodniczącym jako przedstawiciel władzy I instancji43. Jesz-
cze trudniej ustalić, co tak naprawdę sądził o całej tej sytuacji. Sam Czosnowski 
wspomina jedynie, że za pracę w komisji został nagrodzony. W grudniu 1946 roku 
ponownie wrócił do pracy archiwalnej44. Jan Drabina w swojej Historii Bytomia po-
daje, że w wyniku akcji weryfikacyjnej do końca 1947 roku obywatelstwo polskie 
uzyskało łącznie 68 tysięcy bytomian. 4 tysiące innych mieszkańców miasta spo-
tkało się z odmową45.

W latach 1945–1948 Czosnowski uporządkował dokumenty z Archiwum 
Miejskiego w Bytomiu. Jak sam opisywał, w trakcie prac wzorował się na meto-
dzie przyjętej przez Ezechiela Ziviera, który porządkował to Archiwum w latach 
1912–191946. Początkowo zewidencjonował osobno każdy z dokumentów, jednak 
uznał to za mało pomocne w pracy historyka i połączył akta w sprawy. Przyjęty 
układ rzeczowy również go nie zadowolił. W toku ostatecznego porządkowania 
nadał dokumentacji układ chronologiczno-alfabetyczny i sporządził inwentarz, 
w którym ujął 7648 dokumentów. Poprzedził go wstępem, gdzie opisał losy do-
kumentów i dzieje archiwum miejskiego do 1945 roku, starał się również usta-
lić wielkość strat wojennych. Pracę nad tym katalogiem Czosnowski zakończył  
w kwietniu 1948 roku. Dodatkowo opracował ewidencję dla późniejszych akt 
miejskich, prawdopodobnie tych, które w okresie międzywojennym znajdowały 
się już w archiwum miejskim. Władze miasta również stanęły na wysokości za-

42 Zachowały się szczątkowo sprawozdania z działalności Komisji Weryfikacyjnej miasta Bytomia z kil-
ku miesięcy, w których znajdują się sumaryczne zestawienia ilości wniosków, które wpłynęły i ilości wnio-
sków załatwionych – AP Kat, zespół 12/185/4 Urząd Wojewódzki Śląski, Wydział Społeczno-Polityczny, 
sygn. 436.

43 J. Misztal: Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim 1945–1950. Opole 1984, s. 235.
44 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 61 – życiorys E. Czosnowskiego napisany 23 lipca 1948 roku.
45 J. Drabina: Historia Bytomia. Bytom 1994, s. 135.
46 Szerzej na temat Archiwum Miejskiego w Bytomiu patrz A. Staszków: Dzieje Archiwum Miejskiego 

w Bytomiu...
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dania i zapewniły nowe teczki oraz porządne dębowe szafy, do których schowa-
no bezcenną zawartość.47. 

Ostateczna liczba tomów katalogu sporządzonego przez Czosnowskiego za-
mknęła się w liczbie siedmiu. Obejmowały kolejno wiek XV razem z XVI, na-
stępnie XVII, XVIII, XIX i XX, dodatkowy katalog sporządził w 1951 roku dla 
wieku XVII i osobny dla korespondencji rodziny Henckel von Donnersmarck. 
Dokumenty zostały ułożone na półkach i osygnowane. W katalogu wpisał numer 
kolejny jednostki, krótki opis zawartości dokumentu, datę wystawienia, język, w 
którym go spisano, a także miejsce przechowywania w archiwum48. W zasobie pla-
cówki przechowywano również dość bogaty księgozbiór, który w 1951 roku Czo-
snowski spisał w trzytomowym inwentarzu49.

W styczniu 1950 roku na polecenie Archiwum Państwowego w Katowicach 
Czosnowski sporządził inwentarz topograficzny Archiwum Miejskiego. Na jego 
podstawie można ocenić stan opracowania zasobu placówki, a także ogrom pracy, 
którą wykonał ten schorowany, starszy pan przy pomocy jednego, w podobnym 
zresztą stanie zdrowia pracownika. Według inwentarza dokumenty pergaminowe  
i papierowe od XV do XIX wieku były zinwentaryzowane, opakowane w teczki  
i liczyły 236 teczek akt, 21 dokumentów pergaminowych w trzech pudłach oraz 
158 poszytów – „zeszytów”. Oprócz tego jeden pokój był przeznaczony na skład-
nicę zwożonych z różnych urzędów akt z wieku XIX i XX. Akta te były nieupo-
rządkowane50. Dokumentacja ta stanowiła dla dwójki schorowanych ludzi ogrom-
ny problem, ponieważ dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach Michał 
Antonów żądał uporządkowania tych materiałów, a – jak pisał do władz zwierzch-
nich Czosnowski – „samo przesortowanie wymaga sporo czasu i wiele fizyczne-
go wysiłku. Poza tym należy wszystko poukładać na półki, półki zaś poustawiać.”  
W związku tym kierownik Archiwum prosił o przydzielenie w tym celu pracow-
nika fizycznego51. Zachowane akta milczą jednak na temat tego, czy taką pomoc 
otrzymał.

Pracę archiwalną Czosnowski łączył z próbami pracy naukowej. W archi-
wum znalazł materiał, którego zawartość sama narzucała tematy. Niestety, prace 
te nie zachowały się w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, a raczej 
zachowały się skromne ich ślady. Między innymi robocza wersja artykułu na te-
mat dziejów archiwum miejskiego, spisana na bazie zachowanych dokumentów 

47 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 6059 – wstęp do inwentarza Zbioru dokumentów Archiwum Miejskiego  
w Bytomiu autorstwa E. Czosnowskiego, 1948 rok.

48 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059-katalogi akt miejskich.
49 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 6065, 6066, 6067 – inwentarze książek z Archiwum Miejskiego.
50 AP Kat, AZ, spis nr 120, poz. 17 – inwentarz topograficzny Archiwum Miejskiego w Bytomiu,  

2 stycznia 1950 roku.
51 Tamże – pismo E. Czosnowskiego do Wydziału Społecznego Oddziału Oświaty i Kultury Zarządu 

Miejskiego w Bytomiu, Bytom 12 stycznia 1950 roku.
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miejskich. Tekst jest napisany jasnym, przejrzystym językiem, wskazującym na 
duże wyrobienie literackie piszącego, co zresztą nie dziwi w kontekście wiedzy 
na temat jego pracy literackiej w przeszłości52. W zachowanym sprawozdaniu  
z działalności Archiwum Miejskiego za rok 1949 Czosnowski podaje, że w la-
tach 1945–1949 napisał na podstawie dokumentów z zasobu 126 prac, z których 
59 ogłoszono drukiem. Dodaje, że w samym roku 1949 ogłoszono drukiem 25 
prac. Tę rozbudowaną działalność pisarską miało mu przerwać dopiero wyda-
nie rozporządzenia o tajemnicy służbowej53. Nie udało się ustalić czasopisma, w 
którym wymienione prace się ukazały. 

Wykonywał także kwerendy historyczne na potrzeby władz miasta, w tym  
w 1947 roku bardzo istotną kwerendę dotyczącą herbu miejskiego. Była to sprawa 
priorytetowa, ze względu na konieczność zarejestrowania go w Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach. Zwrócono się nawet o opinię do profesora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego Romana Grodeckiego54. W 1948 roku Czosnowski wykonywał 
kwerendę dla Instytutu Śląskiego, a w 1950 roku na prośbę Zarządu Miejskiego  
w Gliwicach poszukiwał informacji o dacie nadania im praw miejskich. Ze wzglę-
du na fakt, że dokumentów gliwickich w Bytomiu nie było, natomiast był dość 
pokaźny poniemiecki księgozbiór Czosnowski mógł przeprowadzić kwerendę te-
matyczną na podstawie posiadanych wydawnictw55.

Cały czas zmagał się z chorobą. Chory na neuralgię (ciągnące się od czasów 
okupacji zapalenie nerwu trójdzielnego) i ciężką astmę, zmuszony zażywać lekar-
stwa, na co brakowało mu środków finansowych, zwracał się do miasta z prośbą  
o zapomogi, których zresztą nie otrzymał56. W 1948 roku wstąpił w szeregi Stron-
nictwa Demokratycznego57. 

W sierpniu 1951 roku archiwum miejskie w Bytomiu zostało włączone do pań-
stwowej sieci archiwalnej na mocy dekretu z dnia 29 marca 1951 roku o archiwach 
państwowych w PRL oraz zarządzenia z 8 czerwca 1951 roku o przejęciu byłych ar-
chiwów miejskich przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (dalej: NDA-
P)58. Zgodnie z wytycznymi NDAP w sprawie prowadzenia archiwów miejskich  

52 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 5994 – E. Czosnowski: Dzieje Archiwum Miejskiego w Bytomiu, rękopis bez 
daty.

53 AP Kat, AZ, spis nr 120, poz. 17 – sprawozdanie za 1949 rok spisane przez E. Czosnowskiego.
54 AP Kat, ZdAMwB, sygn. 5994 – korespondencja służbowa pomiędzy Eustachym Czosnowskim,  

a Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego miasta Bytomia, marzec 1947 rok; M. Kaganiec: Herb Bytomia, jego 
symbolika i geneza. „Szkice z dziejów Bytomia” T. 6, 1984, s. 27–28.

55 AP Kat, AZ, spis nr 120, poz. 17 - korespondencja pomiędzy E. Czosnowskim a Zarządem Miejskim 
w Gliwicach, styczeń 1950 rok.

56 Tamże, s. 16–24.
57 Tamże, s. 75 – ankieta personalna z 29 listopada 1951 roku.
58 „Dziennik Ustaw” 1951, Nr 19, poz. 149 – dekret z dnia 29 marca 1951 roku o archiwach państwo-

wych; „Monitor Polski” 1951, Nr A–55, poz. 723.
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z 23 sierpnia 1951 roku Wojewódzkie Archiwa Państwowe (dalej: WAP) objęły 
nadzór nad całokształtem działalności i gospodarki, a w szczególności nad wykony-
wanymi pracami archiwalnymi, personelem, organizacją i gospodarką budżetową 
archiwów miejskich. I tak WAP w Katowicach objęło nadzór nad archiwami miej-
skimi w Bielsku, Bytomiu, Gliwicach, Częstochowie i Opolu59. Wraz z zasobem  
aktowym przejęto również lokal dawnego archiwum miejskiego i – z dniem  
1 września tego roku – jego pracowników60. Zanim jednak do tego doszło, już 
rok wcześniej katowickie archiwum, wiedząc o nadchodzących zmianach, podję-
ło działania związane z utworzeniem placówki w Bytomiu oraz wyszukaniem dla 
niej kierownika, co zresztą nie było proste ze względu na niskie pensje archiwi-
stów. Nagabywany w tej sprawie Czosnowski również nie był w stanie nikogo po-
lecić61. W listopadzie 1950 roku pracownik WAP Stanisława Poprawska spotkała 
się w Bytomiu z przedstawicielami władz oraz kierownikiem Biblioteki Śląskiej 
Oddział w Bytomiu, kierownikiem Biblioteki Miejskiej oraz kierownikiem Archi-
wum Miejskiego Czosnowskim w celu ustalenia pomieszczeń dla oddziału w By-
tomiu, lokalu na magazyn, a także zbadania stanu uporządkowania akt miejskich  
i jego metrażu. W tej ostatniej sprawie zapewne wypowiadał się Czosnowski jako 
najbardziej kompetentny62. 

Z chwilą wchłonięcia placówki przez państwową służbę archiwalną zmienił 
się zupełnie system pracy. Kierownikiem Powiatowego Archiwum Panstwowego 
(dalej: PAP) w Bytomiu została Brygida Harpała. Należało przyspieszyć wyko-
nywanie prac i uwzględnić, że praca w państwowej służbie archiwalnej to także 
nowe obowiązki, w tym praca na przedpolu archiwalnym. Wytyczne z sierpnia 
1951 roku mówiły o tym, że kierownicy archiwów miejskich winni sporządzić in-
wentarze topograficzne magazynów archiwalnych, uzupełnić kartoteki zespołów, 
przygotować plany pracy, powoli rozpoczynać wizytowanie i organizowanie skład-
nic akt instytucji na terenie miasta, przejąć nadzór nad makulaturą przekazywa-
ną do zbiornicy odpadków, poddać się szkoleniu ideologicznemu, brać udział w 
zebraniach naukowych i produkcyjnych63. Na to zapewne Czosnowski, w końcu 
siedemdziesięciolatek, nie miał już sił, chociaż wydawane przez WAP zalecenia 
starał się skrupulatnie realizować. W tym krótkim okresie od sierpnia do grudnia 
1951 roku PAP w Bytomiu było czterokrotnie kontrolowane przez dyrektora WAP  

59 AP Kat, AZ, spis nr 120, poz. 17: Wytyczne wydane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych 23 sierpnia 1951 roku.

60 AP Kat, zespół 12/485/I Wojewódzkie Archiwum Państwowe (dalej: WAP Kat/I), sygn. 3/I, s. 44 – 
sprawozdanie Michała Antonowa za rok 1951.

61 AP Kat, AZ, spis nr 120, poz. 17 – pismo E. Czosnowskiego do Wydziału Oświaty Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Bytomiu, 29 września1950 roku.

62 AP Kat, WAP Kat/I, sygn. 43/I, s. 191–192 – wizytacje.
63 AP Kat, AZ, spis nr 120/17 – wytyczne w sprawie prowadzenia Archiwów Miejskich, NDAP 23 

sierpnia 1951 roku.
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w Katowicach M. Antonowa i pracownika WAP S. Poprawską, wiązało się to z ko-
niecznością ustalenia stanu magazynów i zabezpieczenia akt zgodnie z normami 
archiwalnymi64. Wkrótce ze względu na wiek i zły stan zdrowia Czosnowskiego 
zwolniono65. Pracę w służbie archiwalnej zakończył z dniem 29 lutego 1952 ro-
ku66. Razem z nim „wskutek reorganizacji” został również zwolniony Antoni 
Grzegorzek67. 

Miesiąc wcześniej, zarządzeniem Nr 1 NDAP z dnia 1 lutego 1952 roku do-
konano ostatecznej likwidacji Archiwum Miejskiego w Bytomiu, włączając go do 
PAP w Bytomiu68. Zachowana dokumentacja nie pozwala na ustalenie, czy Czo-
snowski otrzymał ostatecznie zabezpieczenie emerytalne, którego według obowią-
zujących wówczas przepisów nie wypracował. NDAP proponowała, żeby zwrócił 
się w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych69. Pozostaje pytanie, na 
ile dyrektor WAP w Katowicach zdawał sobie sprawę, jakiej warstwy społecznej 
Czosnowski był przedstawicielem. Biorąc pod uwagę fakt, że sam Antonów po-
chodził z Kresów Wschodnich, pracował i studiował we Lwowie, i to w okresie, 
kiedy mieszkał tam Czosnowski70, jego wiedza o koneksjach bytomskiego archi-
wisty wydaje się prawdopodobna. Kolejnym pytaniem bez odpowiedzi pozosta-
je kwestia, czy zwolnienie Czosnowskiego wiązało się wyłącznie z jego wiekiem, 
czy inne względy również miały swoje znaczenie? Natomiast jest faktem, że pi-
sząc biogram Czosnowskiego w Słowniku Biograficznym Archiwistów Polskich, 
Antonów oparł się tylko na oficjalnej wersji jego życiorysu, nawet nie próbując 
go weryfikować, pomimo że – jak podawał – kontaktował się z córką Eustache-
go – Krystyną Dembinską71. Czosnowski zmarł niecałe trzy lata po zwolnieniu go  
z pracy archiwalnej, 16 sierpnia 1954 roku w Bytomiu i tamże został pochowany 
na cmentarzu „Mater Dolorosa”72. 

64 AP Kat, WAP Kat/I, sygn. 3/I, s. 16, 37, 78 – sprawozdanie roczne WAP w Katowicach za 1951 rok.
65 Tamże, s. 87 – sprawozdanie Archiwum Państwowego w Katowicach za III kwartał 1951 roku.
66 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 92 – pismo dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach  

dr. Michała Antonowa do E. Czosnowskiego z 30 listopada 1951 roku; AP Kat, WAP Kat/I, sygn. 3/I, s. 87 
– sprawozdanie Archiwum Państwowego w Katowicach za III kwartał 1951 roku.

67 AP Kat, AZ, tpAGrzegorzyk – zaświadczenie wystawione przez WAP w Katowicach dla Antoniego 
Grzegorzka, 2 lipca 1952 roku.

68 AP Kat, AZ, spis nr 120/17 – zarządzenie nr 1 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych  
z dnia 1 lutego 1952 roku w sprawie przemianowania i włączenia byłych archiwów miejskich do archiwów 
państwowych.

69 AP Kat, AZ, tpECzosnowski, s. 104 – pismo skierowane do E. Czosnowskiego przez NDAP  
w Warszawie, 11 lutego 1952 roku.

70 A. Kałuża, I.  Pampuch: Michał Antonów (15.09.1903 – 23.09.1985), Archeion. T. 83, 1987,  
s. 324–325.

71 Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich…, s. 47.
72 Tamże.
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STAnISŁAWA POPRAWSKA (1909–1985)1

Stanisława Poprawska urodziła się 11 kwietnia 1909 roku w Wieluniu, w ro-
dzinie drobnego rolnika Józefa Całus i Marii ze Stachulców. Wychowywana była 
wraz z trójką sióstr tylko przez ojca, matka zmarła, gdy miała 1,5 roku. Edukację 
szkolną rozpoczęła w 7-klasowej Szkole Powszechnej w Wieluniu, a od 1924 roku 
kontynuowała naukę w Gimnazjum Humanistycznym Żeńskim P. Zasadzińskiej 
w Wieluniu. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1929 roku przez rok praco-
wała jako kierowniczka piekarni mechanicznej w Spółdzielczo-Rolniczej Centrali 
Handlowej w Wieluniu.

W 1930 roku na kilka lat przeniosła się do Warszawy, gdzie jesienią rozpoczęła 
studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Uczęszczając 
na seminarium prof. Stefana Czarnowskiego, socjologa i historyka kultury, rozwi-
nęła zainteresowania społeczno-gospodarcze, skupiając się głównie na zagadnie-
niach ruchu spółdzielczego.

W czerwcu 1934 roku obroniła pracę Dochody Kolegiaty Wieluńskiej w latach 
1580–1620 i uzyskała dyplom magistra filozofii w zakresie historii. W tym sa-
mym roku rozpoczęła przygotowania do pracy w szkolnictwie, podejmując naukę 
na rocznym Studium Pedagogicznym przy Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła 
również roczną praktykę zawodową w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. 
Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. Po ukończeniu Studium przez rok po-
zostawała bez pracy. Dopiero w czerwcu 1936 roku została zatrudniona w Biurze 
Ankietowym Koła Socjologii Pozytywnej Uniwersytetu Warszawskiego i uczestni-
czyła w naukowym opracowaniu ankiety z 1935 roku dotyczącej warunków życia 
młodzieży akademickiej w Polsce. Od kwietnia 1938 roku pracowała jako zastęp-
ca kierownika w Centralnej Kartotece przy Wydziale Opieki Społecznej Zarządu 
miasta stołecznego Warszawy, a od grudnia tego roku jako referentka w Zarządzie 
Głównym Warszawskiego Towarzystwa Medycyny Zapobiegawczej.

1 Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta osobowe Stanisławy Poprawskiej; tamże, Archiwum Za-
kładowe, Sprawozdania roczne; tamże, zespół 12/485 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach; 
E. Długajczyk: Stanisława Poprawska (11 IV 1909 – 17 I 1985). „Archeion” t.82, 1987; E. Długajczyk: Spis 
zespołów (zbiorów) Archiwum Państwowego i oddziałów zamiejscowych. Katowice 2006; I. Pampuch.: Stanisława 
Poprawska (1909–1985). „Archiwista” 1986; P. Greiner: Oddział katowicki Stowarzyszenia Archiwistów Pol-
skich”. Zaranie Śląskie” 1984, z. 1–2; B. Swoboda: Bibliografia Archiwum Państwowego w Katowicach i oddzia-
łów zamiejscowych do 1999 roku. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 2, 2000. 
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Wybuch wojny zastał ją w Warszawie. Po kapitulacji miasta, 30 września 1939 
roku powróciła do rodzinnego Wielunia, gdzie 2 grudnia poślubiła miejscowego 
przemysłowca Jana Poprawskiego. W następnym roku Poprawscy przenieśli się do 
Częstochowy, a na początku 1945 roku zamieszkali w Mysłowicach.

W czasie okupacji i w pierwszych latach po wojnie Stanisława Poprawska nie 
pracowała zawodowo, zajmując się wychowaniem dzieci (w 1940 roku urodziła 
syna – Wojciecha, w 1946 roku córkę – Małgorzatę). Dopiero we wrześniu 1947 
roku, po otrzymaniu dyplomu nauczyciela szkół średnich, wydanego przez Ko-
misję Egzaminacyjną przy Uniwersytecie Warszawskim, podjęła pracę w Liceum 
Spółdzielczym w Katowicach. Uczyła historii, języka polskiego i wiedzy o Polsce 
współczesnej. Jednak praca w szkolnictwie nie dawała jej pełnej satysfakcji. Od 
dawna marzyła o łączeniu pracy zawodowej z naukową, dlatego też łatwo uległa 
namowom ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach dr. Mi-
chała Antonowa i rozpoczęła w Ministerstwie Oświaty starania o przyznanie jej 
wakującego etatu w katowickim Archiwum. Już we wrześniu 1948 roku otrzymała 
płatny urlop szkolny i została oddelegowana do pracy w Archiwum Państwowym 
w Katowicach, a 1 stycznia 1949 roku otrzymała nominację na stanowisko archi-
wisty w tymże Archiwum.

Do nowej pracy była dobrze przygotowana zarówno pod względem ogólnym 
(w tym językowym – znajomość łaciny, języków niemieckiego, rosyjskiego i fran-
cuskiego) jak i historycznym. Archiwistyką zainteresowała się jeszcze w czasie  
pisania pracy magisterskiej, a w 1938 roku ukończyła 3-miesięczny kurs archi-
walny zorganizowany przy Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Kolejny kurs  
archiwalny ukończyła w 1949 roku w Otwocku.

Szybko awansowała, zostając kolejno adiunktem archiwalnym, kustoszem,  
a w kwietniu 1964 roku adiunktem naukowo-badawczym. Stanisława Poprawska 
kierowała różnymi oddziałami wewnętrznymi katowickiego Archiwum, uczest-
niczyła w szkoleniu młodych archiwistów i okresowo sprawowała nadzór mery-
toryczny nad kilkoma oddziałami terenowymi. Zajmowała się przede wszystkim 
opracowywaniem akt gospodarczych, co miało związek z jej zainteresowaniami 
problematyką przemysłu. Opracowała samodzielnie i we współpracy wiele zespo-
łów akt z zasobu katowickiego Archiwum, głównie zespołów akt gospodarczych, 
m.in.: Giesche S.A. Zarząd Kopalni „Giesche” w Nikiszowcu 1838–1945, Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Mysłowice” w Mysłowicach 1872–1945, Państwowy Urząd 
Hutniczy w Strzybnicy 1784–1922, Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach 
1945–1950, Urząd Górniczy w Sosnowcu [1939] 1942–1945. Uczestniczyła też  
w kwerendach tematycznych o zasięgu ogólnoarchiwalnym. Stale podnosiła swoje 
kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w specjalistycznych kursach organizowanych 
dla pracowników państwowej służby archiwalnej (m.in. w 1961 roku ukończyła 
kurs dotyczący opracowywania najnowszych akt gospodarczych). Praca w archi-
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wum dała jej ogromną wiedzę źródłową i pozaźródłową. Doświadczenia zdobyte 
w toku prac archiwalnych zaowocowały wieloma referatami wygłoszonymi na ze-
braniach naukowych w Archiwum oraz publikacjami z archiwoznawstwa i meto-
dyki archiwalnej. W 1972 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach za rozprawę Kancelaria przedsiębiorstw gór-
niczo‑hutniczych na tle przemian kapitalistycznego przemysłu na Górnym Śląsku (do 1945 
roku).

Brała też udział w pracach organów kolegialnych Archiwum. W latach 1952–
1979 była członkiem Komisji Brakowania Akt (przemianowaną na Wojewódzką 
Komisję Oceny Materiałów Archiwalnych), a w latach 1967–1972 pełniła funkcję 
jej przewodniczącej. Od 1957 roku aktywnie pracowała w Komisji Metodycznej 
jako zastępca przewodniczącego, a od 1973 roku jako jej sekretarz. Fachowa wie-
dza i umiejętności Poprawskiej zostały dostrzeżone przez Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych, który powołał ją na członka Centralnej Komisji Meto-
dycznej (1970–1975). Kierowała również zespołem archiwistów, którzy prowadzi-
li badania nad materiałami powtarzalnymi w kilku przedsiębiorstwach i zjedno-
czeniach przemysłowych. Wyniki tych prac zostały opublikowane. Uczestniczyła  
w pracach zespołu przygotowującego przewodnik po zasobie Wojewódzkiego  
Archiwum Państwowego w Katowicach. Opracowała koncepcję działu „gospodar-
ka” dla zasobu do 1945 roku. Niestety, nie doczekała się zakończenia całości prac 
nad przewodnikiem, gdyż prace zostały wstrzymane – jak czytamy w sprawozda-
niu WAP Katowice – „z powodu reorganizacji państwowej sieci archiwalnej i nie 
rozwiązanej dotąd [do 1980 roku] przynależności terytorialnej zespołów”.

Stanisława Poprawska angażowała się również w działalność wielu organizacji 
społecznych i naukowych, była członkiem m.in. Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Związku Zawodowego Pracowników Państwowych w Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
Oddział w Katowicach. Od chwili powstania w 1965 roku Stowarzyszenia Archi-
wistów Polskich była jego aktywnym członkiem, a od kwietnia 1971 roku przez 
rok pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału w Katowicach.

1 maja 1979 roku przeszła na emeryturę, ale nadal pracowała w katowickim  
Archiwum w niepełnym wymiarze. 

We wspomnieniach współpracowników Stanisława Poprawska zapisała się jako 
osoba niezwykle zaangażowana w pracę i wykonująca ją z wielkim zamiłowaniem, 
życzliwa, pełna wyrozumiałości. Posiadała umiejętność rozwiązywania zagadnień 
metodycznych i dzielenia się swymi doświadczeniami. Wnikliwie prowadziła wi-
zytacje w archiwach zakładowych. Dała się również poznać jako sprawny popula-
ryzator, uczestnicząc w organizacji wielu wystaw.

Za wkład pracy w rozwój archiwistyki była wielokrotnie odznaczana (Srebrny 
Krzyż Zasługi w 1955 roku, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1970 
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roku, Złota Odznaka Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego w 1973 
roku, Odznaka Zasłużony Działacz Kultury w 1973 roku, odznaka honorowa Za 
zasługi dla archiwistyki w 1978 roku).

Stanisława Poprawska zmarła 17 stycznia 1985 roku w Mysłowicach. Pochowa-
na została na cmentarzu w Wieluniu.

Wykaz publikacji Stanisławy Poprawskiej

Kopalnia i huta Fryderyk (Königliches Hüttenamt Friedrichshütte) na Górnym Śląsku  
i ich pozostałość aktowa w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Stalinogrodzie.  
„Archeion” T. 23, 1954, s. 137–166.

Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Stalinogrodzie 
oraz jego oddziały terenowe i archiwa powiatowe. Oprac. M. Antonów, J. Jaros,  
S. Poprawska. Warszawa 1955.

Gwarectwo Hrabia Renard w Sosnowcu i jego akta w Powiatowym Archiwum Państwo-
wym w Będzinie. „Archeion” T. 24, 1955, s.193–211.

Materiały archiwalne do dziejów hutnictwa na Górnym Śląsku w Wojewódzkim Archiwum 
Państwowym w Stalinogrodzie i podległych mu archiwach. „Archeion” T. 25, 1956,  
s. 321–336.

Rada Delegatów Robotniczych Zagłębia Dąbrowskiego (listopad 1918 – lipiec 1919). „Za-
ranie Śląskie” 1958, z. 4, s. 3–21.

Zestawienie hut żelaza na Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim i okręgu częstochowskim. „Stu-
dia i Materiały z Dziejów Śląska”. T. 2, Katowice 1958, s. 669–691.

Materiały dotyczące warunków pracy i bytu robotników w hucie „Fryderyk“ w 1811 r. „Teki 
Archiwalne” T. 7, 1961, s. 321–340.

Strajk okupacyjny w kopalni „Giesche” (obecnie Wieczorek) w dniach 15–24 marca 1937 
roku. „Teki Archiwalne” T. 8, 1961, s. 239–392.

Wykaz akt przedsiębiorstw hutniczych. „Archeion” T. 34, 1961, s. 3–23.
Okręgowe urzędy górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim i ich kancelaria w latach 1919–1945. 

„Archeion” T. 54, 1970, s. 135–154.
Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do roku 1945. Warszawa 1972.
Uwagi i wyniki z badań w latach 1970–1973 nad redukcją materiałów powtarzalnych  

w państwowej administracji gospodarczej. „Archeion” T. 62, 1975, s. 9–25.
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HALInA BOLESŁAWSKA (1954–1999)1

Halina Bolesławska, urodziła się 20 stycznia 1954 roku w Krasnymstawie,  
w rodzinie Tadeusza i Marianny Jałowieckich. Do szkoły średniej uczęszczała  
w Chełmie, gdzie w 1974 roku zdała maturę. Następnie podjęła studia dzienne 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. Podczas studiów 8 marca 1975 roku zawarła związek małżeński z Ja-
nuszem Bolesławskim i urodziła dwoje dzieci: córkę Kamilę (1975 rok) i syna  
Artura (1977 rok). Studia ukończyła w 1978 roku, uzyskując tytuł magistra prawa. 

Po ukończeniu studiów wraz z rodziną przeprowadziła się do Częstochowy, 
z którym to miastem związała całe swoje życie zawodowe. Swoją pierwszą pracę 
rozpoczęła w Wojewódzkim Wydziale Telekomunikacji w Częstochowie, gdzie od 
4 grudnia 1978 roku do 30 września 1981 roku pracowała na stanowisku starszego 
referenta. Równocześnie podnosiła swoje kwalifikacje i w tym czasie uzyskała apli-
kację sędziowską. W latach 1981–1982 pracowała jako radca prawny w Zarządzie 
Regionu „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Częstochowie, w tym czasie 
uzyskała aplikację społecznego radcy prawnego w Opolu. Po rozwiązaniu NSZZ 
„Solidarność” podjęła pracę jako radca prawny w Spółdzielni Pracy Lekarzy Spe-
cjalistów „Eskulap” w Częstochowie (1982–1989), następnie w latach 1989–1994 
była radcą prawnym w firmie prywatnej Zabawkarstwo, Mechanika Precyzyjna  
w Korwinowie. 

Z dniem 2 listopada 1994 roku podjęła pracę na stanowisku archiwisty w Ar-
chiwum Państwowym w Częstochowie. Zaraz po podjęciu pracy prowadziła Pra-
cownię Naukową, zajmowała się informacją naukową, popularyzacją i realizacją 
kwerend oraz prowadzeniem biblioteki Archiwum Państwowego w Częstochowie. 
Bardzo szybko opanowała warsztat archiwisty. We wrześniu 1995 roku z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyła w przeprowadzce Archiwum do nowego budynku 
na ul. Rejtana 13, razem ze wszystkimi ładowała i rozładowywała kolejne cięża-
rówki z aktami, a następnie z zapałem urządzała nowe Archiwum. Wykorzystując 
wykształcenie prawnicze i dotychczasowe doświadczenie zawodowe, w 1995 roku 

1 Archiwum Państwowe w Częstochowie, Akta osobowe; Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Za-
rząd Oddziału w Częstochowie,, Archiwum zakładowe; „Gazeta Wyborcza, Gazeta w Częstochowie”  
z dnia 18.02.1999 r., Nekrolog; „Gazeta Wyborcza, Gazeta w Częstochowie” z dnia 19.02.1999 r., Ne-
krolog; H. Rozpondek: Pani Halinka. „Gazeta Wyborcza, Gazeta w Częstochowie” z dnia 24.02.1999 r.;  
B. Snoch: Mała encyklopedia Częstochowy. Częstochowa 2002, s. 32.
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powierzono Halinie Bolesławskiej prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych 
Archiwum, a następnie od listopada 1995 roku do 30 czerwca 1996 roku pełnienie 
tymczasowych obowiązków dyrektora Archiwum Państwowego w Częstochowie. 
Jako dyrektor kontynuowała prace związane z adaptacją nowego budynku Archi-
wum, za jej kadencji ukończono adaptację pomieszczenia na Pracownię Naukową 
i rozpoczęto budowę samodzielnej kotłowni. Brała udział w spotkaniach zespołu 
redakcyjnego do prac nad monografią Częstochowy. Od 1997 roku pracowała na 
stanowisku do spraw nadzoru nad narastającym zasobem. W pracy na tym stano-
wisku wykorzystywała swój żywy temperament, zainteresowania oraz umiejętność 
nawiązywania kontaktów z ludźmi. Była lubiana i doceniana przez archiwistów 
zakładowych, m.in. za udzielanie szybkich i konkretnych porad archiwalnych  
i prawnych. Bardzo poważnie podchodziła do swojej pracy archiwisty. By lepiej 
wypełniać obowiązki służbowe, w 1998 roku podjęła naukę na Studium Podyplo-
mowym z Archiwistyki przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jako koleżanka była zawsze miła, ciepła i uczynna, a swoim zapałem zaraża-
ła wszystkich. Wyróżniała się ogromnym poczuciem humoru, jej śmiech często 
rozbrzmiewał w pokojach biurowych, na korytarzach i w magazynach Archiwum. 
Sprawiała wrażenie osoby przebojowej, choć była osobą bardzo wrażliwą, starała 
się jednak nigdy nie obciążać innych swoimi problemami. Miała wielu przyjaciół, 
udzielała się towarzysko i była zaangażowana w działalność społeczną. W okresie 
gdy sprawowała funkcję dyrektora Archiwum, sprzyjała utworzeniu w Częstocho-
wie 17 stycznia 1996 roku Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Archiwistów 
Polskich. Od początku istnienia Oddziału w Częstochowie była członkiem SA-
P-u i czynnie uczestniczyła w jego pracach. W 1997 i 1998 roku jako delegat Od-
działu w Częstochowie brała udział w XI Krajowym Zjeździe Delegatów SAP-u  
w Toruniu i Warszawie. Podczas Zjazdu doceniono jej zaangażowanie w prace SA-
P-u i doświadczenie zawodowe zgłaszając jej kandydaturę do Komisji Rewizyjnej,  
a następnie do Komisji Statutowej, której została członkiem. Zainteresowania Ha-
liny Bolesławskiej nie ograniczały się tylko do archiwistyki. Była także wieloletnim 
członkiem Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Polska – Francja oraz członkiem 
Izby Adwokackiej w Opolu.

Halina Bolesławska zmarła tragicznie 16 lutego 1999 roku w Częstochowie  
w wieku 45 lat. Została pochowana na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
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WRZESIEŃ 1939 ROKU NA GÓRNYM ŚLĄSKU
W AKTACH ZABRZAŃSKIEJ NSDAP

Wydarzenia z września 1939 roku na Górnym Śląsku doczekały się już bardzo
obszernej literatury, obejmującej zarówno poważne opracowania naukowe, edycje
źródeł, jak i prace popularne. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kwestie „wrześ-
niowe” zostały wyczerpująco wyjaśnione. Niektóre z nich do dzisiaj budzą żywe
kontrowersje – wystarczy przypomnieć dyskusję dotyczącą obrony Katowic
(a zwłaszcza słynnej wieży spadochronowej) we wrześniu 1939 roku. Dyskusja ta
uzmysłowiła konieczność dalszych poszukiwań archiwalnych, które – jak się oka-
zało – wciąż jeszcze mogą wnieść wiele nowego do naszej wiedzy o omawianym
okresie.

Niemało cennych informacji może przynieść ponowna kwerenda w zasobie ar-
chiwalnym pozostawionym przez różne, działające na tym terenie instytucje pań-
stwowe i partyjne III Rzeszy. Do tej grupy należą przechowywane w Archiwum
Państwowym w Katowicach akta Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu
(NSDAP Kreisleitung Hindenburg)1. Ten obszerny zespół (liczący 3348 jednostek ar-
chiwalnych) jest nie tylko prawdziwą kopalnią wiadomości na temat historii miasta
Zabrza w okresie rządów nazistów (1933–1945), lecz także bogatym źródłem in-
formacji na temat dziejów całego Górnego Śląska w tym czasie. Poza nielicznymi
wyjątkami2, jest to materiał dopiero od kilku lat przyciągający większą uwagę histo-
ryków. Niniejsza edycja jest próbą zwrócenia uwagi na wciąż jeszcze słabo wyko-
rzystany potencjał badawczy tkwiący w tej dokumentacji, w tym przypadku
dotyczący wydarzeń z września 1939 roku.

Powstania śląskie oraz plebiscyt przyniosły w 1922 roku podział Górnego Śląska
miedzy Polskę a Niemcy. Pozostałe przy Niemczech Zabrze stało się wówczas mias-
tem granicznym w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wschodnia i południowa granica
miasta stały się granicą państwową. Skomplikowana sytuacja narodowościowa na
Górnym Śląsku, spotęgowana podziałem oraz trudnościami gospodarczymi, pro-
wokowała skrajne postawy polityczne. Nie dziwi zatem, że to właśnie w Zabrzu
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1 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/147 Narodowo-Socjalistyczna Nie-
miecka Partia Robotnicza, Kierownictwo Powiatowe w Zabrzu (dalej: NSDAP Kreisl Zabrze).

2 Np. S. Spychalski : Sprawy polskie w świetle akt Kierownictwa Powiatowego NSDAP w Zabrzu (1933–
1945). „Studia Śląskie” T. 16, 1969, s. 224–241.
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bardzo wcześnie rozpoczął działalność ruch nazistowski3. Na terenie miasta zawią-
zała się początkowo grupa miejscowa (Ortsgruppe) NSDAP, która w 1932 roku zos-
tała przekształcona w kierownictwo powiatowe NSDAP, obejmujące obszar powiatu
miejskiego Zabrze (NSDAP Kreisleitung Hindenburg). Zabrzańska organizacja par-
tyjna podlegała okręgowi NSDAP Śląsk (Gau Schlesien) z siedzibą we Wrocławiu4.
W 1939 roku obszar nadzorowany przez kierownictwo powiatowe NSDAP w Za-
brzu dzielił się na 26 grup miejscowych. Obszar części z nich przylegał bezpośred-
nio do granicy z Polską.

Zabrzańscy narodowi socjaliści w sposób szczególny kultywowali swój etos jako
obrońców niemczyzny i „bojowników pogranicza” (Grenzkämpfer), co stanowiło
bezpośrednie odwołanie do geograficznej i narodowościowej sytuacji miasta. Owa
narodowościowa „walka graniczna” rzeczywiście znalazła odzwierciedlenie
w działaniach zabrzańskiej NSDAP przed wybuchem wojny (obejmowała m.in. ob-
serwację i szykanowanie części ludności przyznającej się do polskości) i w jej trak-
cie. Partia była również zaangażowana w działania wywiadowcze – obserwację
przygotowań obronnych oraz nastrojów ludności po polskiej stronie granicy5.
Z kolei władzom polskim nie umknęła aktywność NSDAP oraz jej przybudówek
(zwłaszcza Oddziałów Szturmowych – słynnej SA), związana ze szkoleniami para-
militarnymi oraz organizacją różnych formacji pomocniczych policji i Weh-
rmachtu6. Przez pierwsze kilka dni wojny miasto było niemalże „frontowe” i jako
takie stało się nie tylko naturalnym zapleczem niemieckich oddziałów obsadzających
granicę oraz słynnego freikorpsu, lecz także administracji przygotowującej się do
przejęcia urzędów w polskiej części Górnego Śląska.

Dokumenty prezentowane w tym artykule obrazują dwa aspekty wrześniowej
działalności NSDAP. Pierwszy z nich to rola zabrzańskich struktur NSDAP w przy-
gotowaniach do konfliktu oraz podczas jego przebiegu. Drugi rzuca światło na za-
angażowanie partii w propagandowe „zagospodarowanie” przygranicznych
miejscowości zajętych przez Wehrmacht. W obu przypadkach są to raporty służ-
bowe sporządzane zazwyczaj niemal na „gorąco” przez lokalnych funkcjonariuszy

MIROSŁAW WĘCKI

3 Szerzej na ten temat zob. F. Biały: Ruch narodowosocjalistyczny w prowincjach śląskich. Początki, postępy,
przejęcie władzy. Wrocław 1987.

4 NSDAP dzieliła się terytorialnie na okręgi (Gau) odpowiadające, w pruskiej części Niemiec, a to do
niej należał Śląsk, pruskim prowincjom. Pracę partyjną na poziomie Gau nadzorowały kierownictwa
okręgowe (Gauleitung), na których czele stali gauleiterzy (Gauleiter). Dzieliły się one na kierownictwa po-
wiatowe (Kreisleitung), na czele których stali kierownicy powiatowi (Kreisleiter). Kreisleiterzy nadzorowali
pracę grup miejscowych NSDAP (Ortsgruppe), obejmujące zależnie od terenu i liczby mieszkańców do kilku
wsi po dzielnicę miasta. Zwierzchnicy grup miejscowych nosili miano ortsgruppenleiterów (Ortsgruppenlei-
ter).

5 Por. S. Spychalski : Sprawy polskie..., s. 232–234.
6 Na Górnym Śląsku przed wybuchem wojny. Wybór tekstów źródłowych z 1939 roku. Red. E. Długajczyk,

T. Falęcki . Katowice 1999.
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(kreisleitera Alberta Jonasa7 i kierownika propagandy zabrzańskiej NSDAP Waltera
Karlstedta8) na potrzeby wyższych władz partyjnych. Pozwala to na przypuszcze-
nie, że przynajmniej w części zawierają one wiarygodne informacje, choć nie można
zapominać o naturalnym dążeniu podwładnych do „upiększenia” swoich działań
przed przełożonymi (dotyczy to zwłaszcza materiałów z pierwszej grupy) oraz ogra-
niczeń wynikających z subiektywnego spojrzenia raportujących. Bezkrytyczne
przyjmowanie niektórych informacji może doprowadzić do uproszczeń fałszują-
cych realia historyczne. Dotyczy to zwłaszcza niektórych opisów postaw ludności
w miejscowościach polskiego Górnego Śląska wobec niemieckich władz okupacyj-
nych.

NSDAP przypadło w rządzonej przez nazistów III Rzeszy zadanie kontrolowa-
nia i „wychowywania” szerokich mas społeczeństwa, realizowane przy pomocy licz-
nych organizacji podporządkowanych partii (tzw. organizacji afiliowanych). Owa
„społeczna” rola nabrała szczególnego znaczenia w obliczu zbliżającego się kon-
fliktu militarnego9. W praktyce sprowadzała się wtedy do pilnowania lojalności oraz
kierowania społeczeństwem w celu wsparcia administracji państwowej w warun-
kach wyjątkowych. Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w Zabrzu w 1939
roku. Partia i jej przybudówki dbały o zachowanie porządku w strefie przyfronto-
wej i wypełnianie przez ludność zarządzeń władz miejskich oraz wojskowych,
uważnie wsłuchując się jednocześnie w nastroje mieszkańców (szczególnie intere-
sowano się reakcjami na ograniczenia w dostawach żywności i innych towarów co-
dziennego użytku). Zadania, których nadrzędnym celem było stworzenie wojsku
możliwie korzystnych warunków działania, obejmowały m.in. zaopatrzenie ludno-
ści w żywność lub kierowanie ewakuacją w wypadku polskiego ataku.

Mniej jasną sprawą jest zaangażowanie zabrzańskiej NSDAP w działania tzw.
freikorpsu, a więc formacji ochotniczej, złożonej z autochtonów. Tworzone one
były przez niemiecki wywiad wojskowy (Abwehr) i przeznaczono je do działań dy-
wersyjnych oraz zabezpieczenia górnośląskich zakładów przemysłowych przed
zniszczeniem ich przez Polaków10. Partia i jej przybudówki wspierały kadrowo two-
rzenie freikorpsu. Znane są przypadki zaangażowania funkcjonariuszy partyjnych
i SA działających w zabrzańskiej organizacji partyjnej. Zabrze było także zapleczem
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7 Alfred Jonas był od 1936 do 15 października 1939 roku kreisleiterem w Zabrzu. Za T. Kruszewski:
Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku w latach 1933–1945. Wrocław 1995, s. 252.

8 Walter Karlstedt (wcześniej Karliczek) – ur. 12 kwietnia 1903 roku w Piotrówce (powiat strzelecki). Od
1 kwietnia 1933 roku był członkiem NSDAP (nr leg. 1595832). W okresie od 1 lipca 1938 do 10 września
1943 roku zajmował stanowisko powiatowego kierownika propagandy NSDAP w Zabrzu. We wrześniu
1943 roku powołany do Wehrrmachtu – por. AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 1284.

9 Władze partyjne przewidujące rychły wybuch konfliktu już w 1938 roku wydały zalecenia dotyczące
zadań NSDAP w czasie wojny - zob. AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 4.

10 B. Warzecha: Niemieckie formacje nieregularne w kampanii na polskim Górnym Śląsku. Problem V kolumny.
W: Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku. Katowice–Kraków 2008, s. 75–95.
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jednego z elementów „freikoru” – oddziału dowodzonego przez Karla Rollego11.
Jak wynika z cytowanych niżej raportów, zabrzańscy aktywiści partyjni uważnie ob-
serwowali działania freikorzystów (wydaje się, że niepowodzenia tych oddziałów
w pierwszym dniu wojny wywołały nawet pewne zaniepokojenie w mieście),
a nawet mogli brać w nich udział. Raport kreisleitera Jonasa z 7 września 1939 roku
(dokument nr 3) wyraźnie sugeruje nawet krótkotrwałe starcie z jakimś polskim
oddziałem powstańczym, który (może następując za wycofującymi się freikorzys-
tami?) miał przekroczyć granicę i zaatakować wschodnią dzielnicę miasta – Zabo-
rze (wówczas Hindenburg-Ost). Miało wtedy nastąpić „alarmowe” uzbrojenie
grupy funkcjonariuszy partyjnych w karabiny i granaty. Z kolei opisywany w jednym
z raportów „wypad” oddziału (złożonego częściowo z członków NSDAP?) na pol-
ski Górny Śląsk 3 września 1939 roku pokrywa się częściowo z marszrutą grupy
Rollego. Miał on skończyć się m.in. utratą dwóch z czterech wykorzystanych sa-
mochodów. Opis starcia w Chorzowie nie znajduje całkowitego potwierdzenia w li-
teraturze czerpiącej z innych źródeł12. Co nie oznacza, że nie ukazuje on jednego
z epizodów wrześniowych walk o Chorzów.

Jednocześnie widoczny jest udział NSDAP w przygotowaniach do działań na
polskim Górnym Śląsku. Opisywane w raportach transporty żywności koordyno-
wane przez NSV13 były przeznaczone dla ludności po polskiej stronie granicy.
Z niemieckiego punktu widzenia wkroczenie Wehrmachtu na Górny Śląsk było
„wyzwoleniem” odciętego „od niemieckiej ojczyzny” obszaru. Oznaczało to trak-
towanie większości Górnoślązaków jako Niemców i rozciągnięcie opieki państwa
niemieckiego nad „ludnością rdzennie niemiecką”. Rozbudowana opieka społeczna
była stałym tematem propagandowym w III Rzeszy i istotną częścią polityki reżimu,
mającą zapewnić poparcie społeczeństwa. W tym kontekście należy oceniać na Gór-
nym Śląsku rozdział żywności i inne działania NSV, np. organizację przedszkoli, we
wrześniu 1939 roku. Podobny, propagandowy charakter miały publikacje prasowe
podkreślające nierówności społeczne w województwie śląskim i pokazujące „ucisk”
ludu górnośląskiego przez polskich urzędników14. Zdobycie przychylności miesz-
kańców regionu dawało Niemcom nie tylko narzędzie propagandowe w polityce
międzynarodowej, lecz także miało zapewnić sprawną pracę Górnoślązaków w tu-
tejszym przemyśle. Należy pamiętać, że te działania były tylko jednym z elementów
polityki nazistów na zajmowanych terenach, gdy NSV rozdawała bezpłatną żyw-
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11 Tamże, s. 86.
12 P. Dubiel : Wrzesień 1939 na Górnym Śląsku. Katowice 1963, s. 144–150.
13 Narodowosocjalistyczna Opieka Społeczna (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) – organizacja trans-

misyjna NSDAP monopolizująca (z nielicznymi wyjątkami) działalność charytatywną i społeczną w Trze-
ciej Rzeszy.

14 Hie Luxusvillen – Hie „Lepiarki“. In Ost-OS hiess einst: Für die Reichen alles – für das Volk einen Dreck. „Der
Oberschlesische Wanderer“ z 22 października 1939 roku.
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ność osobom uznanym za „wartościowe”, trwały rozstrzeliwania walczących po-
wstańców oraz aktywistów polskich organizacji. Natomiast na obszarze Zagłębia
Dąbrowskiego „oddziały operacyjne SS i policji”, organizując masakry ludności pol-
skiej i żydowskiej, pokazywały bez kamuflażu, jak wygląda „polityka narodowo-
ściowa” w ujęciu narodowosocjalistycznym.

Drugą grupę prezentowanych materiałów stanowią dokumenty dotyczące bu-
dowy i działania partyjnego aparatu propagandowego na „wyzwalanych” terenach.
Pierwszym z nich są wytyczne szefa propagandy przy sztabie Szefa Zarządu Cywil-
nego na Górnym Śląsku Otto Fitznera, dotyczące realizacji polityki propagandowej
w tym rejonie15. Pozostałe akta to raporty powiatowego kierownika propagandy za-
brzańskiej NSDAP dotyczące sytuacji w miejscowościach ścisłego polsko-niemiec-
kiego pogranicza: Bielszowic, Bujakowa, Chudowa, Gierałtowic, Halemby,
Makoszowy, Paniowów, Paniówek, Pawłowa, Przyszowic, Rudy. Są one właściwie
zestawieniem potrzeb z warunkami zastanymi „w terenie”. Już sama ich tematyka
pozwala określić główne pola działania NSDAP w początkowym okresie wojny:

1) wspieranie budowy lokalnej administracji (przy częściowym zaangażowaniu
mniejszości niemieckiej),

2) budowa bazy pod partyjną działalność propagandową,
3) walka z polskością (obejmująca likwidację polskich instytucji kulturalnych),
4) pilna obserwacja Kościoła katolickiego połączona z naciskami na jego całko-

wite zniemczenie (stąd dane na temat proboszczów katolickich w omawianych
miejscowościach).

Dwa pierwsze zadania udało się zrealizować stosunkowo szybko. Tworzyło to
warunki do realizacji celów zawartych w punktach 3 i 4. Walka z polskością oraz
próby nacisku na Kościół katolicki należały do zadań partii nazistowskiej przez cały
okres wojny. Propaganda stanowiła jedną stronę tej polityki, drugą były środki po-
licyjne o niespotykanym dotąd, zbrodniczym charakterze. Obydwa elementy prze-
nikały się wzajemnie. Wykazywane w raportach zainteresowanie nazistów polskimi
bibliotekami wiązało się z niszczeniem wszelkich śladów polskości, zwłaszcza
w sferze intelektualnej. Owe „zabezpieczone” przez partyjnych propagandzistów
polskie książki były następnie niszczone, np. palone publicznie, jak to miało miejsce
w Gierałtowicach w 1939 roku16. Osobom próbującym ukrywać polskie książki
przed niemieckimi władzami groziły surowe konsekwencje.

Podobnie rzecz ma się w przypadku polskich nauczycieli lokalnych szkół. Nie-
mcy słusznie widzieli w nauczycielach osoby szerzące polskość. Na miejsce Polaków
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15 Obszary Polski opanowane przez Wehrmacht były przekazywane tzw. Zarządowi Cywilnemu (Zivil-
verwaltung). Szefem Zarządu Cywilnego na Górnym Śląsku był wrocławski gauleiter Josef Wagner. Jego sze-
fem sztabu był skierowany do Katowic Otto Fitzner – R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów. Elity i instancje
władzy w rejencji katowickiej w latach 1939–1945. Katowice 1998, s. 229.

16 H. Polak: 7 wieków Gierałtowic. Gliwice 1997, s. 144.
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wkrótce przyjechali nauczyciele z Niemiec (najczęściej członkowie NSDAP), któ-
rzy zajęli się intensywną germanizacją młodzieży, a początkowo także dorosłych.
Szczególne rozmiary przybrała akcja nauki języka niemieckiego, której towarzyszył
zakaz używania języka polskiego. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia rozpoczęły się
już w pierwszych miesiącach okupacji. W te działaniach zaangażowano aparat pro-
pagandowy partii nazistowskiej oraz jej organizacji afiliowanych, także na poziomie
lokalnym. Dlatego dokładne ustalenie liczby sal, restauracji i innych tego typu
obiektów należało do standardowych kroków na zajmowanych terenach – chodziło
o znalezienie odpowiednich miejsc dla przyszłych wieców, odczytów i innych „wy-
darzeń” partyjnej propagandy.

Nie jest przypadkiem, że w raportach znalazły się dane na temat postawy po-
szczególnych proboszczów. Naziści doskonale zdawali sobie sprawę z autorytetu,
jakim księża cieszyli się wśród lokalnych społeczności. Totalitarny reżim upatrywał
w Kościele katolickim siłę konkurencyjną w walce o „rząd dusz”. Na Górnym
Śląsku dochodziła jeszcze sprawa narodowościowa i dążenie okupanta do likwida-
cji polskich mszy i usunięcia polskich kapłanów17.

Dodatkowo prezentowane tu dokumenty wnoszą wiele informacji dotyczących
sytuacji w takich miejscowościach, jak: Bielszowice, Bujaków, Chudów, Gierałto-
wice, Halemba, Makoszowy, Paniowy, Paniówki, Pawłów, Przyszowice, Ruda
w pierwszym miesiącu wojny – zwłaszcza dotyczących obsady personalnej powsta-
jącej administracji komunalnej oraz lokalnych struktur NSDAP (w przypadku osób,
na temat których udało zdobyć się więcej informacji, zostały sporządzone krótkie
biogramy umieszczone w przypisach).

Intencją autora niniejszej edycji jest dostarczenie materiału źródłowego również
odbiorcy nieznającemu języka niemieckiego, dlatego wszystkie teksty zostały prze-
tłumaczone na język polski. W celu utrzymania zgodności z oryginałem
w tłumaczeniu starano się bardziej zachować wierność słownikową aniżeli po-
prawność stylistyczną. Zadając sobie sprawę, że tłumaczenie nie zawsze jest całko-
wicie wierne z oryginałem, w edycji zamieszczono też teksty w wersji
niemieckojęzycznej.

MIROSŁAW WĘCKI

17 Szerzej na ten temat zob. J. Myszor: Stosunki Kościół – państwo okupacyjne w diecezji katowickiej 1939–
1945. Katowice 1992.
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18 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 258, k. 171.
19 W latach 1935–1940 gauleiterem Gau Schlesien był Josef Wagner (1899–1945). W 1941 roku nastąpił

podział Gau Schlesien na Gau Oberschlesien (Okręg Górny Śląsk) z siedzibą w Katowicach (gauleiterem zos-
tał dotychczasowy zastępca Wagnera – Fritz Bracht) oraz Gau Niederschlesien (Okręg Dolny Śląsk), który
objął gauleiter Karl Hanke.
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Dokument nr 118

31.8.1939
Kreisleiter
An das Sekretariat des Gauleiters
z. Hd. Parteigenossen Dr. Lohbeck
Breslau 5
Eichbornstr. 2

Betr.: Politische Wochenmeldung
Die Verteilung der Lebensmittelkarten
hat in der Bevölkerung Befriedigung
ausgelöst. Die Verteilung ist verhältnis-
massig glatt vonstatten gegangen. Am
Montag früh versuchten zwar eine
Reihe von Hamstern, sich noch schnell
mit Lebens- und Bedarfsmitteln einzu-
decken. Doch durch das schnelle Ein-
greifen der Polizei wurde diesem Unfug
schnell ein Ende bereitet. Einige Ge-
schäfte, die beim gesetzwidrigen Ver-
kauf anbetroffen wurden, wurden
vorübergehend geschlossen. Innerhalb
einer Stunde war wieder normaler Ge-
schäftsverkehr.
Im Großen und Ganzen ist die Bevölke-
rung äußerst ruhig und zuversichtlich,
dass sogar von auswärts Einreisende dar-
über recht erstaunt sind. Truppen und
Bevölkerung befinden sich bis auf ge-
ringe Ausnahmen in einer direkt lobens-
werten Stimmung.
Der Teil der Bevölkerung, der in der
Angstpsychose Hindenburg den Rük-

31 sierpnia 1939 roku
Kreisleiter
Do sekretariatu gauleitera19

Dot. Cotygodniowy meldunek
polityczny
Rozdział kartek żywnościowych wy-
wołał u ludności zadowolenie. Roz-
dział przebiegł stosunkowo gładko.
W poniedziałek rano szereg speku-
lantów próbowało wprawdzie zaopat-
rzyć się jeszcze szybko w artykuły
żywnościowe i [inne] artykuły kon-
sumpcyjne. Jednak poprzez szybką in-
terwencję policji rychło położono kres
tym ekscesom. Sklepy przyłapane na
bezprawnej sprzedaży zostały przej-
ściowo zamknięte. W ciągu godziny
przywrócono normalne działanie
handlu.
Generalnie ludność jest nadzwyczaj
spokojna i godna zaufania, tak że
nawet przyjeżdżający z zewnątrz po-
dróżni są tym naprawdę zdumieni.
Wojsko i ludność są, poza nielicznymi
wyjątkami, w godnym podziwu [do-
brym] nastroju.
Ta część ludności, która w psychozie
strachu opuściła Zabrze, jest nie-



Dokument nr 220

MIROSŁAW WĘCKI

20 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, k. 190–194 - dokument niedatowany, prawdopodobnie
październik – listopad 1939 r.

21 Kierownicy polityczni (Politische Leiter) – w żargonie NSDAP określenie aktywistów pełniących funk-
cje partyjne.

22 Młodzież Hitlera (Hitler Jugend – w skrócie HJ) – organizacja nazistowska wychowująca młodzież
w duchu narodowosocjalistycznym.

23 Niem. Ostoberschlesien – tak Niemcy określali polski Górny Śląsk.
24 Niem. Wehrmeldeamt.
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ken gekehrt hat, ist im Verhältnis zur
Gesamteinwohnerschaft kaum nen-
nenswert.
Heil Hitler!
Der Kreisleiter

znaczna w stosunku do większości
mieszkańców.
Heil Hitler!
Kreisleiter

Okólnik specjalny – praca NSDAP
w czasie stanu wojennego
Już w ostatnich dniach sierpnia przy-
jeżdżały wielkie transporty żywności
dla NSV. Pewnej nocy przyjechało np.
20 kolumn samochodów ciężarowych.
Rozładunek ciężarówek nastąpił przy
[pomocy] kierowników politycznych21

i HJ22. Transporty te przyjeżdżały jesz-
cze w pierwszych dniach września.
Gdy trzeba było zaopatrzyć w żywność
Wschodni Górny Śląsk23, [to] tutaj
ponownie formowano transporty. Za-
ładunek również przeprowadzali kie-
rownicy polityczni i HJ. HJ zostało po-
nadto [przez] kierownictwo powiatowe
zaangażowane także w służbę kurierską
między kierownictwem powiatowym
a Wojskowym Urzędem Meldunko-
wym24. Ruch był utrzymywany w dzień
i noc, tak że chłopcom postawiono wy-
sokie wymagania. Służby w pogotowiu
w [siedzibie] kierownictwa powiato-
wego wymagano także od kierowników

Sonderrundschreiben – Arbeit
der NSDAP während der Zeit
des Kriegszustandes
Bereits in der letzten Augustwochen
rollten für die NSV. grosse Lebensmit-
teltransporte an. Es sind beispielweise in
einer Nacht an 20 Lastwagenzüge ein-
getroffen. Die Entladung dieser Last-
züge erfolgte durch politische Leiter
und durch die HJ. Diese Transporte tra-
fen auch noch in der ersten Woche des
Septembers ein. Als das ostoberschlesi-
sche Gebiet mit Lebensmitteln zu ver-
sorgen war, wurden von hier aus wieder
Transporte zusammengestellt; die Bela-
dung erfolgte gleichfalls durch politi-
sche Leiter und HJ. Die HJ. wurde au-
ßerdem für den Kurierdienst in der
Kreisleitung und um Wehrmeldeamt
eingesetzt. Der Betrieb wurde Tag und
Nacht aufrechterhalten, sodass erhebli-
che Anforderungen an die Jungens ge-
stellt wurden. Der Bereitschaftsdienst
in der Kreisleitung durch politische Lei-
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25 Niem. Kreisstab – kreisleiter NSDAP miał do dyspozycji grupę współpracowników, którzy jako sze-
fowie wydziałów (Amtsleiter) kierowali różnymi aspektami pracy partyjnej. Tworzyli oni sztab powiatowy.
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ter des Kreisstabes wurde gleichfalls Tag
und Nacht beansprucht.
Als sich Ende August das Verhältnis zu
Polen zugespitzt hatte, fand eine Be-
sprechung in Polizeipräsidium Gleiwitz
statt, in der über einen möglichen An-
griff der Polen auf das oberschlesische
Industriegebiet mittels Flugzeugen oder
durch Artilleriebeschuss gesprochen
wurde. Dabei wurden folgende Anwei-
sungen gegeben:
Bei Luftangriff erfolgt Fliegeralarm, die
erforderlichen Maßnahmen sind be-
kannt. Bei Artilleriebeschuss darf Flie-
geralarm nicht gegeben werden, da Flie-
geralarm andere Maßnahmen auslöste
als Maßnahmen bei Artilleriebeschuss
nötig sind. Bei letzteren hat die Partei
folgendes zu tun: Vorher kann der Be-
völkerung nichts gesagt werden, damit
keine Angstpsychose eintritt und die Be-
völkerung keinesfalls flüchtet, bevor
nicht eine ordnungsmäßige Evakuie-
rung angeordnet ist. Falls Artilleriebe-
schuss erfolgt, stellen die Ortsgruppen-
leiter sofort – auch nachts – ihre
Rundfunkgeräte an die offenen Fenster
und veranlassen alle Rundfunkeigentü-
mer zu derselben Maßnahme, da sofort
Durchsagen vom Sender Gleiwitz er-
folgen, in denen Anweisungen erteilt
werden und die Bevölkerung beruhigt
wird. Die Bevölkerung hat sich in die
Luftschutzräume und gesicherten Keller
zu begeben. Auf keinen Fall darf die Be-
völkerung flüchten, die Strassen ein zu
räumen, damit die deutsche Wehrmacht

politycznych ze sztabu powiatowego25.
Gdy w końcu sierpnia zaostrzyły się
stosunki z Polską, odbyło się w Prezy-
dium Policji w Gliwicach posiedzenie,
podczas którego omówiono możliwy
lotniczy lub artyleryjski atak Polaków
na górnośląski obszar przemysłowy.
Wydano przy tym następujące instruk-
cje:
Przy ataku powietrznym następuje
alarm przeciwlotniczy, wymagane po-
sunięcia są znane. Przy ostrzale artyle-
ryjskim nie może być alarmu przeciw-
lotniczego, gdyż alarm przeciwlotniczy
uruchamia inne działania niż te, które
są potrzebne podczas ostrzału artyle-
ryjskiego. W tym drugim przypadku
partia ma działać następująco: najpierw
nie wolno o niczym mówić ludności,
aby nie wystąpiła psychoza strachu
i ludność nie [zaczęła] uciekać, zanim
nie zostanie zarządzona uporządko-
wana ewakuacja. W przypadku, gdy na-
stąpi ostrzał artyleryjski, ortsgruppen-
leiterzy stawiają natychmiast, także
w nocy, radioodbiorniki przy otwartych
oknach i nakazują uczynienie tego sa-
mego innym właścicielom odbiorni-
ków, gdyż natychmiast nastąpi komu-
nikat Radiostacji Gliwice, w którym
zostaną podane instrukcje uspokajające
ludność. Ludność ma się udać do
schronów przeciwlotniczych i zabez-
pieczonych piwnic. W żadnym wy-
padku nie wolno ludności uciekać
i blokować ulic, aby Wehrmachtowi nie
przeszkadzano w marszu. Wehrmacht
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nicht beim Anmarsch behindert wird.
Die Wehrmacht muss ohne Rücksicht
marschieren.
Bis zur Vernichtung der feuernden pol-
nischen Artillerie können höchstens 3
Stunden vergehen. Da die Wehrmacht
direkt an der Grenze bereitsteht, ist an-
zunehmen, dass der polnische Artillerie-
beschuss nicht lange auf lebenswichti-
gen Werken oder Wohnvierteln liegen
bleibt, sondern auf die marschierende
Truppe gelegt wird.
Die Ortsgruppenleiter wurden in einem
Bereitschaftsraum der Kreisleitung in je-
der Nacht zusammengezogen, damit sie
sofort durch etwa bei der Kreisleitung
mit Kurier eintreffen Befehlen versehen
an ihre Aufgaben gehen können. Schlaf-
lager gab Ruhmöglichkeit, Fahrräder und
einige Autos standen bereit. Es musste
mit Vernichtung oder Unterbrechung
der Stromzufuhr (Radioapparate) ge-
rechnet werden. In diesem Falle hatte
die Ortsgruppenleiter sofort ihren in den
Ortsgruppen-Dienststellen zusammen-
gezogenen ruhenden Politischen Leitern
die Befehle zu übermitteln und die sofort
nötigen Maßnahmen durchzuführen.
Gasmasken waren bereitgestellt.
Nachts lag starkes polnisches Maschi-
nengewehr und Gewehrfeuer auf unse-
ren Außenbezirken. Um sowohl bei den
Zollbeamten als auch bei den in Schüt-
zengräben an der Grenze liegenden
Grenzwacht-Soldaten und auch bei der
Grenze wohnenden Bevölkerung beru-
higend, ja aufmunternd zu wirken, war
der Kreisleiter alle Nächte unterwegs
und suchte die Grenzübergänge regel-
mäßig auf. Trotz zeitweisem Artillerie-

musi maszerować bez względu na co-
kolwiek.
Do czasu zniszczenia strzelającej pol-
skiej artylerii mogą minąć najwyżej 3
godziny. Ponieważ Wehrmacht stoi go-
towy bezpośrednio przy granicy, należy
przyjąć, że ostrzał polskiej artylerii nie
będzie koncentrował się na ważnych
zakładach i dzielnicach mieszkanio-
wych, lecz zostanie położony na ma-
szerujących oddziałach.
Ortstgruppenleiterzy byli każdej nocy
zbierani w dyżurce w kierownictwie
powiatowym, aby natychmiast po
przekazaniu przez kuriera rozkazów
kierownictwa powiatowego, mogli
przystąpić do pracy. Pomieszczenie
mieszkalne dawało możliwość odpo-
czynku, rowery i kilka aut stały gotowe.
Należało liczyć się z zerwaniem, bądź
przerwaniem dostaw prądu (aparaty ra-
diowe). W takim przypadku ortsgrup-
penleiter miał natychmiast przekazać
rozkazy kierownikom politycznym od-
poczywającym w biurze grupy miejs-
cowej i natychmiast zastosować
konieczne środki. Maski gazowe były
przygotowane.
Nocami nasze rejony graniczne obło-
żone były silnym polskim ogniem ma-
szynowym i karabinowym. Kreisleiter
znajdował się nocami w drodze i regu-
larnie odwiedzał przejścia graniczne,
aby działać uspokajająco, a nawet za-
chęcająco zarówno na urzędników cel-
nych jak i na żołnierzy ochrony
pogranicza leżących w okopach przy
granicy, a także na ludność mieszkającą
przy granicy. Pomimo chwilowego
ognia artylerii, który był jednak prawie
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26 W oryginale Hoheitsgebiet – termin ten w żargonie partyjnym oznaczał obszar administracji partyjnej
podlegającej „zwierzchnikowi” (Hoheitsträger): gauleiterowi, kreisleiterowi, ortsgruppenleiterowi, zellenlei-
terowi bądź blockleiterowi.
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feuer, das allerdings fast wirkungslos
blieb, flüchtete niemand. Lediglich ei-
nige Frauen zogen regelmäßig mit ihren
Säuglingen am Abend zu bekannten Fa-
milien in die Innenstadt, um regelmäßig
am Morgen wieder in ihre Wohnungen
an der Grenze zurückzukehren.
Um für alle Fälle vorbereitet zu sein,
stellte der Polizeikommandeur, Major
Brockmann, dem Kreisleiter auf Ersu-
chen mehrere Karabiner, Handgranaten
und Munition zur Verfügung, da wir kei-
nesfalls ohne Befehl von der Gauleitung
das Hoheitsgebiet verlassen wollten.
Bei dem Besuch der Grenzübergangs-
tellen am Morgen des 3.9. erfuhren wir,
dass die Grenzwacht eben den Befehl
erhielt, ein Spähtrupp in die angrenzen-
den Orte auf polnischer Seite zu ent-
senden. Sofort schlossen wir uns selbst-
verständlich an. Makoschau, Kunzen-
dorf, Paulsdorf und Bielschowitz wur-
den binnen 1 Stunde besetzt und aus
den ansässigen Volksdeutschen sofort
eine unbewaffnete Gemeindewache ge-
bildet, die zur Vermeidung von Plünde-
rungen und Sabotageakten verwendet
wurde. In der Stadt Hindenburg wur-
den sämtliche erreichbaren Haken-
kreuzfahnen organisiert und am Mittag
des 3.9. fuhren wir mit 4 Wagen mit
wehenden Fahnen über Makoschau,
Kunzendorf, Paulsdorf, Bielschowitz
nach Antonienhütte, Bismarckhütte,
Schwientochlowitz bis Königshütte.
Unterwegs verteilten wir zahlreiche

całkiem nieskuteczny, nie uciekł nikt.
Tylko kobiety ze swoimi niemowlętami
ściągały wieczorami do znajomych ro-
dzin w centrum miasta, aby regularnie
wracać rankami do swoich mieszkań
przy granicy.
Aby być przygotowanym na każdą
ewentualność, komendant policji ma-
jor Brockmann oddał kreisleiterowi
do dyspozycji kilka karabinów, gra-
natów ręcznych i amunicję, gdyż
w żadnym wypadku nie chcieliśmy
opuszczać powierzonego nam ob-
szaru26 bez rozkazu kierownictwa
okręgowego.
Podczas odwiedzin przejść granicznych
rankiem 3 września dowiedzieliśmy
się, że straż graniczna otrzymała rozkaz
wysłania patrolu rozpoznawczego do
przygranicznych miejscowości po pol-
skiej stronie. Oczywiście przyłączy-
liśmy się natychmiast. Makoszowy,
Kończyce, Pawłów i Bielszowice zos-
tały zajęte w ciągu godziny, a z miejs-
cowych folksdojczy została natych-
miast utworzona nieuzbrojona straż
gminna, która miała być użyta do za-
pobiegania plądrowaniu i aktom sabo-
tażu. W mieście Zabrzu zostały
zorganizowane wszystkie dostępne
flagi ze swastykami i w południe
3 września ruszyliśmy w cztery samo-
chody, z powiewającymi flagami, przez
Makoszowy, Kończyce, Pawłów, Biel-
szowice do Wirku, Świętochłowic,
Chorzowa Batorego [i] do Królewskiej
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27 Obecnie Chorzów.
28 Redenstrasse.
29 Niewielki samochód osobowy produkcji niemieckiej firmy „Dampf-Kraft-Wagen” (w skrócie DKW).
30 Marka samochodu produkowanego przez firmę „Hansa-Automobil GmbH” (od 1929 roku „Hansa-

Lloyd”, a od 1939 roku „Bolgward”).
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Fahnen und Zeitungen. Es dauerte gar
nicht lange, bis die Häuserfronten den er-
sten deutschen Fahnenschmuck zeigten.
Die Bevölkerung war größtenteils über-
glücklich, zumal sie schon 8 Tage weder
Radio gehört noch Zeitungen gelesen
hatte. Die Strom- und Wasserzufuhr war
unterbrochen. In Schwientochlowitz
wurden wir außerordentlich stark be-
schossen. Ein Wagen erhielt 18 Treffer, er
musste abgeschleppt werden. Auf der Re-
denstrasse in Königshütte standen noch
bewaffnete polnische Soldaten und In-
surgenten. Wir kamen bis auf 8 Meter
heran, dann erst erkannten sie uns und er-
öffneten das Feuer. Wir fuhren mit dem
ersten Wagen darauf, zielten ruhig aber
gut i schossen besser als die Polen. Der er-
ste Wagen brach durch, die folgenden 2
Wagen bogen ab, um die Rückfahrt an-
zutreten. Dabei geriet ein Wagen in eine
Sackgasse. Während die Besatzung sich
nach einem Ausweg umsah, wurde der
Wagen (ein kleiner D.K.W.) von den In-
surgenten gestohlen. Am kommenden
Tage wurde dafür ein besserer neuer
(Hansa-Wagen) gratis organisiert.
In Königshütte stieß der erste Wagen auf
einen Spähtrupp der Grenzwacht, der aus
der Richtung Beuthen die erste Erkun-
dung durchgeführt hatte. Da wir den ab-
ziehenden Polen direkt auf den Fersen
gefolgt waren, was daraus zu ersehen war,
dass die Straßensperren nicht einmal mehr
geschlossen waren, kam es fast nirgends

Huty27. Po drodze rozdzielaliśmy
liczne flagi i gazety. Nie trwało długo,
gdy na frontach domów pojawiły się
pierwsze niemieckie flagi.
Ludność była w większości uszczęśli-
wiona, zwłaszcza że przez 8 dni nie
mogła ani słuchać radia, ani czytać
gazet. Dostawy prądu i wody były
przerwane. W Świętochłowicach zos-
taliśmy nadzwyczaj silnie ostrzelani.
Jeden samochód otrzymał 18 trafień,
musiał zostać odholowany. Na ul. Re-
dena28 w Królewskiej Hucie stali jesz-
cze uzbrojeni polscy żołnierze i pow-
stańcy. Podjechaliśmy do nich na [od-
ległość] 8 metrów, dopiero wtedy roz-
poznali nas i otworzyli ogień. Najecha-
liśmy na nich pierwszym samocho-
dem, celowaliśmy spokojnie, ale do-
brze i strzelaliśmy lepiej niż Polacy.
Pierwszy samochód przebił się, dwa
następne skręciły, aby zawrócić. Przy
tym jeden z samochodów wpadł
w ślepą uliczkę. Podczas gdy załoga
szukała drogi wyjazdu, samochód
(mały DKW)29 został ukradziony przez
powstańców. Następnego dnia zorga-
nizowano za niego gratis nowy, lepszy
(Hansa-Wagen)30.
W Królewskiej Hucie pierwszy samo-
chód natknął się na patrol straży gra-
nicznej, który przeprowadzał rozpo-
znanie z kierunku Bytomia. Ponieważ
deptaliśmy po piętach wycofującym się
Polakom, co było widać po tym, że ani
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31 Większość członków NSDAP i jej przybudówek wykonywała swoje partyjne obowiązki bez pobiera-
nia zapłaty. Tylko najważniejsi funkcjonariusze, np. kreisleiter, otrzymywali partyjną pensję. W tym wy-
padku chodzi o członkinie Narodowosocjalistycznej Organizacji Kobiecej (Nationalsozialistische Frauenschaft),
mającej m.in. wychowywać kobiety w duchu narodowosocjalistycznym.
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zu ernsten Betriebsstockungen. Durch
Benachrichtigung der Wehrmachtstellen
konnte sofort die Sicherung der Werke
vorgenommen werden. Wasserleitungs-
anschlüsse und Anschlüsse für das Elek-
trizitätsnetz wurden sofort hergestellt. Die
großen Treibstoffvorräte in den Kokereien
wurden gesichert. Da überall die Haken-
kreuzfahnen erschienen, wurden die ver-
bliebenen Polen vollkommen überrum-
pelt und eingeschüchtert.
Nach Einführung der Bezugscheine für
Spinnstoffe und Lederwaren richtete die
Stadt Hindenburg 13 Bezugscheinaus-
gabestellen ein. Diese 13 Ausgabestellen
reichten nicht aus, zumal auch nicht da
erforderliche Personal vorhanden war.
In langen Reihen stand die Bevölkerung
stundenlang an. Das konnte schon mit
Rücksicht auf das Straßenbild nicht ge-
duldet werden. Sofort setzte sich die
Kreisleitung mit der Stadtverwaltung in
Verbindung. Aus den 13 Ausgabestellen
wurden 26 organisatorisch auf die Orts-
gruppenbereiche passend eingerichtet
und die Bearbeitung von ehrenamtli-
chen Kräften (meist Mitgliedern der
NS-Frauenschaft) vorgenommen, wäh-
rend die Entscheidung bei der zu jeder
Ortsgruppe zugeteilten städtischen, be-
amteten Person verblieb. Sofort hörte
der Sturm Bezugscheinen auf. Hin und
wieder mussten auch Politische Leiter
als Ordner in und vor den Fleischerlä-
den eingesetzt werden.

razu nie zablokowano drogi, prawie
nigdzie nie doszło do poważniejszego
zahamowania ruchu. Przez zawiado-
mienie Wehrmachtu, można było od
razu podjąć zabezpieczanie zakładów.
Natychmiast przywrócono połączenia
wodociągowe i [dostawy] prądu elek-
trycznego. W koksowniach zabezpie-
czono duże zasoby paliwa. Ponieważ
wszędzie pojawiły się flagi ze swasty-
kami, pozostali Polacy byli całkowicie
zaskoczeni i wstrząśnięci.
Po wprowadzeniu kartek na artykuły
włókiennicze i skórzane, miasto Za-
brze utworzyło 13 punktów wydawania
kartek. Te 13 punktów nie wystarczało,
zwłaszcza że nie było potrzebnej ob-
sady personalnej. Ludność stała godzi-
nami w długich kolejkach. Nie można
było tego tolerować już [tylko] ze
względu na widok ulic. Kierownictwo
powiatowe natychmiast połączyło się
z zarządem miasta. Z 13 punktów wy-
dawania kartek utworzono 26, organi-
zacyjnie dopasowanych do obszarów
grup miejscowych, a praca została wy-
konana społecznie (najczęściej człon-
kinie NS-Frauenschaft)31, podczas gdy
decyzje należały do urzędnika miej-
skiego przydzielonego do każdej grupy
miejscowej. Kierownicy polityczni mu-
sieli tu i ówdzie zaprowadzać porządek
w i przed sklepami mięsnymi.
Do przywozu kartofli zostały udostęp-
nione ciężarówki batalionu straży gra-
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32 Niem. Oberstabsärzte.
33 Organizacja „Siła przez Radość” („Kraft durch Freude”) podlegająca Niemieckiemu Frontowi Pracy

(Deutsche Arbeitsfront) organizowała m.in. imprezy rozrywkowe, wycieczki i wczasy dla robotników. Jej działal-
ność miała budować zaufanie społeczeństwa do polityki socjalnej reżimu nazistowskiego.

34 Do rytuału świąt Trzeciej Rzeszy należały uroczystości ku czci nazistów poległych podczas tzw. czasu
walki (Kampfzeit), czyli w okresie przed zdobyciem władzy w 1933 roku – zwłaszcza podczas puczu mona-
chijskiego w 1923 roku.
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Zum Antransport von Kartoffeln wur-
den Lastwagen des Grenzwachtbatail-
lons vermittelt.
Nach Rücksprache des Kreisleiters mit
den zuständigen Oberstabsärzten wur-
den die aus Hindenburg stammenden
erreichbaren Verwundenten in ein Hin-
denburger Reservelazarett geholt. Dazu
stellt die Stadt ihren Sanitätswagen zur
Verfügung. Die überall angesetzten La-
zarettzugbetreuungen, Verwundetenbe-
suche, KDF- Veranstaltungen in den La-
zaretten, Einsatz der HJ. wurden auch
hier durchgeführt.
Da wir keine Garnison haben, konnten
wir mit einer kämpfenden Truppe
nicht Verbindung aufnehmen; dafür
betreuten die Ortsgruppen ihre einbe-
rufenen Männer mit Liebesgabenpa-
keten. Sowie eine Feldpostanschrift
bekannt wurde, nahmen die Orts-
gruppen briefliche Fühlung auf. Ur-
lauber wurden betreut, Angehörige der
Gefallenen besucht, Beerdigungen
durchgeführt.
Bei dem Rückmarsch wurden alle
durchziehenden Truppen betreut, dem
aus Hindenburgern zusammengestell-
ten Grenzwachtbataillon ein würdiger
Empfang bereitet und am folgenden
Tage ein Kameradschaftsabend veran-
staltet. (Dankschreiben der Bataillons-
kommandeurs in der Anlage).

nicznej. Po rozmowie kreisleitera
z kompetentnymi lekarzami sztabo-
wymi32, do lazaretu rezerwowego w Za-
brzu zostali przewiezieni [znajdujący
się] w zasięgu ranni pochodzący z Za-
brza. W tym celu miasto oddało do dys-
pozycji swój samochód sanitarny. Wszę-
dzie przeprowadzane [działania, takie
jak:] opieka nad lazaretami, odwiedziny
rannych, imprezy KdF33 w lazaretach,
akcje HJ odbyły się tutaj także.
Ponieważ nie mamy garnizonu, nie
mogliśmy nawiązywać kontaktu z wal-
czącymi oddziałami. Za to grupy miejs-
cowe zaopatrywały swoich powołanych
[do wojska] mężczyzn w paczki. Jak
tylko znany stawał się adres poczty po-
lowej, grupy miejscowe nawiązywały
kontakt listowy. Urlopowiczami opie-
kowano się, rodziny poległych odwie-
dzano, pogrzeby przeprowadzano.
Podczas powrotu zaopiekowano się
wszystkim przechodzącymi oddzia-
łami. Batalionowi straży granicz-
nej złożonemu z zabrzan zgotowano
godne przyjęcie i w dniu następnym
odbył się wieczór towarzyski (podzię-
kowania dowódcy batalionu w załącz-
niku).
Dla uczczenia poległych w kampanii
polskiej i poległych „ruchu”34 wystąpiły
pod bronią dwie kompanie straży gra-
nicznej i pluton policji.
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35 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 258, s. 177.
36 Niem. Hindenburg-Ost. Chodzi zapewne o przejście graniczne na dzisiejszej ul. Wolności, prowadzącej

z Zabrza (poprzez jego wschodnią dzielnicę Zaborze) do Rudy Śląskiej i dalej do Chorzowa i Katowic.
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Zur Ehrung der Gefallenen im Polen-
feldzug und der Gefallenen der Bewe-
gung traten u.a. auch zwei Grenzwacht-
kompanien und ein Zug Polizei unter
Waffen an.
Augenblicklich bereitet die Partei die
Vorarbeiten für die Einführung der Klei-
derkarten vor.
Heil Hitler!
Kreisleiter

Obecnie partia przygotowuje się do
wprowadzenia kartek na artykuły od-
zieżowe.
Heil Hitler!
Kreisleiter

7.9.1939
Kreisleiter
An das
Sekretariat des Gauleiters
z.Hd. Parteigenossen Dr. Löhbeck

Betr. Politische Wochenmeldung
Am 1.9.39 waren im Ortsteil Hinden-
burg-Ost mehrere Einschläge von Ar-
tilleriegeschossen zu verzeichnen;
ebenso Einschläge von Flakgeschossen,
welche erst beim Aufschlag explodier-
ten. Naturgemäß entstand in diesen
Ortsteilen eine erhebliche Aufregung.
Diese wurde dann noch vergrößert, als
das Freikorps, welches schon mehrere
Kilometer weit die Grenze überschrit-
ten hatte, wieder zurückgehen musste.
Durch die Parole des Freikorps – wir
haben keine Munition – entstand in der
Bevölkerung das Gefühl der Schutzlo-
sigkeit, obwohl die Grenzwacht gemäss
ihres Befehles die Grenze treu besetzt

7 września 1939 roku
Kreisleiter
Do sekretariatu gauleitera

Dot. Cotygodniowy meldunek polityczny
1 września 1939 roku w dzielnicy Za-
brze-Wschód zanotowano kilka trafień
pocisków artyleryjskich, również trafie-
nia pocisków artylerii przeciwlotniczej,
które eksplodowały dopiero po uderze-
niu. Naturalnie powstało w tej dzielnicy
znaczne zdenerwowanie. Zwiększyło
się ono po tym, jak freikorps, który
przekroczył granicę na szerokości kilku
kilometrów, musiał się cofnąć. Ze
względu na wołanie freikorpsu – nie
mamy amunicji – pojawiło się wśród
ludności poczucie bezbronności, cho-
ciaż straż graniczna, zgodnie z rozka-
zami, wiernie trwała na granicy. Hordy
powstańców ponownie wdarły się –
szczególnie na przejściu drogowym Za-
brze-Wschód36 – na kilkaset metrów w
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37 Niem. Obermeister.
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hielt. Wiederholt drangen Insurgenten-
horden – besonders am Straßenüber-
gang Hindenburg-Ost – mehrere hun-
dert Meter in den dicht bebauten
Ortsteil ein, wurden aber in dem Falle
wieder in ihre Ausgangsstellung zu-
rückgedrängt. Teile der Bevölkerung
haben daraufhin ihre Wohnstätten für
einige Tage verlassen. Durch die nun-
mehrige Besetzung von Ostoberschle-
sien durch die Wehrmacht ist die not-
wendige Sicherheit gegeben. Allerdings
kommen aus allen umliegenden Land-
gemeinden noch dauernd Meldungen
von Beschießungen durch Insurgenten.
Die Wiederherstellung der Wasserver-
sorgung und Elektrizität im näher be-
setzten Gebiet, welche unterbrochen
war, ist von hier aus in die Wege gelei-
tet worden und funktioniert wieder.
Die Versorgung der Bevölkerung im
besetzten Gebiet mit notwendigen Le-
bensmitteln lässt noch immer auf sich
warten. Der Einsatz der NSV. ist äu-
ßerst dringlich geworden. Wir vermis-
sen die Besetzung der ländlichen Ge-
meinden mit Polizei und Kommunal-
leiterstellen.
Die Fleischverteilung in Hindenburg
klappt nicht. Soweit von hier aus Ab-
hilfe möglich ist, wird das geschehen.
Unter anderem wird der Obermeister
der Fleischerinnung abgelöst werden.
Zum großen Teil scheitert jedoch die
Fleischversorgung an der für Hinden-
burg zu geringen Zuteilung.
Heil Hitler!

gęsto zabudowaną dzielnicę, w tym
przypadku zostały jednak odrzucone na
swoje pozycje wyjściowe. Część ludno-
ści opuściła potem swoje mieszkania na
kilka dni. Obecne zajęcie Wschodniego
Górnego Śląska przez Wehrmacht
przyniosło potrzebne bezpieczeństwo.
Wciąż jednak przychodzą meldunki
z wszystkich okolicznych gmin wiej-
skich o ostrzale przez powstańców.
Przywrócenie zaopatrzenia w wodę
i elektryczność, które zostało przerwane
na pobliskich opanowanych terenach,
zostało stąd poprowadzone i ponownie
funkcjonuje.
Zaopatrzenie ludności na opanowanych
terenach w niezbędną żywność wciąż
każe na siebie czekać. Akcja NSV stała
się pilnie potrzebna. Zauważamy obsa-
dzenie gmin wiejskich przez policję
i władze komunalne.
Dystrybucja mięsa w Zabrzu nie działa.
Wszelkie możliwe tutaj środki zaradcze
zostały zastosowane. Między innymi
został odwołany mistrz37 cechu rzeźni-
ków. W dużej części zaopatrzenie Za-
brza w mięso rozbija się o za małe
przydziały.
Heil Hitler!
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38 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 136, s. 33–39.
39 Przed podziałem obszaru plebiscytowego w 1922 roku całość pruskiego Górnego Śląska wchodziła do
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z.Zt. Gleiwitz O/S, den 11.9.39
Reichssender

Chef der Zivilverwaltung
Reichspropagandaamt I für
besetzte Gebiete

An den
Chef der Zivilverwaltung
für das oberschlesische Industriegebiet
z.Hd. Herrn Präsident Fitzner.

Betrifft: Propagandabetreuung in ober-
schlesischen Industriegebiet
Nachdem weitere Weisungen mich
zwingen, die propagandistische Arbeit
im oberschlesischen Industriegebiet,
womit ich im weiteren Sinne alle die
Gebiete umfasse, die einst zur Provinz
Schlesien gehörten, organisatorisch so
zu gestalten, dass ich mit meiner Ein-
satzstelle an die weitere Arbeit gehen
kann, habe ich hierfür folgende Rege-
lung getroffen.
a) Da damit gerechnet werden kann,
dass dieses Gebiet beschleunig an das
alte Reichsgebiet angeschlossen wird,
muss für die Propagandaarbeit eine Re-
gelung getroffen werden, die den Ge-
pflogenheiten der Heimat entspricht,
Wenn auch zunächst nur eine staatliche
Propaganda und keine Propagandaarbeit
für die Partei in Frage kommt, so muss
doch auch hierfür schon in etwa ein

Gliwice, 11 września 1939 roku
Radiostacja

Szef Zarządu Cywilnego
Wydział Propagandy Rzeszy I dla
Terenów wcielonych

Do Szefa Zarządu Cywilnego
na górnośląskim obszarze
przemysłowym
Pana prezydenta Fitznera

Dot. Propaganda na górnośląskim
obszarze przemysłowym

Po tym jak dalsze instrukcje zmuszają
mnie do takiego organizacyjnego
ukształtowania pracy propagandowej na
górnośląskim obszarze przemysłowym,
pod którym terminem obejmuję w szer-
szym sensie wszystkie te obszary, które
kiedyś należały do prowincji śląskiej,
abym mógł z moją placówką przystąpić
do dalszej pracy, dokonałem następują-
cych regulacji:
a) Ponieważ należy się liczyć z tym, że
ten teren zostanie szybko przyłączony
do terenów Starej Rzeszy, muszą być
przeprowadzone takie regulacje pracy
propagandowej, które odpowiadają
zwyczajom w ojczyźnie. Nawet jeżeli
na początku wchodzi tylko w grę pro-
paganda państwowa, a nie partyjna, to
także tu należy rozbudowywać partyjny
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40 Niem. Gauamtsleiter – kierownik wydziału w kierownictwie okręgowym NSDAP (Gauleitung).
41 Paul Roden – ur. w 1904 roku w Chrzelicach. Od 1929 roku związany z ruchem nazistowskim. W la-

tach 1939–1941 roku kierownik wydziału organizacyjnego w Gau Schlesien. W 1939 roku organizował
NSDAP na Górnym Śląsku, w latach 1941–1942 był szefem sztabu w Gau Oberschlesien (Gaustabsamtsleiter),
w latach 1942–1943 odbywał służbę wojskową. Od 1943 roku był kierownikiem wydziału ds. polityki na-
rodowościowej w Gau Oberschlesien - za R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów..., s. 237.

42 Bruno Müller – ur. 20 października 1897 roku we Wrocławiu. Z zawodu urzędnik. W dniu 29 marca
1936 roku został deputowanym do Reichstagu – za T. Kruszewski : Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku
w latach 1933–1945. Wrocław 1995, s. 86.

43 Niem. Kreispropagandaleiter.
44 Niem. Kreisbeauftragte der NSDAP.
45 Gauhauptstellenleiter – kierownik referatu w wydziale kierownictwa okręgowego NSDAP (dalej GHSL).
46 Niem. Parteigenosse (dalej Pg.).
47 Fritz Klar – ur. w 1894 roku we Wrocławiu. W NSDAP od 1931 roku. W latach 1936–1941 kierownik re-

feratu głównego (Gauhauptstellenleiter) w wydziale propagandy (Propagandaamt) w Gau Schlesien. Od 1941 roku
piastował takie same stanowisko w Gau Oberschlesien - za R. Kaczmarek: Pod rządami gauleiterów..., s. 232.
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Propaganda-Apparat dar Partei aufge-
baut werden, dann auch im Altreich
wird die Propaganda in Ihren unteren
Zellen von dem Propaganda-Apparat
der Partei getragen. In Einvernehmen
mit den Beauftragten der NSDAP beim
Sonderstabe Fitzner, den Gauamtslei-
tern Roden und Müller, habe ich in An-
lehnung an die von ihnen geplanten
organisatorischen Grenzen für die ein-
zelnen Kreisgebiete oberschlesische
Kreispropagandaleiter als Sonderbeauf-
tragte eingesetzt die den Kreisbeauf-
tragten bei der Durchführung der
Propagandarbeit beratend und helfend
zur Seite stehen. In diesem Sinne sind
eingesetzt worden für
den Kreis Kattowitz Gauhauptstellen-
leiter Pg. Klar, Breslau,
die Kreise Königshütte und Tarnowitz
Kreispropagandaleiter Heinrich, Beu-
then,
für den Kreis Rybnik Kreispropaganda-
leiter Berger, Ratibor,
für den Kreis Pless der stellv. Propagan-

aparat propagandowy, gdyż także
w Starej Rzeszy propaganda jest upra-
wiana przez niższe komórki aparatu
propagandowego partii. W porozumie-
niu z pełnomocnikami NSDAP przy
sztabie specjalnym Fitznerem, kierow-
nikami wydziałów okręgowych40 Ro-
denem41 i Müllerem42 mianowałem
w poszczególnych powiatach górno-
śląskich, w zgodzie z planowanymi
przez Pana granicami organizacyj-
nymi, powiatowych kierowników pro-
pagandy43 jako specjalnych pełno-
mocników, którzy mają służyć radą
i pomocą pełnomocnikom powiato-
wym [NSDAP]44 przy wykonywaniu
pracy propagandowej. W tym celu za-
trudnieni zostali:
dla powiatu katowickiego – gauhaup-
tstellenleiter45 towarzysz partyjny46

Klar47, Wrocław,
dla powiatów chorzowskiego i tarno-
górskiego – powiatowy kierownik pro-
pagandy Heinrich, Bytom,
dla powiatu rybnickiego – powiatowy
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48 Karl Berger – kierownik propagandy w kreisleitungu NSDAP w Raciborzu. W dniu 1 listopada 1941
roku został zatwierdzony na tym stanowisku przez gauleitera Brachta – por. „Gauanordnungsblatt”, Folge
31/41, 12 XI 1941, Ausgabe K, Anordnung: A 57, v. 1 XI 1941 r., betr. Personelle Veränderungen, s. 168.

49 Albert Gallus – z dniem 9 listopada 1941 roku został zatwierdzony na stanowisku kierownika propa-
gandy w kreisleitungu NSDAP w Gliwicach por. „Gauanordnungsblatt”, Folge 31/41, 12 XI 1941, Ausgabe
K, Anordnung: A 57, v. 1.11.1941, betr. Personelle Veränderungen, s. 168.

50 Florian Komander – pełnił funkcję kierownika propagandy w kreisleitungu NSDAP w Oleśnie.
W dniu 1 IX 1941 roku został zatwierdzony na tym stanowisku przez gauleitera Brachta – por. „Gauanord-
nungsblatt”, Folge 24/41, 12 IX 1941, Ausgabe K, Anordnung: A 46, v. 1.09.1941, betr. Personelle Verände-
rungen, s. 129.

51 Reichspropagandaamt Schlesien z siedzibą we Wrocławiu.
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daleiter Gallus, Gleiwitz,
für den Kreis Lublinitz der Kreispropa-
gandaleiter Kommander, Rosenberg,
für den alten Restkreis Hindenburg der
Kreispropagandaleiter Karlstedt, Hin-
denburg.
Die Gesamtleitung dieser Arbeit und
zugleich meine Vertretung
im Stabe Fitzner übernimmt bis auf
weiteres Gauhauptstellenleiter Pg. Klar.
b) Mit Einverständnis des Pg. Klar und
gebunden an seine Wünsche wird die
pressepolitische Führung des Zeitung-
swesens in diesen Gebiet und die
kulturpolitische Arbeit leitungsmäßig be-
reits jetzt von den zuständigen Stellen des
Reichspropagandaamtes Schlesien über-
nommen. Die erforderliche Vorarbeit
übernimmt hinsichtlich der Pressearbeit
Pressereferent Ullrich, hinsichtlich der
Kulturarbeit Musikreferent Pg. Scherzer.
Da in vielen Gemeinden, wie mir mitge-
teilt wurde, der Wunsch laut wurde, zur
Unterrichtung der Bevölkerung mög-
lichst schnell eine Lautsprecheranlage zu
beschaffen, habe ich den Gauhauptstel-
lenleiter Rundfunk, Pg. Brunkhorst, an-
gewiesen, im Einvernehmen mit dem Pg.
Klar Fühlungnahme mit den einzelnen
Gemeinden zu nehmen.

kierownik propagandy Berger48, Raci-
bórz,
powiatu pszczyńskiego – zastępca kie-
rownika propagandy Gallus49, Gliwice,
dla powiatu lublinieckiego – powiatowy
kierownik propagandy Kommander50,
Olesno,
dla starego powiatu resztkowego Zabrze
– powiatowy kierownik propagandy
Karlstedt, Zabrze.
Ogólne kierownictwo tych prac i jed-
nocześnie moje zastępstwo w sztabie
Fitznera obejmuje odtąd gauhauptstel-
lenleier Pg. Klar.
b) W porozumieniu z Pg. Klar i w
związku z jego życzeniem, prasowo-po-
lityczne kierownictwo dziennikarstwa
na tym terenie i praca kulturalno-poli-
tyczna zostają przejęte przez kompeten-
tne placówki Urzędu Propagandy
Rzeszy Śląsk51. Konieczne prace przy-
gotowawcze w zakresie pracy prasowej
przejmuje referent prasowy Ullrich, w
zakresie pracy kulturalnej referent mu-
zyczny (Musikreferent) Pg. Scherzer.
Ponieważ w wielu gminach, jak mnie
informowano, pojawiło się życzenie,
aby w celu informowania ludności jak
najszybciej dostarczyć megafony, naka-
załem GHSL ds. radia Pg. Burkhors-
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52 N. Burkhorst – szef referatu ds. radia (Hauptstelle Rundfunk) w okręgowym kierownictwie propagandy
w Gau Schlesien – za T. Kruszewski : Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku..., s. 150.

53 Gaufilmstelle – referat ds. filmu w okręgowym kierownictwie propagandy NSDAP.
54 Hugo Steger – zastępca szefa Gaufilmstelle w Gau Schlesien. W 1941 roku objął stanowisko szefa tej pla-

cówki w Gau Niederschlesien - za T. Kruszewski : Partia Narodowosocjalistyczna na Śląsku..., s. 146.
55 „Oberschlesischer Kurier” – gazeta wydawana w Chorzowie. W latach 20. i 30. XX wieku organ Nie-

mieckiej Katolickiej Partii Ludowej (Deutsche Katholische Volkspartei).
56 „Kattowitzer Zeitung” – gazeta wydawana w Katowicach od roku 1878. W latach 20. i 30. XX wieku

główna gazeta mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku. W 1939 roku stała się organem NSDAP. W roku
1942 przemianowana na „Oberschlesische Zeitung”.
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Die Frage der Wiederbetriebsnahme der
Kinos, ihre Belieferung durch deutsche
Filmverleih, Firmen und die Bespielung
der einzelnen Orte mit den Filmappa-
rat der Partei klärt der Leiter der Gau-
filmstelle Schlesien, Pg. Steger.
Soweit die Beauftragten der NSDAP zu
einer anderen organisatorischen Lösung
wie oben angenommen kommen, klärt
Pg. Klar die Zuständigkeiten in dem
eingesetzten Propaganda-Apparat.
Für die nächsten durchzuführenden
propagandistischen Maßnahmen bitte
ich Sie nach folgenden Grundsätzen zu
handeln.
1) Ich bin mit dem Beauftragten der
NSDAP übereingekommen, in dem
Gebiet keinerlei polnische Zeitungen
erscheinen zu lassen. Ich bitte, dement-
sprechend alle polnischen Betriebe
durch die Gestapo, soweit noch nicht
geschehen, sicherstellen zu lassen und
das Erscheinen jeden polnischen
Schrifttum (also auch Bücher und ähn-
liche Veröffentlichungen) kategorisch
für dieses Gebiet zu verbieten.
2) Frage, ob in Zukunft die beiden grö-
ßeren deutschen Zeitungen, die augen-
blicklich noch erscheinen, der „Kurier“
und die „Kattowitzer Zeitung“ weiter
erscheinen sollen, bitte ich von meinem

towi52 nawiązanie, w porozumieniu
z Pg. Klarem, kontaktu z poszczegól-
nymi gminami.
Kwestię ponownego uruchomienia kin,
dostarczenie im produkcji niemieckiego
kina, firm i sfilmowania poszczególnych
miejsc partyjnymi kamerami wyjaśnia
kierownik Gaufilmstelle53 Schlesien, Pg.
Steger54.
Jeżeli pełnomocnicy NSDAP dojdą do
innego rozwiązania organizacyjnego,
niż wyżej przyjęte, Pg. Klar wyjaśni
kompetencje zaangażowanego aparatu
propagandowego.
Przy wykonywaniu następnych środ-
ków propagandowych proszę postępo-
wać według następujących zasad:
1) Uzgodniłem z pełnomocnikami
NSDAP, [że] na tym obszarze nie mogą
ukazywać się żadne polskie gazety. Sto-
sownie do tego, proszę o zabezpiecze-
nie przez gestapo wszystkich polskich
przedsiębiorstw [drukarń], jeżeli się to
jeszcze nie stało, i wydanie kategorycz-
nego zakazu jakiegokolwiek polskiego
piśmiennictwa (zatem także książek
i podobnych publikacji) w tym rejonie.
2) Kwestię, czy w przyszłości obie duże,
obecnie ukazujące się niemieckie gazety,
„Kurier”55 i „Kattowitzer Zeitung”56, po-
winny ukazywać się dalej, proszę wy-
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57 Na mocy traktatu monachijskiego z września 1939 roku do Niemiec została przyłączona część Cze-
chosłowacji, tzw. obszar Sudetów (Sudetenland), z którego w kwietniu 1939 roku utworzono okręg sudecki
(Reichsgau Sudetenland). Po zajęciu państwa czechosłowackiego przez Wehrmacht w marcu 1939 roku i
ogłoszeniu niezależności Słowacji, Hitler ogłosił utworzenie Protektoratu Czech i Moraw (Protektorat für
Böhmen und Mähren) – tworu „pozostającego pod opieką” Rzeszy i całkowicie jej podporządkowanemu.
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Pressereferenten Pg. Ullrich klären zu
lassen und eine Entscheidung im Ein-
vernehmen mit ihm zu treffen. Ich per-
sönlich bin der Ansicht, dass die
augenblicklich günstige Situation aus-
genutzt werden muss und beide Zei-
tungen zum Zusammenlegen zu einer
einheitliche Zeitung bewegt werden
müssen. Ich bitte, alle Stellen, die in
dieser Frage vorstellig werden, an mei-
nen Pressereferenten zu verweisen.
3) Ich habe mit sofortiger Wirkung jede
Abonnenten- und Anzeigenwerbung
reichsdeutscher Zeitungen in diesem
Gebiet mit Ausnahme der Illustrierten
und Zeitschriftenpresse verboten. Durch
diese Maßnahme will ich nach Klärung
der Presse Verhältnisse im ostober-
schlesischen Industriegebiet einen soli-
den Aufbau der dort bodenständigen
Presse zunächst einmal gewährleisten.
Solche Maßnahmen sind bisher im Su-
detenland und Protektorat jedesmal
getroffen worden. Ich bitte Sie, die zu-
ständigen Stellen anzuweisen, reichs-
deutsche Zeitungsverlagen zur Einreise
in dieses Gebiet Ausweise nur im Be-
nehmen mit Gauhauptstellenleiter Pg.
Klar auszustellen. Der freihändlerische
Verkauf dieser Zeitungen Straßenhan-
del soll selbstverständlich auch jetzt
schon erfolgen völlig unbehindert, je-
doch dürfen keine festen Bezieher ge-
worben werden.

jaśnić z moim referentem prasowym Pg.
Urlichem i podjąć decyzję w porozu-
mieniu z nim. Osobiście jestem zdania,
że należy wyzyskać obecną korzystną
sytuację do połączenia obydwu gazet w
jedną. Wszystkie zgłaszające się w tej
sprawie urzędy proszę kierować do mo-
jego referenta prasowego.
3) Zakazałem z mocą natychmiastową
jakiegokolwiek pozyskiwania abonen-
tów i ogłoszeń w tym rejonie przez ga-
zety z Rzeszy za wyjątkiem pism ilust-
rowanych i periodyków. Poprzez te
środki chcę zagwarantować, po wyjaś-
nieniu stosunków prasowych w górno-
śląskim obszarze przemysłowym,
wpierw solidną rozbudowę miejscowej
prasy. Takie kroki były dotąd zawsze po-
dejmowane w Kraju Sudeckim i Pro-
tektoracie57. Proszę Pana o poinstruo-
wanie kompetentnych urzędów, aby
wydawały pozwolenia wjazdu [przed-
stawicielom] wydawnictw prasowych
z Rzeszy tylko w porozumieniu GHSL
Pg. Klarem. Wolnorynkowa sprzedaż ga-
zet, handel uliczny powinien oczywi-
ście dalej działać całkowicie bez prze-
szkód, jednak nie wolno werbować
żadnych stałych abonentów.
4) Jak mnie poinformowano, działa
w tym rejonie wielka liczba handlarzy
[sprzedających] portrety führera. Roz-
prowadzają najstarsze i najmniej gus-
towne podobizny, których nie można
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4) Wie mir mitgeteilt worden ist, sind
Händler mit Führerbildern in weitesten
Maasen bereits in diesem Gebiet tätig.
Sie vertreiben dabei die ältesten und ge-
schmacklosesten Darstellungen die bei
uns im Altreich längst nicht mehr an
den Mann zu bringen sind. Um ein
derartiges betrügerisches Handeln an
den Volksdeutschen zu verhindern,
bitte ich auch diesen Händlern die Ein-
reise in das oberschlesische Industrie-
gebiet nur im Einvernehmen mit dem
Gauhauptstellenleiter Pg. Klar zu ge-
nehmigen.
Sollte Pg. Klar bereits im dem Gebiet
auf unerwünschte Händler stoßen, so
bitte ich seinem Wunsche entsprechend
die Betreffenden aus dem oberschlesi-
schen Industriegebiet wieder anzuwei-
sen.
5) Hinsichtlich des Erscheinens von
Kirchenblättern, die ich in übrigen für
dringend notwendig halte, bitte ich
ebenfalls nur im Einvernehmen mit Pg.
Ullrich, meinem Pressreferenten Maß-
nahmen zu veranlassen.
6) Ich bitte davon Kenntnis zu nehmen,
dass ich im Einvernehmen mit dem Be-
auftragten der NSDAP die von mir ein-
gesetzten Kreispropagandaleiter ange-
wiesen habe, dafür zu sorgen, dass in
den Orten, in denen die Bevölkerung
vorwiegend polnisch spricht, die wich-
tigsten Tagesnachrichten in polnischer
Sprache zum Aushang gelangen, um auf
diese Weise zunächst eine Unterrich-
tung dieser polnisch sprechenden Min-
derheit sicher zu stellen, ohne dazu ei-
ner polnischen Zeitung zu bedürfen.
Die Kargheit dieser Unterrichtung

już sprzedać u nas w Rzeszy. Aby zapo-
biec tego typu oszukańczemu handlowi
z folksdojczami, proszę zezwalać na
wjazd także tym handlarzom do górno-
śląskiego obszaru przemysłowego tylko
za porozumieniem z GHSL Pg. Klar.
Jeżeli Pg. Klar natrafi w tym rejonie na
niepożądanych handlarzy, proszę, odpo-
wiednio do jego życzenia, wydalić ich z
górnośląskiego obszaru przemysłowego.
5) Odnośnie ukazywania się gazet ko-
ścielnych, które zresztą uważam za pil-
nie potrzebne działanie, również proszę
o podejmowanie kroków tylko za poro-
zumieniem z moim referentem praso-
wym Pg. Ullrichem.
6) Proszę przyjąć do wiadomości, że
nakazałem wyznaczonym przeze mnie,
w porozumieniu z pełnomocnikami
NSDAP, powiatowym kierownikom
propagandy, dbałość o to, żeby w miejs-
cach, w których przeważająca [część]
ludności mówi po polsku, wywieszać
najważniejsze wiadomości dnia w ję-
zyku polskim, aby w ten sposób za-
pewnić informowanie tej mówiącej po
polsku mniejszości, bez konieczności
[wydawania] polskiej gazety. Skrom-
ność tych informacji powinna szybko
skłonić do zajęcia się językiem nie-
mieckim.
7) Należy przyjąć za pewnik, że w Kra-
kowie oraz w rejonach graniczących z
górnośląskim obszarem przemysłowym
ponownie ukażą się wkrótce polskie ga-
zety. W interesie uprawianej przez nas
polityki narodowościowej należy ko-
niecznie zakazać wwozu tych gazet do
górnośląskiego obszaru przemysłowego,
który może zostać ogłoszony jako ściśle
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58 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 136, s. 15–19.
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dürfte sehr bald zu einer engeren Be-
schäftigung mit der deutschen Sprache
treiben.
7) Es kann als sicher angenommen wer-
den, dass in Krakau und überhaupt in
den dem oberschlesischen Industriege-
biet vorgelagerten Gebieten in Bälde
polnische Zeitungen wieder erscheinen.
Im Interesse der von uns verfolgten
Volkstumspolitik muss unbedingt die
Einfuhr dieser Zeitungen in das ost-
oberschlesische Industriegebiet, das ja
als engeres Reichsgebiet wird angespro-
chen werden können, verboten werden.
Ich bitte hierfür Sorge zu tragen.
8) Die von mir beauftragten Parteige-
nossen werden sich bei Ihnen melden.
Ich bitte Sie, sie in ihrer Arbeit weitest-
gehend zu unterstützen.

przynależny do Rzeszy. Proszę o to za-
dbać.
8) Powołani przez mnie towarzysze par-
tyjni zameldują się u Pana. Proszę Pana
o daleko idące wsparcie ich pracy.
z.Zt. Gleiwitz O/S, den 11.9.39
Reichssender
Chef der Zivilverwaltung
Reichspropagandaamt I für
besetzte Gebiete

An den
Chef der Zivilverwaltung
für das oberschlesische Industriegebiet
z.Hd. Herrn Präsident Fitzner.

22.9.1939
Kreispropagandaleiter
An den
Chef der Zivilverwaltung
Des Reichspropagandaamtes 1
für besetzte Gebiete
Kattowitz

Tätigkeitsbericht
In der laufenden Woche habe ich fol-
gende Orte besucht:
Ruda, Makoschau, Preiswitz, Gieralto-
witz, Klein-Paniow und Chudow.

22 września 1939 roku
Kreispropagandaleiter
do
Szefa Zarządu Cywilnego
Urzędu Propagandy Rzeszy I
dla trenów zajętych
Katowice

Sprawozdanie z działalności
W bieżącym tygodniu odwiedziłem na-
stępujące miejscowości: Ruda, Mako-
szowy, Przyszowice, Gierałtowice,
Paniówki i Chudów.
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59 Niem. Bürgermeister. W mniejszych miejscowościach odpowiednik polskiego naczelnika gminy
względnie sołtysa.

60 Franz Cembolista – ur. 30 listopada 1897 roku w miejscowości Zawadzkie (pow. strzelecki). W NSDAP
od 1 listopada 1930 roku (nr leg. 352396). W latach 1930–1933 kierował propagandą zabrzańskiej NSDAP. Od
1933 roku kierownik powiatowy NSV w Zabrzu. Po 1933 roku radny miasta Zabrze. W 1939 roku mianowany
burmistrzem Rudy. Od kwietnia 1941 roku ortsgruppenleiter grupy miejscowej NSDAP „Ruda-Süd-Ost”.
W czerwcu mianowany kierownikiem odcinka (Bezirksleiter) obejmującego wszystkie sześć grup miejscowych
NSDAP działających na terenie Rudy – por. AP Kat, NSDAP Kreisleitung Kattowitz, sygn. 97, k. 59–90.

61 Jungdeutsche Partei in Polen (JDP) – faszyzująca partia mniejszości niemieckiej w Polsce działająca w la-
tach 1931–1939. Po wybuchu wojny wielu jej działaczy organizowało struktury NSDAP na terenach polskich
włączonych do Rzeszy, m.in. na Górnym Śląsku.

62 Klemens Jablonski – ur. 21 listopada 1887 roku w Rudzie. Członek niemieckiej organizacji mniej-
szościowej Voksbund w latach 1922–1939. W latach 1933–1939 członek JDP – był „mężem zaufania” (Ob-
mann) grupy miejscowej JDP w Rudzie. Od października 1939 do września 1941 roku ortsgruppenleiter
grupy miejscowej NSDAP „Ruda – Graf Valentin”. W następnych latach pełnił różne funkcje w sztabie
grupy miejscowej NSDAP „Ruda 4”. W dniu 1 czerwca 1943 roku otrzymał formalne członkostwo NSDAP
(nr leg. 9559957) – por. AP Kat, zespół 12/148 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, Kie-
rownictwo Powiatowe w Katowicach (dalej NSDAP Kreisl Kat), sygn. 93, k. 1–26.

63 Ks. Jan Skrzypczyk (1891–1948) – ur. 16 maja 1891 roku w Knurowie. Proboszcz parafii św. Józefa
w Rudzie Śląskiej w latach 1929–1948. W 1939 roku wysiedlony przez gestapo ze swojej parafii. Z na-
rażeniem życia wracał do niej nocami w celu odprawiania mszy – za Słownik biograficzny katolickiego ducho-
wieństwa śląskiego XIX i XX wieku. Red. M. Pater. Katowice 1996, s. 384.

64 Chrześcijańska Demokracja.
65 Niem. Vereinhaus.
66 Ks. J. Mainda – proboszcz parafii w Makoszowach. W roku 1931 zasiadał w Radzie Wojewódzkiej
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Ruda:
23700 Einwohner, kommissarischer
Bürgermeister Stadtrat Cembolista,
Hindenburg, Vorsitzender der Jung-
deutschen Partei: Jablunsky, 3 katholi-
sche Kirchen, Pfarrer Skrzypczyk Mit-
glied der Korfanty-Partei, verbohrter
Pole. Es ist ein polnisches Vereinhaus
vorhanden, in dem sich eine polnische
Bücherei befindet. Die Bücher sind si-
chergestellt. Postverbindung ist noch
nicht vorhanden. Die Stimmung ist gut.
Volksdeutsche in der Minderheit.
Makoschau:
3015 Einwohner, kommissarischer Bür-
germeister Glinka, Volkdeutsche 60%,
Jungdeutsche Partei und Deutsche Ge-
werkschaft vertreten. Katholischer Pfar-
rer Mainda, nicht radikaler Pole. Er-

Ruda:
23 700 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz59 radca miejski Cembolista60,
Zabrze, przewodniczący Partii Młodo-
niemieckiej61: Jablunsky , 3 kościoły ka-
tolickie, proboszcz Skrzypczyk63 – czło-
nek partii Korfantego64, zacietrzewiony
Polak. Istnieje polski dom wspólno-
towy65, w którym znajduje się polska
biblioteka. Książki są zabezpieczone.
Nie ma jeszcze połączenia pocztowego.
Nastrój jest dobry. Folksdojcze w mniej-
szości.
Makoszowy:
3015 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz Glinka, 60% folksdojczy, Partia
Młodoniemiecka i niemieckie związki
zawodowe są reprezentowane. Pro-
boszcz katolicki Mainda66, nie radykalny
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Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji – za H. Olszar: Udział duchowieństwa śląskiego w życiu
narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1999, nr 32, s. 130.

67 Józef Widuch – ur. 25 lutego 1889 roku. Mieszkaniec Przyszowic. 3 września 1939 roku władze nie-
mieckie mianowały go burmistrzem. Jego zachowanie wobec ludności miało być przyzwoite – gdy doszło
do aresztowania ks. Franciszka Pogrzeby, miał przyczynić się do jego uwolnienia. 27 stycznia 1945 roku zos-
tał zastrzelony przez Rosjan (wraz z 60. innym mieszkańcami Przyszowic) – za J. Horwat: Historia Przy-
szowic. Przyszowice 2007, s. 91.

68 Ks. Franciszek Pogrzeba (1873–1941) – proboszcz, dziekan, działacz narodowy. Ur. 18 listopada 1873
roku w Dobrzeniu Małym (pow. opolski). W latach 1896–1899 odbył studia teologiczne we Wrocławiu. Ak-
tywny działacz tamtejszego Kółka Polskiego. W roku 1918 jeden z delegatów powiatu opolskiego na Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu. W okresie powstań i plebiscytu agitował z Polską. Po podziale Górnego Śląska
przeniósł się do Polski. W latach 1922–1941 proboszcz parafii św. Mikołaja w Przyszowicach - za Słownik bio-
graficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 324–325.

69 Centnar, Cetnar – dawna jednostka masy licząca zależnie o terytorium występowania od ok. 40 do 50 kg.
70 Bernard Scholc – rolnik z Gierałtowic. Członek Volskbundu. Pierwszy okupacyjny burmistrz Gie-

rałtowic. Po kilku miesiącach miał zrzec się stanowiska – za H. Polak: 7 wieków Gierałtowic..., s. 142.
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werblose 120, 2 Schulen, sämtliche Leh-
rer weg, polnische Volksbücherei vor-
handen, von mir sichergestellt.
Preiswitz:
3326 Einwohner, kommissarischer Bür-
germeister Josef Widuch, 50% Deutsche,
Ortsgruppenleiter des Volksbundes Jo-
hann Smolka. Den Dortigen Pfarrer
Pogrzeba habe ich selbst aufgesucht. 14
Tage vor Ausbruch des Krieges hatte die-
ser das Evangelium schon in deutscher
Sprache verlesen. Er lebt in gutem Ein-
vernehmen mit der Gemeinde, war nie
radikal, scheint guten Willens zu sein. Er-
werblose 200, NSV. hat bisher nur 4
Zentner Mehl hineingebracht, sonst noch
keine Tätigkeit ausgeübt. Die polnische
Bücherei ist geschlossen. Der dortige
Schulleiter Rektor Karl Elsner der zu-
gleich Organist ist, war nicht geflohen,
scheint aber ein sehr unsicherer Kantonist
zu sein. Er hat u.a. dafür gesorgt, dass die
dortige Minderheitsschule verschwand.
Gieraltowitz:
4000 Einwohner, kommissarischer Bür-
germeister Bernhard Scholz, Vorsitzen-

Polak. 120 bezrobotnych, 2 szkoły,
wszyscy nauczyciele uciekli, istnieje
polska biblioteka – zabezpieczona
przeze mnie.
Przyszowice:
3326 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz Josef Widuch67, 50 % Niemców,
ortsgruppenleiter Volksbundu Johann
Smolka. Tamtejszego proboszcza Po-
grzebę68 odwiedziłem osobiście. Na 14
dni przed wybuchem wojny już czytał
Ewangelię po niemiecku. Żyje w dobrej
zgodzie z gminą, nie był radykalny, wy-
daje się być dobrej woli. 200 bezrobot-
nych, NSV rozprowadziła do tej pory 4
cetnary mąki69, poza tym nie było żadnej
działalności. Polska biblioteka zamknięta.
Tamtejszy kierownik szkoły rektor Karl
Elsner, który jest jednocześnie organistą,
nie uciekł, wydaje się jednak być bardzo
niepewnym człowiekiem. Zatroszczył
się m.in. o to, żeby zniknęła tutejsza
[niemiecka] szkoła mniejszościowa.
Gierałtowice:
4000 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz Bernhard Scholz70, przewodni-
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71 Tamże, s. 142. Wilhelm Gendarz – drugi okupacyjny burmistrz Gierałtowic. Miał zostać zwolniony
ze stanowiska ze względu na brak kwalifikacji oraz słabą znajomość języka niemieckiego.

72 Ks. Władysław Robota (1872–1939) – proboszcz, polski działacz społeczny i narodowy. Ur. 27 czerwca
1872 roku w Gostyni (pow. prudnicki). W latach 1892–1897 odbył studia teologiczne we Wrocławiu. Jeden
z założycieli Towarzystwa Akademików Górnoślązaków i Kółka Polskiego we Wrocławiu. Od 1901 roku
proboszcz parafii w Gierałtowicach. Odznaczony przez władze polskie komandorią Orderu Polonia Resti-
tuta. 8 września 1939 roku aresztowany i wywieziony przez Niemców w mundurach SA do obozu w Nie-
borowicach. Po wojnie znaleziono jego zwłoki w zbiorowym grobie w Pilchowicach. 30 września 1946 roku
pochowany w Gierałtowicach – za Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 351–352; H. Polak:
7 wieków Gierałtowic..., s. 144.

73 Niem. Kongresspole – określenie używane na Polaków przybyłych na Górny Śląsk z terenów zaboru
rosyjskiego.

74 Niem. Galizier – określenie używane na Polaków przybyłych na Górny Śląsk z terenów zaboru
austriackiego (Galicji).

75 Niem. Spielschule.
76 3 września 1939 roku władze niemieckie zarządziły rejestrację wszystkich mężczyzn z Gierałtowic

w wieku od 18 do 45 lat. Zgromadzonym 300. mężczyznom oznajmiono, że są internowani. Około 200 wy-
wieziono najpierw do Zgorzelca, a potem do Norymbergii. Większość wróciła do domów do końca listo-
pada 1939 roku Akcji tej towarzyszyły szykany wobec osób znanych z propolskiego nastawienia (liczne
aresztowania i pobicia – niektóre ze skutkiem śmiertelnym). Por. H. Polak: 7 wieków Gierałtowic..., s. 144.
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der der Jungdeutschen Partei Wilhelm
Gendasch. Der dortige Pfarrer Robotta
war Kongresspole und ist verhaftet.
Die polnische Bücherei ist geschlos-
sen, Sämtliche Lehrer der 8 klassigen
polnischen Volksschule (Galizier) sind
geflohen. Am Orte eine polnische Spiel-
schule, die von katholischen Kloster-
schwestern geleitet wurde. Die Stim-
mung im Orte ist schlecht, weil von
Seiten der Wehrmacht zum Beginn des
Krieges fast sämtliche Männer des Dor-
fes als Zivilgefangene fortgeschafft wor-
den sind. Unter diesen Männern befin-
den sich nachweislich 90% Volks-
deutsche, die unschuldig verhaftet wor-
den sind. Es sind bestimmte Schritte
notwendig, um diese Männer frei-zu-
bekommen, da sämtliche landwirt-
schaftliche Arbeiten nicht ausgeführt
werden können. Die NSV. hat sich noch
nicht sehen lassen.
Klein Paniow:

czący Partii Młodnoniemieckiej Wil-
helm Gendasch71. Tamtejszy proboszcz
Robota72 był Polakiem z Kongresówki73

i został aresztowany. Polska biblioteka
jest zamknięta, wszyscy nauczyciele pol-
skiej 8-klasowej szkoły podstawowej
(Galicjanie)74 uciekli. W miejscowości
polskie przedszkole75 prowadzone przez
zakonnice. Nastrój w miejscowości jest
zły, ponieważ prawie wszyscy męż-
czyźni ze wsi zostali na początku wojny
zatrzymani przez Wehrmacht jako jeńcy
cywilni76. Pomiędzy tymi mężczyznami
znajduje się bezspornie 90% folksdoj-
czy, którzy zostali niewinnie areszto-
wani. Konieczne są określone kroki, aby
uwolnić tych mężczyzn, gdyż nie
można wykonywać żadnych prac rol-
nych. NSV jeszcze się nie pokazała.
Paniówki:
1750 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz Franz Wlodarz, kierownik Partii
Młodoniemieckiej Stanislaus Wladarz,
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77 Wiktor Szołtysek – miał zastąpić E. Fudallę na stanowisku burmistrza Chudowa – por. E. Piecha:
Chudów. Monografia historyczna. Katowice 2005, s. 124.

78 Dawna jednostka powierzchnie używana w rolnictwie licząca 0,33–1,07 hektara.
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1750 Einwohner, kommissarischer Bür-
germeister Franz Wlodarz, Leiter der
Jungdeutsche Partei Stanislaus Wladarz,
80% Deutsche, Stimmung gut, NSV.
noch nicht in Erscheinung getreten,
sämtliche Lehrer weg, Versiegelung der
polnischen Bücherei veranlasst.
Chudow:
950 Einwohner, kommissarischer Bür-
germeister Emil Fudalla, Leiter der Jung-
deutschen Partei Viktor Scholtyssek. 4
klassige polnische Volksschule, Schullei-
ter Konrad Poppe, in seiner Haltung
schwankend, erteilt heut schon den
Schulentlassenen deutschen Sprachun-
terricht. Seine Frau war Lehrerin an der
deutschen Minderheitsschule in Anto-
nienhütte. Polnische Bücherei sicherge-
stellt, NSV. noch nicht in Erscheinung
getreten, von der Wehrmacht sind über
100 Volksdeutsche mitverhaftet worden.
Die Gemeinde ist ohne landwirtschaftli-
che Arbeiter. Es sind z.B. 800 Morgen
noch nicht gehauen. Es müssen Schritte
unternommen werden, um die Männer
freizubekommen.
Zusammenarbeit mit den Dienstellen
der Wehrmacht und der Behörden bis
jetzt gut. Postverbindung ist bisher in
keinem Orte vorhanden.
Heil Hitler!
Kreispropagandaleiter
N.S.
In allen Orten werden von der Bevöl-
kerung deutsche Sprachkurse er-
wünscht.

80% Niemców, nastroje dobre, NSV
jeszcze się nie pokazała, wszyscy nau-
czyciele uciekli. Zarządzone opieczęto-
wanie polskiej biblioteki.
Chudów:
950 mieszkańców, komisaryczny bur-
mistrz Emil Fudalla, kierownik Partii
Młodoniemieckiej Viktor Scholtyssek77,
czteroklasowa polska szkoła ludowa,
kierownik szkoły Konrad Poppe,
chwiejny, dziś udziela już zwolnionym
ze szkoły lekcji niemieckiego. Jego żona
była nauczycielką w niemieckiej szkole
mniejszościowej w Wirku. Polska bib-
lioteka zabezpieczona, NSV jeszcze się
nie pokazała. Ponad 100 folksdojczy
zostało aresztowanych przez Weh-
rmacht. W gminie nie ma robotników
rolnych. Np. 800 mórg78 nie jest jeszcze
skoszone. Należy podjąć kroki, aby
uwolnić tych mężczyzn.
Współpraca z placówkami Wehrmachtu
i urzędami jest jak dotąd dobra. W ża-
dnej miejscowości nie ma dotychczas
połączenia pocztowego.
Heil Hitler!
Kreispropagandaleiter
P.S.
We wszystkich miejscowościach lud-
ność żąda kursów języka niemieckiego.
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79 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 136, s. 3–7.
80 „Volksstimme” – socjaldemokratyczna gazeta założona w 1890 roku. Wydawana także na polskim Gór-

nym Śląsku po 1922 roku.
81 Związek Dziewcząt Niemieckich (Bund Deutscher Mädel) – organizacja będąca częścią HJ, zrzeszająca

dziewczęta w wieku od 14 do 21 lat.

188

13.10.1939
Kreispropagandaleiter
An das
Reichspropagandaamt
Schlesien

Betrifft: Arbeit im besetzten Gebiet
Paulsdorf:
6350 Einwohner, 400 organisierte
Volksdeutsche, 60% deutsch gesinnt, 2
Schulen mit insgesamt 20 Lehrern, z.Zt.
kein Lehrer vorhanden. 1 Kirche. Es
hatte sich ein gebürtiger Paulsdorfer,
der kein Wort deutsch verstand, an
Stelle des geflüchteten polnischen Pfar-
rers gesetzt. Auf unseren Einfluss hin ist
dieser abgelöst worden durch einen Ka-
plan aus Schwientochlowitz. Polnische
Bücherei in der alten Schule sicherge-
stellt. NSV. arbeitet gut. Kindergarten
bereits im Betrieb, besucht z.Zt. 120
Kinder. An Zeitungen werden beson-
ders die „Kattowitzer Zeitung“ und die
„Volksstimme“ gehalten. 5 Gasthäuser,
2 grosse Säle, davon der eine 1000 Per-
son fassend, 1 Kino mit 500 Plätzen.
Rote Kreuz-Station eingerichtet. Stim-
mung gut. 2 Frauen brachten dem Bür-
germeister je 10,– RM als Ausdruck des
Dankes, dass Paulsdorf wieder deutsch
ist. Post in Betrieb; Einfluss der Kirche
sei stark. Deutsche Sprachkurse sehr

13 października 1939
Kreispropagandaleiter
Do Urzędu Propagandy Rzeszy
Śląsk

Dot. Praca na terenach okupowanych
Pawłów:
6350 mieszkańców, 400 zorganizowa-
nych folksdojczy, 60% nastawionych
proniemiecko, 2 szkoły z ogółem 20
nauczycielami, obecnie nie ma żadnego
nauczyciela. 1 kościół. Jeden z rodzo-
nych pawłowiczan, który nie rozumie
ani słowa po niemiecku, usadowił się na
stanowisku polskiego proboszcza, który
uciekł. Pod naszym wpływem został od-
sunięty i zastąpiony przez kapłana z
Świętochłowic. Polska biblioteka w sta-
rej szkole została zabezpieczona. NSV
pracuje dobrze. Przedszkole już działa,
odwiedza je obecnie 120 dzieci. Z gazet
najchętniej czyta się „Kattowitzer Zei-
tung” i „Volksstimme”80. 5 restauracji, 2
wielkie sale, jedna z nich na 1000 osób,
1 kino z 500 miejscami. Utworzona pla-
cówka Czerwonego Krzyża. Nastroje
dobre. 2 kobiety przyniosły burmist-
rzowi po 10 marek jako wyraz podzię-
kowania za to, że Pawłów jest ponownie
niemiecki. Wpływ kościoła bardzo silny.
Kursy języka niemieckiego pożądane i
pilnie potrzebne. BDM81 [liczy] już 80
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82 Jungvolk – organizacja będąca częścią HJ, zrzeszająca chłopców w wieku od 10 do 14 lat.
83 Dr Georg Bossart – pełnił to stanowisko także w późniejszych latach wojny. Jednocześnie był or-

tsgruppenleiterem grupy miejscowej NSDAP „Bielschowitz 1” – por. AP Kat, NSDAP Kreisl Kat, sygn. 68,
k. 1.

84 Ks. Józef Niedziela (1888–1942) – proboszcz, działacz narodowy i społeczny, więzień obozów kon-
centracyjnych. Ur. 12 marca 1888 roku w Chróścinie (pow. opolski). W latach 1908–1911 odbył studia teo-
logiczne we Wrocławiu. W czasie studiów członek konspiracyjnego Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.
Święcenia kapłańskie odebrał w 1912 roku. W 1920 roku przewodniczący Komitetu Plebiscytowego w Bie-
runiu Starym. Jeden z głównych organizatorów i działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża. Kawaler Krzyża
Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta. Po wybuchu II wojny światowej trafił jako uchodźca do Lublina.
Po powrocie do Bielszowic w październiku 1939 roku aresztowany (inna data aresztowania: 16 października
1939 roku). Zwolniony na skutek próśb parafian, aresztowany w styczniu 1940 roku. Więzień obozów kon-
centracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau. Prawdopodobnie zginął w Dachau 8 lipca 1942 roku – za
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 297–298.
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begehrt und dringend erforderlich.
B.D.M. schon 80 Mitglieder, Jungvolk
30. Der Geistliche hält abwechselnd
deutsche und polnische Gottesdienste.
Als Propagandabeauftragten Pg. Alfred
Waldner eingesetzt, der zugleich kom-
missarischer Bürgermeister ist.
Bielschowitz:
16000 Einwohner, 30% Volksdeutsche,
80% deutschgesinnt; Bürgermeister Dr.
Bossart. 5 Schulen, 1 deutsche Minder-
heitsschule, die mit einer Lehrkraft den
Unterricht bereits aufgenommen hat. 1
Kirche, Pfarrer Niedzella am 11.10.39
verhaftet, war Lehrer der geheimen Or-
ganisation polnischer Studenten, war
geflohen, bei seiner Rückkehr wurde
sein Beichtstuhl von seinen Anhängern
geschmückt. Hatte grossen Einfluss auf
die polnische Bevölkerung, wurde von
den deutschen abgelehnt. 2 Kapläne da,
die jeden Sonntag einen deutschen Got-
tesdienst abhalten, was noch zuwenig
ist.
Polnische Büchereien sichergestellt.
NSV. in Ordnung, 2 Kindergärten, 7
Gasthäuser, 2 mit grossen Sälen 800 bis
1000 Personen fassend, Säle in Ord-

członkiń, Jungvolk82 30. Duchowny od-
prawia na zmianę polskie i niemieckie
msze. Pełnomocnikiem ds. propagandy
został Pg. Alfred Waldner, który jest jed-
nocześnie komisarycznym burmist-
rzem.
Bielszowice:
16 000 mieszkańców, 30 folksdojczy,
80% nastawionych proniemiecko, bur-
mistrz dr Bossart83. 5 szkół, 1 niemiecka
szkoła mniejszościowa, w której trwają
już zajęcia prowadzone przez jednego
nauczyciela. 1 kościół, proboszcz Nie-
dziela84 aresztowany 11 października
1939 roku, był nauczycielem tajnej or-
ganizacji polskich studentów, uciekł. Po
jego powrocie konfesjonał został ozdo-
biony przez jego zwolenników. Miał
wielki wpływ na ludność polską, przez
niemiecką był odrzucany. Na miejscu 2
kapłanów, którzy każdej niedzieli odpra-
wiają jedną niemiecką mszę, co jest jesz-
cze za mało.
Polskie biblioteki zabezpieczone. NSV
w porządku, 2 przedszkola, 7 restauracji,
2 z wielkimi salami na 800–1000 osób,
sale w porządku. 1 kino gotowe do dzia-
łania, które należy do polskiego lekarza
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85 Alois Klimek – ur. 14 maja 1900 roku w Bielsku. W latach 1925–1934 członek Volksbundu, a w latach
1934–1939 JDP (pełnił funkcję obmanna grupy miejscowej JDP w Bielszowicach). Od marca 1939 roku
współpracował z oddziałami sabotażowo-wywiadowczymi niemieckiego wywiadu (Sabotage-Abwehr-
Organisation) i uczestniczył w budowie Freikorps Ebbinghaus. Za tę działalność otrzymał w roku 1942 Wo-
jenny Krzyż Zasługi II Klasy (Kriegsverdienstkreuz II Klasse). 15 sierpnia 1939 roku aresztowany przez Polaków.
Od września 1939 roku ortsgruppenleiter grupy miejscowej NSDAP „Bielschowitz-Mitte” (od 1941 roku
„Bielschowitz 4”). W lutym 1942 roku mianowany kierownikiem odcinka (Bezirksleiter) obejmującego grupy
miejscowe NSDAP działające na terenie Bielszowic – por. AP Kat, NSDAP Kreisl Kat, sygn. 97, k. 95–146.

86 Bertold Gibas – ur. 25 kwietnia 1915 roku w Bielszowicach. Z zawodu nauczyciel (w latach 1935–1939
studiował germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie). Od 1934 roku członek JDP, a od 1935
Volksbundu. Od października 1939 roku ortsgruppenleiter grupy miejscowej NSDAP „Bielschowtiz-Nord”.
W maju 1941 roku powołany do Wehrmachtu – por. AP Kat, NSDAP Kreisl Kat, sygn. 86, k. 97–110.

87 Erich Otto Philipczyk – ur. 12 sierpnia 1903 roku w Królewskiej Hucie. W latach 1939–1940 or-
tsgruppenleiter grupy miejscowej NSDAP „Halemba” – por. AP Kat, NSDAP Kreisl Kat, sygn. 105, k. 141–
157.

88 Ks. Jan Gruszka – w latach 1936–1939 wikary w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie. Za
http://www.mbrhalemba.katowice.opoka.org.pl z dnia 22 kwietnia 2009 roku.

190

nung. 1 betriebsfertiges Kino, das dem
polnischen Arzt Dr. Wollny aus Kun-
zendorf gehört. Der Bürgermeister will
die Eröffnung des Kinos nur einem
Deutschen übertragen. Einschaltung
von Parteigenossen Steger erforderlich.
Lebensmittelversorgung noch nicht in
Ordnung. Sprachkurse dringend er-
wünscht. Beauftragter der Partei Pg.
Alois Klimek, für Propaganda Pg. Bert-
hold Gibas.
Halemba:
4860 Einwohner, 150 organisierte
Volksdeutsche, 85% deutsch gesinnt.
Bürgermeister Robert Nocon, Beauf-
tragter der Partei Pg. Erich Philippczyk,
der zunächst auch die Propagandaarbei-
ten übernommen hat. 4 Gasthäuser, 1
Saal 400 Plätze, 2 Schulen nicht eröff-
net, 1 Kirche, Pfarrer Hugo Cedzich,
nicht ganz zuverlässig, dabei aber kein
ausgesprochener Pole, 65 Jahre alt, stellt
sich dumm, wartet auf Anweisung Bi-
schofs betreffend deutsche Gottesdien-
ste. 1 Kaplan Johann Gruschka, hat

dr Wolnego z Kończyc. Burmistrz chce
przekazać otwarcie kina tylko Nie-
mcowi. Zaangażowanie towarzysza par-
tyjnego Stegera pożądane. Zaopatrzenie
w żywność nie w porządku. Pełnomoc-
nik partii: Pg. Alois Klimek85, [pełno-
mocnik] ds. propagandowych: towa-
rzysz partyjny Berthold Gibas86.
Halemba:
4860 mieszkańców, 150 zorganizowa-
nych folksdojczy, 85% nastawionych
proniemiecko. Burmistrz Robert No-
con, pełnomocnik partii: towarzysz par-
tyjny Erich Philipczyk, który począt-
kowo przejął także pracą propagan-
dową. 4 restauracje, 1 sala z 400 miejs-
cami, 2 szkoły – nie otwarte, 1 kościół,
proboszcz Hugo Cedzich, nie całkiem
godny zaufania, przy czym żaden zade-
klarowany Polak, wiek 65 lat, udaje głu-
piego, czeka na instrukcje biskupa od-
nośnie niemieckich mszy. 1 kapłan
Johann Gruschka88, służył w polskim
wojsku. Polska biblioteka zamknięta.
1 przedszkole NSV otwarte, praca NSV
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89 Ks. Antoni Plewnia – ur. 25 września 1876 roku. W latach 1924–1949 proboszcz parafii w Paniowach.
Zmarł 28 lutego 1949 roku Za http://www.paniowy.katowice.opoka.org.pl z dnia 22 kwietnia 2009 roku.
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beim polnischen Militär gedient. Polni-
sche Bücherei geschlossen. 1 NSV.-
Kindergarten eröffnet, NSV.-Arbeit in
Ordnung. Kein Kino, Lebensmittelver-
sorgung schlecht. Postverbindung be-
steht schon. Deutsche Sprachkurse
dringend notwendig Pfarrer durch
einen kerndeutschen Kaplan abgelöst
wird. Es ist weiterhin festgestellt wor-
den, dass von bestimmten Personen
ausländische Sender gehört werden.
Die Polizei fühlt sich nicht zuständig.
Sofortmassnahmen notwendig.
Groß-Paniow:
1200 Einwohner, 70% deutschgesinnt,
Bürgermeister Franz Wlodasch. Saal-
verhältnisse nicht gut, der grösste Saal
fasst 200 Personen. 1 Kirche, Pfarrer
Plewnia, 63 Jahre alt, kein Pole, auch
vorher nicht, fängt mit deutschen Got-
tesdienst an. 1 Schule, Hauptlehrer Wil-
helm Biskupek, hält sich im Ort auf,
war 1921 aus Deutschland geflüchtet,
möchte natürlich jetzt gern wieder an-
gestellt werden. Kein Kindergarten,
NSV. arbeitet, Lebensmittel- und
Fleischversorgung nicht in Ordnung.
Postverbindung besteht, Sprachkurse
sehr erwünscht. Von Parteiarbeit sonst
noch nichts zu merken. Es sollen auch
dort ausländische Sender gehört wer-
den.
Bujakow:
1700 Einwohner, organisierte Volks-
deutsche, 500 jetzt noch ca. 100 Polen
vorhanden, Stimmung 80% für

w porządku. Nie ma kina. Zaopatrzenie
w żywność złe. Istnieje już połączenie
pocztowe. Kursy języka niemieckiego
pilnie potrzebne. Proboszcz zastąpiony
przez rdzennie niemieckiego kapłana.
Nadal stwierdza się, że pewne osoby
słuchają zagranicznych stacji radiowych.
Policja nie czuje się kompetentna [w tej
sprawie]. Potrzebne natychmiastowe
kroki.
Paniowy:
1200 mieszkańców, 70% nastawionych
proniemiecko, burmistrz Franz Wlo-
dasch. Kwestia sal nienajlepsza, naj-
większa sala na 200 osób. 1 kościół,
proboszcz Plewnia89, 65 lat, nie-Polak,
także wcześniej nie, zaczyna z niemiec-
kimi mszami. 1 szkoła, główny nauczy-
ciel Wilhelm Biskupek, zatrzymał się na
miejscu, w 1921 roku uciekł z Niemiec,
naturalnie chciałby teraz być ponownie
zatrudniony. Nie ma przedszkola, NSV
pracuje. Zaopatrzenie w żywność i
mięso niedobre. Istnieje połączenie po-
cztowe, kursy języka bardzo pożądane.
Nie ma śladów pracy partyjnej. Także tu
słucha się zagranicznych stacji.
Bujaków:
1700 mieszkańców, zorganizowani fol-
ksdojcze, z 500 Polaków jest jeszcze
około 100. Nastroje w 80% za Nie-
mcami. Największa sala ma 250 miejsc
siedzących, nie ma kina. Proboszcz zos-
tał aresztowany, posługi kapłańskiej
udziela dorywczo duchowny z Katowic.
2 szkoły, nie ma nauczycieli. Polska bib-
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90 Instytucja wchodząca w skład KdF zajmująca się edukacją osób dorosłych. W 1939 roku na Górnym
Śląsku powierzono jej prowadzenie kursów języka niemieckiego – por. Organisationsbuch der NSDAP. Mün-
chen 1943, s. 211.

91 Biskup katowicki Stanisław Adamski.
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Deutschland. Der grösste Saal fasst 250
Sitzplätze, kein Kino. Der Pfarrer ist
verhaftet, den Kirchendienst versieht
aushilfsweise ein Geistlicher aus Katto-
witz. 2 Schulen, keine Lehrkräfte. Die
polnische Bücherei war bei Kriegsbe-
ginn geplündert worden, den Rest der
Bücher habe ich sichergestellt. NSV.-
Kindergarten von Hindenburg aus im
Entstehen. Lebensmittel- und Fleisch-
versorgung klappt nicht. Postverbin-
dung vorhanden. Sprachkurse dringend
notwendig und erwünscht. Von Partei-
arbeit bisher keine Spur.
Abschliessend sei gesagt, dass mit sofor-
tiger Wirkung in allen Ortschaften
deutsche Sprachkurse eingerichtet wer-
den müssen. Ich habe mich bereits mit
dem dafür beauftragten Parteigenossen
Seitz, der von der Amtsleitung des
Deutschen Volksbildungswerkes zum
Aufbau der Sprachkurse nach Kattowitz
entsandt worden ist, in Verbindung ge-
setzt. Bezüglich des Abhörens ausländi-
scher Sender, Anweisung an die Polizei
nötig. Es werden sich weiterhin Ver-
handlungen mit dem katholischen Bi-
schof als nötig erweisen.
Heil Hitler!
Kreispropagandaleiter

lioteka została na początku wojny spląd-
rowana, resztę książek zabezpieczyłem.
Powstaje przedszkole NSV z Zabrza.
Zaopatrzenie w żywność i mięso nie
działa. Istnieje połączenie pocztowe.
Kursy językowe pilnie potrzebne i po-
żądane. Jak dotąd żadnego śladu pracy
partyjnej.
Na zakończenie trzeba powiedzieć, że
we wszystkich miejscowościach muszą
być przeprowadzone kursy języka nie-
mieckiego. Nawiązałem już w tej spra-
wie kontakt z odpowiedzialnym za to
towarzyszem partyjnym Seitz, który
został wysłany do Katowic przez władze
Deutsches Volksbildungswerk90 w celu
organizacji kursów językowych. Od-
nośnie słuchania zagranicznych stacji
radiowych, konieczne są instrukcje dla
policji. Dalsze negocjacje z katolickim
biskupem91 okażą się konieczne.
Heil Hitler!
Kreispropagandaleiter
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92 AP Kat, NSDAP Kreisl Zabrze, sygn. 19, s. 211.
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Lagebericht
für Monat September 1939
Wie vorauszusehen war, klappte anfangs
die Marken- und Bezugsschein-Vertei-
lung nicht ganz und führte zu Schwie-
rigkeiten. Mittlerweile spielt sich aber
die Neuordnung ein und wenn sich erst
die zeitlang die Bevölkerung einge-
wöhnt und die Verteilungsstellen und
Gewerbetreibenden eingespielt haben,
müssen die Schwierigkeiten überwun-
den werden.
Große Enttäuschung herrscht unter den
Aktivisten der Bewegung, vor allem
unter den Politischen Leitern darüber,
dass sie nicht im besetzten Gebiet zur
Aufbauarbeit eingesetzt werden, ob-
wohl dies sehr nötig wäre. Sie sind alle
der Meinung, dass gerade hier die be-
währten Grenzlandkämpfer, welche die
Mentalität der Bevölkerung genau ken-
nen, in erster Linie Verwendung finden
müssten. Die Dienststelle wird täglich
von Parteigenossen bestürmt, doch
darum zu bitten, in besetztem Gebiet
unsere Männer der Bewegung zu ver-
wenden und dafür die Männer aus dem
Innern des Reiches an ihre Stellen zu
setzen.
In erhöhtem Maße macht sich die Un-
sitte des Zigaretten-Rauchens von Ju-
gendlichen bemerkbar. Die erzieheri-
sche Einwirkung durch die HJ. schafft
hier nur wenig Abhilfe. Schuld ist zum
Teil die ungeheure Zigaretten-Reklame.

Raport sytuacyjny
za miesiąc wrzesień 1939
Jak przewidziano, rozdział kartek towa-
rowych i żywnościowych nie zadziałał
do końca i doszło do trudności. Tym-
czasem nowy system dociera się i gdy za
jakiś czas ludność przyzwyczai się,
punkty dystrybucji i rzemieślnicy go
wdrożą, wtedy trudności muszą zostać
przezwyciężone.
Wielkie rozczarowanie panuje wśród ak-
tywistów „ruchu”, przede wszystkim
między kierownikami politycznymi, o
to że nie zostali zaangażowani w pracę
odbudowy na opanowanych terenach,
chociaż byliby tam bardzo potrzebni.
Wszyscy są zdania, że właśnie tutaj mu-
szą w pierwszej linii znaleźć zastosowa-
nie wypróbowani „bojownicy pograni-
cza”, którzy dokładnie znają mentalność
ludności. Biuro [kierownictwa powia-
towego NSDAP] jest codziennie sztur-
mowane przez towarzyszy partyjnych,
którzy proszą, aby na opanowanym te-
renie użyć ludzi naszego „ruchu”, a na
ich stanowiska skierować ludzi z środka
Rzeszy.
W zwiększonym wymiarze obserwuje
się zły obyczaj palenia papierosów przez
młodzież. Wychowawcze oddziaływa-
nie HJ przynosi niewielki skutek. Czę-
ściowo winne są ogromne reklamy
papierosów. Wszystkie słupy ogłosze-
niowe są oblepione w dużej części tego
typu reklamami. Tylko zakaz sprzedaży
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Alle Litfaßsäulen sind zum größten Teil
mit diesen Ankündigungen bedeckt. Ein
Verbot der Abgabe von Rauchwaren an
Jugendliche bis 16 oder 17 Jahre könnte
nur Gutes wirken

towarów tytoniowych młodzieży do 16
lub 17 roku życia mógłby poprawić sy-
tuację.
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Andrzej Rożanowicz

Rok 1939 w pAmięci kAtowickiego gimnAzjAlisty

Urodziłem się w Katowicach w 1925 roku1, tu uczęszczałem od roku 1931 do 
Szkoły Powszechnej im. św. Jadwigi, a od roku 1937 do Miejskiego Gimnazjum 
Męskiego im. Mikołaja Kopernika, gdzie też należałem do gimnazjalnej drużyny 
harcerskiej. Dokładnie więc pamiętam wydarzenia 1939 roku.

Rok ten rozpocząłem na obozie narciarskim naszej drużyny harcerskiej w Ja-
worzynce za Istebną w Beskidzie Śląskim. Początek roku utrwalił się zatem w mo-
jej pamięci wędrówkami narciarskimi na drugą stronę niedawnej granicy na tzw. 
Zaolzie. Była to część Śląska Cieszynskiego, którą zajęli Czesi w 1919 roku2, a któ-
ra wróciła do Polski w 1938 roku i dzieliła wraz z całym województwem śląskim 
losy wojenne jako składowa włączonej do Rzeszy rejencji katowickiej, po czym  
w 1945 roku wróciła do Czechosłowacji.

Kiedy wróciliśmy z zimowego obozu do Katowic, dawało się odczuć wśród do-
rosłych zaniepokojenie narastającą atmosferą zagrożenia w polityce europejskiej. 
My młodzi nie zdawaliśmy sobie sprawy z nadchodzącego niebezpieczeństwa. 
Jednak już wiosną 1939 roku zaczęły się pojawiać w środowisku szkolnym pewne 
formy przygotowań na ewentualne zagrożenia.

I tak młodzież klas gimnazjalnych na specjalnych lekcjach była zaznajamiana 
z zasadami obrony przeciwlotniczo-gazowej, dla uczniów klas licealnych inten-
syfikowano zaś zajęcia z przysposobienia wojskowego „PW”. Dotyczyło to rów-
nież naszego Gimnazjum Miejskiego, gdzie byłem uczniem II klasy gimnazjalnej,  
a mój brat Zdzisław II klasy licealnej.

Wiosną też w drużynach harcerskich zaczęto szkolenie młodszych druhów  
w służbach łączności, a starszych w posługiwaniu się bronią i w rozpoznawaniu 

1 Moi rodzice, Stanisław Rożanowicz i Maria z d. Glabisz, mieszkali w Katowicach od 1911 roku, kie-
dy ojciec po studiach w Strasburgu osiedlił się to jako lekarz dentysta. Mieli 4. synów: Janusza, Zdzisława, 
Andrzeja i Kazimierza.

2 Czesi złamali umowę z dnia 5 listopada 1918 roku między Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego 
a „Narodnym Vyborem” tzw. Śląska Austriackiego o podziale terenu na zasadzie narodowościowej: gminy 
z większością ludności czeskiej za rzeką Ostrawicą przypadają Czechom, a gminy na wschód od Ostrawicy 
z większością polską przypadają Polsce. Wykorzystując trudną sytuację Polski na wschodnim froncie, Cze-
si wtargnęli zbrojnie, aby zająć cały Śląsk Cieszyński – aż do Bielska i doliny górnej Wisły, do jej źródeł! 
Zatrzymani pod Skoczowem wycofali się na linię Olzy, ale przez Radę Ambasadorów wymusili podział 
Śląska Cieszyńskiego – na co Polska zagrożona nawałą bolszewicką musiała przystać. Tak powstał problem 
Zaolzia.
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modeli lotniczych i zmotoryzowanych jednostek wroga. Młodsze zastępy prowa-
dziły swoje ćwiczenia za lotniskiem nad leśnymi stawami, zwanymi „sztauwaje-
rami”, starsze zastępy na strzelnicy PW za Parkiem Kościuszki. Harcerze z klas 
licealnych przed zakończeniem roku szkolnego uczestniczyli w „koncentracji” 
przysposobienia wojskowego obu katowickich gimnazjów męskich3 w Nierodzi-
miu koło Skoczowa.

W gimnazjum żeńskim4, gdzie uczęszczały moje i starszych braci koleżanki ze 
śródmieścia5, już w lutym 1939 roku zaczęto organizować Pogotowie Harcerek 
niezależnie od szkolenia licealistek w ramach Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet.

W miesiącu maju wzorem harcerek powołano Pogotowie Harcerzy ze służba-
mi: łącznikową gońców pieszych i rowerowych, łączności telefonicznej i telegra-
ficznej oraz radiowej krótkofalowej, obrony przeciwpożarowej i przeciwlotniczej. 
Ja otrzymałem przydział do służby przeciwpożarowej, a mój starszy brat Zdzisław 
do obserwacji przeciwlotniczej i pomocniczej służby wojskowej.

Wśród mieszkańców Katowic prowadzono zbiórki pieniędzy na dozbrojenie 
armii, a w takiej akcji na Fundusz Obrony Narodowej uczestniczyli też lojalni 
Niemcy, jak kupiec Augustyn Schwientek i fabrykant Johannes Wyk, których sy-
nowie chodzili z nami do polskiego gimnazjum w Katowicach, a nie niemieckie-
go „Eichendorff-Gymnasium” w Chorzowie. Pamiętam też szeroko prowadzoną 
zbiórkę Polskiego Radia przez niezwykle popularnego Stanisław Ligonia na kara-
bin maszynowy bodaj „Żeleźniok Karlika” (już dokładnie nie pamiętam). Nawet 
bezrobotni zbierali na „Karlika”.

W maju witano w Katowicach wojsko polskie wracające z manewrów, odbywa-
ły się capstrzyki Związku Powstańców Śląskich, przemarsze drużyn harcerskich ze 
śpiewem piosenek żołnierskich i patriotycznych, na Zadolu odbył się zlot „Soko-
ła” i Śląskiego Związku Kół Śpiewaczych.

Ale i środowisko miejscowych, nacjonalistycznie nastawionych Niemców też 
organizowało hałaśliwe zloty na boisku 1.F.C. „Erster Fussball-Club” na Mu-
chowcu, w którym uczestniczyły oficjalnie działające Turnvereiny, Jungdeutsche Partei 
oraz Jungvolk z głośnymi bębnami i piszczałkami. Nikt im tych manifestacji nie 
zakłócał, nawet policja dyskretnie chroniła.

Z końcem roku szkolnego otrzymałem promocję do III klasy gimnazjalnej oraz 
awans w drużynie harcerskiej na zastępowego zastępu „Birkutów”. Jeszcze w lipcu 

3 Chodzi o Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie (wówczas bez patrona) przy ulicy Mickiewicza 
oraz o Miejskie Gimnazjum i Liceum Męskie im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Jagiellońskiej.

4 W okresie międzywojennym funkcjonowała w Katowicach tylko jedna żeńska szkoła średnia: Miej-
skie Gimnazjum i Liceum Żeńskie (wówczas bez patrona).

5 Wśród nich była moja koleżanka z klasy w szkole powszechnej Ola Wąsikówna, powojenna znana 
aktorka Aleksandra Śląska.
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doszedł do skutku obóz letni naszej drużyny w Łomnej Górnej na Zaolziu. Ja wy-
jechałem z rodziną na wakacje na wieś w Poznańskiem. Letnie ferie szkolne roku 
1939 zakończyły się przedwcześnie. Gdzieś koło 20 sierpnia radio nadało kilka-
krotnie apel, aby harcerki i harcerze mający przydział do Pogotowia Harcerskiego 
lub przysposobienia wojskowego niezwłocznie zgłaszali się do swoich jednostek.

W końcu sierpnia mój brat Zdzisław i ja znaleźliśmy się więc w Katowicach. 
On jako licealista przeszkolony w PW otrzymał przydział do punktu obserwacyj-
nego obrony przeciwlotniczej OPL na Domu Powstańca przy ulicy Matejki. Ja 
miałem przydział do służby przeciwpożarowej magistratu. Moje zadanie polegało 
na udziale w kontrolach ochrony przeciwpożarowej strychów kamienic śródmie-
ścia Katowic i na utrzymaniu nocnej warty obserwacyjnej na dachu naszej kamie-
nicy. Stąd miałem przekazywać meldunki telefoniczne do punktu dyżurującego  
w magistracie, pamiętam nazwisko inżyniera Mazurkiewicza z magistratu.

W zasadzie trzymałem się blisko mieszkania, natomiast mój brat odbywał 6-go-
dzinne dyżury na Domu Powstańca, gdzie dyżury pełnili z nim harcerze licealiści: 
Tadek Czylok, Romek Wilczyński, Olgierd Wołczek oraz wizytujący ich żołnierze 
73. Pułku Piechoty. Drugi punkt obserwacyjny OPL, gdzie służbę pełnili harcerze 
licealiści, był umiejscowiony na dachu „drapacza chmur”, najwyższego w mieście 
budynku przy ulicy Żwirki i Wigury. Pamiętam tylko dwa nazwiska pełniących 
tam służbę: Aleksander (Olek) Drapella, przyboczny naszej drużyny harcerskiej  
i druh Alfred Ćwięczek, obaj uczestnicy obozów zimowych 1937/1938 w Jaszczu-
rówce i 1938/1939 w Jaworzynce. Był tam też krótkofalowiec druh Tadeusz Böhm 
z Drużyny im. Zawiszy Czarnego.

W piątek 1 września około godziny 5 nad ranem punkt obserwacyjny na „dra-
paczu chmur” zauważył nadlatujący nad miasto niemiecki samolot bojowy i ogło-
sił syreną alarm lotniczy, w trakcie którego rozległy się detonacje bombowe na lot-
nisku. Wracający nisko nad torami kolejowymi na zachód samolot niemiecki został 
ostrzelany przez posterunek OPL na Domu Powstańca! Tak rozpoczęła się II woj-
na światowa w Katowicach, a udział harcerzy gimnazjalistów i licealistów w służ-
bach OPL przekształcił się od tego momentu w udział w służbach pomocniczych 
działań wojennych kampanii wrześniowej.

W pierwszym dniu wojny w Katowicach trwał nadal utrzymujący się od kilku 
dni tłok na dworcu. Oblegano pociągi w kierunku Krakowa i dalej na wschód, do 
Kielc przez Sosnowiec południowy – Jędrzejów i przez Sosnowiec Główny – Go-
łonóg – Olkusz – Tunel. Dworcowy punkt sanitarny PCK i punkt wyżywieniowy 
dla tłoczących się ludzi z dziećmi wspomagały harcerki i panie z parafii Mariackiej.

Natomiast ja obserwowałem z dachu naszego domu exodus ludności przygra-
nicznych miejscowości, ciągnących z wozami wyładowanymi dobytkiem ulicą Pił-
sudskiego (obecnie Warszawska) i dalej do Mysłowic. Kiedy zaniepokojony tym 
składałem meldunek do magistratu, to inżynier Mazurkiewicz uspokajał mnie, że 
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to normalne zjawisko, aż ustali się linia frontu, a ja mam obserwować, czy dywer-
sanci nie wywołują pożarów, by wywołać panikę! 

Przez cały pierwszy dzień wojny radio odczytywało orędzie prezydenta Mo-
ścickiego do Narodu oraz podawało krzepiące komunikaty. Od czasu do cza-
su ogłaszano alert: „Uwaga, uwaga, nadchodzi...[i jakieś symbole liczbowe].”  
Od strony granicy, tj. Chorzowa, nie było słychać żadnych odgłosów walki. Jednak 
nasza gosposia Gertruda, która przez okres wakacji rezydowała w mieszkaniu i te-
raz się mną i bratem opiekowała, była innego zdania. Mówiła o wyjazdach rodzin 
„goroli”, ewakuacji urzędów a nawet policji, ale to do nas młodzików nie docie-
rało. Pełni byliśmy animuszu, a brat był wręcz dumny, że ich placówka OPL na 
Domu Powstańca jako pierwsza w Katowicach przeszła chrzest bojowy, ostrzeli-
wując nieprzyjacielski samolot. Chodziliśmy więc pilnie – brat na swoje dyżury,  
a ja na swój punkt obserwacyjny przeciwpożarowy. 

Wieczorem pierwszego dnia dały się słyszeć na dachu dochodzące z oddali, 
gdzieś zza Mikołowa jakieś odgłosy kanonady. Odgłosy te towarzyszyły mi przez 
cały czas dyżuru na dachu naszej kamienicy. Rano podczas rutynowego meldun-
ku do magistratu dowiedziałem się, że to nasze wojsko powstrzymuje jakiś zagon 
pancerny niemiecki, który się przerwał przez front i doszedł pod Wyry.

W drugim dniu wojny, tj. w sobotę, sytuacja w Katowicach zaczęła się zmie-
niać. Stopniowo coraz mniej grup ludzi z dobytkiem ciągnęło przez miasto, na 
dworcu utrzymywał się tłok, ale jakby mniejszy. Za to brat przyniósł nam na obiad 
wiadomość z Domu Powstańca, że zarząd Związku opuścił swoją siedzibę, udając 
się autobusem Śląskich Linii Autobusowych „poza linię frontu”.

Nasza gosposia zrelacjonowała, że widziała ewakuację Dyrekcji Policji. Więc  
i ja poszedłem na miasto, żeby zobaczyć, co się dzieje w magistracie. Przed starym 
ratuszem na ulicy Pocztowej stała ciężarówka, do której wynoszono jakieś doku-
menty z biur, a także z Kasy Miejskiej mieszczącej się na parterze. Przed nowym 
magistratem na ulicy Młyńskiej stał autobus bladozielonego koloru, do którego 
wsiadali jacyś panowie z walizkami. Do drugiego autobusu wsiadał „mój” inżynier 
Mazurkiewicz, który wyjaśnił mi, że urząd się ewakuuje na wschód, a w mieście 
tworzą się Kompanie Obrony Narodowej, które przejmą harcerzy z punktów ob-
serwacyjnych. 

Autobusy odjechały, a ja wróciłem do domu i postanowiłem pozostać na swoim 
posterunku, skoro mój brat poszedł na swój dyżur do Domu Powstańca. Wieczo-
rem ustały odgłosy kanonady od strony Mikołowa. Zatelefonowałem do magistra-
tu, aby zgłosić swój dyżur, ale usłyszałem tylko głos woźnego „Sam niy ma niko-
go.” Noc minęła bez sensacji, czasem było słychać pojedyncze strzały od strony 
północnej.

Trzeci dzień wojny w Katowicach był jakiś dziwny. Była to niedziela, w koście-
le pustawo, mieszkańców w mieście prawie nie widać, policji nie ma. W Rynku 
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grupki zdezorientowanych ludzi, kilku w mundurach powstańczych, kilkoro mło-
dzieży w harcerskich i gimnazjalnych mundurkach, mówi się, że w sobotę wieczo-
rem wojsko opuściło umocnienia graniczne, a nawet katowickie koszary. Posze-
dłem czym prędzej zobaczyć, co robi mój brat na Domu Powstańca, bo nie wrócił 
rano z dyżuru do domu. Zastałem tylko starszego powstańca, który mi powiedział, 
że załogi licealistów zostały wieczorem zwinięte z obu posterunków OPL, tj. tu  
i na „drapaczu chmur”, że chłopcy zostali dozbrojeni w karabiny i odeszli wraz  
z żołnierzami do koszar artylerii do Będzina.

Gdy wróciłem do domu, gosposia podniosła lament: „Zdzich poszoł na woj-
na!” W południe radio podało radosną nowinę, że Anglia wypowiedziała wojnę 
Niemcom, a Francja uczyni to lada godzinę. Radio transmitowało żywiołową ma-
nifestację przed ambasadą angielską w Warszawie.

Po zjedzeniu niedzielnego obiadu oświadczyłem gosposi, że też pójdę śladem 
Zdzicha na wojnę – co wywołało gwałtowny protest z jej strony. Argumentowała, 
żebym został, bo nic nam nie grozi, bo w domu mieszkają dobrzy Niemcy, którzy 
nie pozwolą zrobić nam nic złego. Wymieniała doktora Klara, okulistę mieszka-
jącego na drugim piętrze, oraz lokatorów oficyny w podwórzu: dozorcę Rotera, 
praczkę Bannkową, krawcową Firlusową. Skoro myśmy dobrze żyli z nimi, to oni 
za nas poręczą. Zresztą i po drugiej stronie ulicy mieszkają znani Niemcy, z któ-
rych synami chodziłem do gimnazjum, więc też nas obronią w razie potrzeby. Nie 
pomogły jednak żadne argumenty ani zaklęcia, powiedziałem gosposi, żeby prze-
czekała w mieszkaniu chwilową zmianę frontu, bo Anglicy przerzucą spadochro-
niarzy albo dokonają desantu morskiego, a Francuzi ruszą na zachodzie i wnet sy-
tuacja się obróci i wojna się skończy.

Przebrałem się w mundurek gimnazjalny, wziąłem z szafy harcerski tornister 
z kocem, przybornikami oraz zapasową odzieżą wycieczkową i zaopatrzony przez 
rozpaczającą gosposię w chlebak z żywnością wyruszyłem w nieznaną drogę.

Nie traktowałem tego jako ucieczki, lecz jako wyjście z zagrożonego miasta  
i podjęcie przygody wojennej. Ulicą Zamkową, potem Peowiaków wzdłuż kopal-
ni Ferdynand przez Bogucice i Małą Dąbrówkę wraz z grupą cywilów opuściłem 
Katowice.

Swojej wrześniowej tułaczki po opuszczeniu Katowic nie opisuję, ponieważ  
artykuł przedstawia wspomnienia związane z przeżyciami 1939 roku jedynie  
w tym mieście.

Do Katowic wróciłem pod koniec miesiąca, gdy dogorywała już wrześniowa 
kampania po „wbiciu noża w plecy” przez sowietów, wobec nieudzielenia jakiej-
kolwiek pomocy przez zachodnich aliantów i po opuszczeniu kraju przez jego 
władze.

Jeszcze nie powołano na ziemiach polskich Generalnego Gubernatorstwa ani 
nie ustalono granic. Patrole drogowe przepuszczały więc na Śląsk wracających 
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uciekinierów, jeśli mieli dokumenty stwierdzające miejsce zamieszkania na Ślą-
sku, metrykę, dowód osobisty, legitymację kolejową, szkolną czy z zakładu pracy. 
Ja miałem ze sobą legitymację szkolną z fotografią i datą ważności do 30 września 
1939 roku, na sobie mundur gimnazjalny, a przede wszystkim jako taką znajomość 
języka niemieckiego nabytą w szkole i gimnazjum. Dlatego nie napotykałem żad-
nych przeszkód ze strony patroli wojskowych po drodze od Krakowa aż do daw-
nej granicy Galicji z Prusami w Mysłowicach. Tu witały transparenty Ein Volk, 
ein Reich, ein Führer!6 Była też na ulicach już niemiecka policja, tzw. zielona poli-
cja Schutzpolizei w charakterystycznych czako na głowach i jedynie pałką gumową 
przy boku.

Katowice świętowały też swój powrót do Niemiec, pełno było chorągwi czer-
wonych z czarnymi swastykami na białym okrągłym tle. Na ulicach były już ta-
bliczki z ich dawnymi niemieckimi nazwami, szyldy na sklepach też były już  
w języku niemieckim. W oknach witryn sklepowych często były portrety Adolfa 
Hitlera udekorowane chorągiewkami. Na ulicy 3 Maja, teraz z powrotem Grund-
mannstrasse, na budynku „Kattowitzer Zeitung” – niemieckiej gazety wychodzącej 
przez cały okres międzywojenny – wisiał ogromny transparent: Wir danken unserem 
Führer!7 Taki też transparent zobaczyłem na domu przy ulicy św. Jana nad restau-
racją „Erholung”8, gdzie mieściły się biura Volksbundu9, czyli legalnej niemieckiej 
organizacji o nastawieniu nacjonalistycznym.

W centrum miasta kręciły się typy w żółtych bryczesach i żółtych koszulach  
z czerwoną opaską i czarną swastyką na białym okrągłym tle. Byli to członkowie SA 
– hitlerowskiej formacji zastraszającej ludność10. Widać było też ponurych drabów 
w czarnych bryczesach i kurtkach, też z opaskami na rękawach i w czarnych czap-
kach ze srebrnymi trupimi czaszkami na głowach. Byli to członkowie SS – skrajnie 
terrorystycznej formacji hitlerowskiej11. Byli to chyba przyjezdni Niemcy z drugiej 
strony granicy, którzy zwiedzali przywrócenie do Rzeszy miasta Kattowitz12. Na-
tomiast miejscowi Niemcy: ci starsi okazywali zadowolenie ze zmiany sytuacji, ale 
bez demonstracji i odwzajemniali pozdrowienia znajomych Polaków, ci młodsi, 
ulegając nastrojom „zwycięstwa”, maszerowali, śpiewając wojackie piosenki, ubra-
ni w ciemne długie spodnie, białe koszule z opaskami hitlerowskimi na rękawach  
i bez nakrycia głowy. Mówiono, że są wśród nich frajkorzyści13. Hałaśliwe oddzia-

6 Jeden naród, jedna Rzesza, jeden Wódz!
7 Dziękujemy naszemu Wodzowi!
8 „Wypoczynek”.
9 Deutscher Volksbund für Polnisch-Schlesien.
10 Pełna nazwa Sturmabteilungen der NSDAP.
11 Pełna nazwa Schutzstaffeln der NSDAP.
12 Niemiecka nazwa miasta Katowice.
13 Członkowie Freikorps, czyli ochotniczych formacji zbrojnych.
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ły Jungvolku14, które zdążyły już przekształcić się w Hitlerjungend15, maszerowały 
w zwartym trójkowym szyku, waląc w podłużne bębny i dmiąc w piszczałki z całej 
siły skoczne melodie. Ubrani byli jak za polskich czasów w czarne krótkie spoden-
ki i białe kolanówki, ale już mieli żółte koszule z hitlerowskimi opaskami, a na 
głowach czarne furażerki z odznaką HJ. Podobnie były ubrane oddziały dziewczę-
ce, tyle że w czarnych spódniczkach. Było to BDM16. Słowem, Katowice w końcu 
września 1939 roku robiły wrażenie całkiem niemieckiego miasta.

Gdzie się podziało moje miasto, w którym chodziłem z rodzicami na spacery 
do Parku Kościuszki czy na lotnisko, z kolegami na Muchowiec czy na „sztauwa-
jery” badź do „griniola”17 albo na biwaki harcerskie do panewnickich lasów? Gdzie 
podziały się polskie Katowice?

Polscy mieszkańcy pochowali się po domach, unikali spotkań na ulicach, by 
nie podpaść komukolwiek, przemykali ulicami do pracy i na zakupy. Byli jakby 
porażeni nagłą zmianą sytuacji, gdzie dotychczasowa mniejszość stała się panującą 
większością, demonstrującą swą pozycję hegemona po rozpadzie dotychczasowych 
struktur państwowych, nagłym znalezieniem się wobec nowych struktur obcego 
dla nich państwa. Żyli ze świeżą bolesną traumą tragicznie przegranej przez Pol-
skę wojnie obronnej. Do tego ledwie trzy tygodnie po wydarzeniach, jakie miały 
miejsce w Katowicach po moim wyjściu z miasta, w poniedziałek 4 września, gdy 
wkraczało tu wojsko niemieckie. O wydarzeniach tych dowiadywałem się od zna-
jomych, którzy pozostali na miejscu i je przeżyli. Również i nasza gosposia Ger-
truda która pozostała w mieszkaniu położonym przecież w centrum miasta, opo-
wiedziała mi po moim powrocie, co działo się w Katowicach, co sama przeżyła i co 
na własne oczy widziała. Pamiętam dobrze ich relacje. Że w Katowicach stawiano 
opór wkraczającemu wojsku niemieckiemu i Freikorpsowi. Że była to samorzut-
nie podjęta akcja pozostałych w mieście powstańców śląskich i harcerzy – choć 
krótkotrwała i pozbawiona jakichkolwiek szans skuteczności, to jednak spowodo-
wała krwawy odwet na polskiej ludności cywilnej. W relacjach zgodnie wymienia-
no jako miejsce walk Park Kościuszki z wieżą spadochronową, Dom Powstańca 
przy ulicy Matejki oraz teatr w Rynku i wieżę kościoła ewangelickiego.

Zaraz więc, jeszcze w końcu września, sprawdziłem te wiadomości i na własne oczy 
oglądałem rozwaloną burtę rozbitej platformy wieży spadochronowej oraz ostrzelaną 
ścianę Domu Powstańca od strony torów kolejowych i ulicy Mikołowskiej.

Zarówno gosposia, jak i znajomi relacjonowali, że z wieży spadochronowej 
strzelali jacyś harcerze, a Niemcy rozbili platformę „armatą”, z Domu Powstańca 

14 Młodzież narodowa niemiecka oficjalnie działająca na polskim Górnym Śląsku.
15 Organizacja hitlerowskiej młodzieży w Rzeszy Niemieckiej, narybek SA. i SS.
16 BDM. = Bund Deutscher Mädel – żeński odpowiednik HJ.
17 „Sztauwajery” to stawy za lotniskiem katowickim, a „griniol” to glinianka na nieczynnej cegielni 

Grünfeldów, żydowskich przedsiębiorców budowlanych.
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zaś ostrzeliwała się jakaś grupa powstańców, blokując wejście ulicą Mikołowską do 
centrum miasta. Relacje takie były zaraz po wojnie potwierdzane przez świadków 
przed ówczesną Komisją Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Niestety, bywa-
ły one w ostatnich latach kwestionowane, a nawet wyszydzane w lokalnej prasie 
przez żądnych sensacji publicystów, a przecież znajdują potwierdzenie w niemiec-
kich dokumentach wojskowych.

I tak w roku 1974 Andrzej Szefer opublikował dziennik wojenny gen. Georga 
Brandta18, w którym opisywał on swoje przybycie na punkt zborny z gen. Ferdi-
nandem Neulingiem19 na wzgórzu Beaty, tj. na szczycie Parku Kościuszki, gdzie 
dalszy marsz dywizji został zatrzymany ostrzałem karabinów maszynowych z żela-
znej wieży znajdującej się w parku oraz ogniem karabinowym z głębi parku; rów-
nież oficer łącznikowy gen. Brandta zameldował o zatrzymaniu się oddziału zwia-
dowczego na ulicy Mikołowskiej przy zabudowaniach więziennych pod ostrzałem 
karabinów maszynowych z wysokiego budynku za przejazdem kolejowym  
(tj. Domu Powstańca) oraz z wieży wodociągowej dworca kolejowego.

Również w odszukanym w roku 2003 przez Ryszarda Kaczmarka w Archi-
wum Wojskowym we Fryburgu dzienniku wojennym gen. Ferdinanda Neulinga 
znajdujemy podobną relację; zatrzymanie wmarszu do Katowic o godz. 8.00 na 
wzgórzu Beaty przez ostrzał karabinów maszynowych z żelaznej wieży w miej-
skim parku, który zlikwidowano kilkoma strzałami z podciągniętego działa prze-
ciwpancernego, także ostrzał karabinowy z głębi parku został zlikwidowany, a park 
oczyszczony z „insurgentów”. O godz. 11.30 gen. Neuling wjechał autem do cen-
trum miasta i został powitany kwiatami przed dworcem kolejowym przez obywa-
teli.

Jak z tego wynika, epizod w Parku Kościuszki trwał ponad 3 godziny jednak! 
Co jeszcze pamiętam z wrześniowych relacji, jakich wysłuchiwałem przecież 

„na gorąco” z wiarygodnych dla mnie ust gospodyni. Przede wszystkim to widok 
zwłok naszego znajomego drogerzysty, pana Józefa Olejniczaka, zastrzelonego 
przed własną drogerią przy ulicy 3 Maja obok sklepu Borinskiego. Potem sam wi-
działem, jak prowadzono cywilów, mężczyzn i chłopców ulicą 3 Maja z uniesio-
nymi do góry rękami do Rynku, gdzie wprowadzano ich na podwórze restauracji 
Friedländera od ulicy Zamkowej, skąd następnie rozlegały się salwy20. Gospodyni 
widziała zaś jak stamtąd miejscy woźnice wywozili na rolwagach trupy do szpital-
nych kostnic. Opowiadała, że poszukując innych znajomych, odwiedziła kostnicę 
szpitala przy ulicy Francuskiej oraz szpitala przy ulicy Raciborskiej, gdzie na wła-
sne oczy widziała stosy zakrwawionych trupów na posadzce i obok kostnicy21. Pod 

18 Dowódca uczestniczącej w zajęciu Katowic jednostki Grenzschutz Absch. 3.
19 Dowódca 239. Dywizji Landwehry uczestniczącej w zajęciu Katowic.
20 Znajomi dopowiadali dalsze miejsca; hotel Hospiz, miejsca na Załężu i Dębie.
21 Dyżurujący lekarz szpitala przy ul. Raciborskiej dr Mieczysław Grabowski opowiedział mojej matce 
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osłoną nocy przewieziono zwłoki do Panewnik, gdzie na cmentarzu wrzucono je 
do zbiorowego dołu i zasypano bez zachowania ceremonii pochówkowej22.

Podane przeze mnie relacje o faktach z września 1939 roku w Katowicach zna-
lazły potwierdzenie w przeprowadzonej drobiazgowo przez prokuratora Instytutu 
Pamięci Narodowej – Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi 
Polskiemu sprawie (sygn. Akt S 56/03/Zn).

W postanowieniu z dnia 12 lipca 2005 roku do tej sprawy wyszczególniono 
miedzy innymi wiele nazwisk osób rozstrzelanych w egzekucjach bez jakichkol-
wiek podstaw prawnych, potwierdzono sposób ich pojmania i doprowadzenia na 
miejsce egzekucji w Rynku, w podwórzu hotelu Hospiz i w innych miejscach,  
a także przebieg wkroczenia oddziałów wojska niemieckiego do Katowic, identy-
fikację formacji wojskowych i nazwisk ich dowódców, a także miejsc stawiania im 
oporu zbrojnego przez powstańców i harcerzy. Wszystko to potwierdziły relacje 
przesłuchanych świadków, ale też dokumenty, np. dzienniki wojenne niemieckich 
formacji wojskowych i materiały Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Pol-
sce działającej zaraz po wojnie. Prokurator IPN ustalił liczbę Polaków pozbawio-
nych życia w drodze egzekucji przez niemieckie formacje wojskowe w Katowicach 
podczas zajmowania miasta na 150 osób, przy stratach niemieckich 15 zabitych  
i 26 rannych łącznie we wszystkich formacjach biorących udział w agresji na Kato-
wice.

W październiku 1939 roku, jak dokładnie pamiętam, miało miejsce wiele zda-
rzeń, które wywarły istotny wpływ na sytuację w mieście. Otóż na początku tego 
miesiąca został ogłoszony dekret Kanclerza Rzeszy o włączeniu województwa ślą-
skiego, a więc i Katowic, z powrotem do państwa niemieckiego, od którego odłą-
czono je w 1922 roku23. Dotyczyło to również tej części województwa śląskiego, 
która uprzednio do Niemiec nie należała, bo powiaty bielski i cieszyński były czę-
ścią państwa austro-węgierskiego Habsburgów jako ziemie dawnego księstwa cie-
szyńskiego.

Województwo śląskie, w jego dotychczasowych granicach, zostało więc włączo-
ne bezpośrednio do Rzeszy, we wszelkich instytucjach państwowych i samorzą-
dowych wprowadzono język urzędowy niemiecki. Odgrodzono granicą państwo-
wą od utworzonego w tym samym czasie Generalnego Gubernatorstwa na terenie 
okupowanych ziem polskich podzielonych między siebie przez Niemcy i Związek 
Radziecki.

jeszcze w czasie wojny, że widział w kostnicy około stu zwłok, w tym kilkanaście w wieku 14–15 lat. Takie 
też oświadczenie złożył przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich.

22 Znajduje się tu zadbana obecnie zbiorowa mogiła ponad stu pomordowanych, co ustalono w drodze 
ekshumacji. Udało się ustalić jedynie kilkadziesiąt nazwisk.

23 Chodziło o plebiscyt, III powstanie i decyzję Rady Ligi Narodów o podziale Górnego Śląska, z czym 
się nie mogli pogodzić nigdy.
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Równocześnie poszerzono obszar włączony do Rzeszy o przyległe tereny sąsia-
dujących ze Śląskiem województw kieleckiego i krakowskiego (Zagłębie Dąbrow-
skie, powiat będziński i zawierciański, część olkuskiego i chrzanowskiego, oświę-
cimskiego, wadowickiego, powiat Biała Krakowska i Żywiec). Otrzymały one 
status tzw. terenów przyłączonych24, odgrodzonych jednak od Śląska przez około 
półtora roku granicą policyjną. Pod względem kościelnym należały nadal do die-
cezji częstochowskiej i krakowskiej, co umożliwiało tolerowanie języka polskiego  
w kościele, zabronionego w diecezji śląskiej od czerwca 1940 roku.

Jako rodowity katowiczanin, mieszkający stale w tym mieście, stałem się więc 
w październiku 1939 roku mieszkańcem Rzeszy bez własnego wyboru, tym bar-
dziej dotyczyło to mieszkańców urodzonych tu przed plebiscytem.

Po tej dygresji powracam do swoich wspomnień. W październiku zainauguro-
wano w Katowicach rok szkolny, ale we wszystkich szkołach powszechnych i gim-
nazjach obowiązywał wyłącznie język niemiecki. Ponieważ znałem jako tako ten 
język w mowie i piśmie, ucząc się go 3 lata w szkole i 2 lata w gimnazjum wraz  
z angielskim, dlatego myślałem, że dam radę w nowej sytuacji i podejmę przerwa-
ną naukę. Poszedłem więc ze swoimi przyjaciółmi Frankiem Bógdołem i Edziem 
Wilińskim do naszego gimnazjum aby kontynuować naukę w III klasie. Zgłosili-
śmy się grzecznie, rozmawiając po niemiecku z sekretarką ale nowy, już niemiecki 
dyrektor po zapoznaniu się z naszymi aktami oświadczył, że dla takich jak my har-
cerzy nie ma miejsca w niemieckim gimnazjum i mamy sobie szukać jakiejś po-
żytecznej roboty! Nie przejęliśmy się tą odmową – bo wojna przecież skończy się 
na wiosnę, jak tylko alianci ruszą całą potęgą i wojska kolonialne zaleją Niemcy!  
A samo uzasadnienie odmowy przez niemieckiego dyrektora poczytaliśmy sobie 
za honorowe dla nas.

Krążąc bez celu po mieście, spotkaliśmy naszego byłego drużynowego, harc-
mistrza Józefa Pukowca, którego nazywaliśmy żartobliwie „Pukocem” z powodu 
skrzywienia kręgosłupa, czyli po śląsku pukla. Jako młodzi harcerze, zdezorien-
towani w wyższych sferach harcerskich, nie wiedzieliśmy, że powołano już Tajną 
Śląską Chorągiew Harcerzy i nasz druh „Pukoc” jest jej komendantem. Podnie-
ceni spotkaniem wysłuchaliśmy polecenia aby kontynuować pracę naszego zastę-
pu „Birkutów” jako konspiracyjnej grupy harcerskiej, ale z zachowaniem należytej 
ostrożności, bo otoczenie przeżarte szpiclami, najlepiej zaś włączyć się do jakiejś 
działalności zaufania godnych osób starszych.

I znowu przypadek. Spotkałem naszego gimnazjalnego profesora historii, pana 
Kazimierza Stańczyka, a ponieważ darzył mnie on dużym zaufaniem, wyznał że 
razem z grupą bliskich mu osób zaczął redagować tajną gazetkę. Zapytał, czy mam 
zaufanie do kolegów, którzy mogliby pomóc w tej pracy, szczególnie w kolportażu. 

24 Tak zwane Eingegliederte Ostegebiete.
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Potraktowałem to jako zadanie w sam raz dla „Birkutów”. A że harcmistrz Puko-
wiec zalecał współpracę z dorosłymi, zaufanymi konspiratorami, dlatego podjęli-
śmy się pomocniczych zadań dla redakcji profesora Stańczyka.

Jako zastępowy uczestniczyłem kilka razy w tajnych spotkaniach redakcji, by 
ustalać konkretne zadania dla „Birkutów”. Było nas wtedy na początku, dwie trój-
ki, podstawowe ogniwa konspiracji. Spotkania starszych, około trzydziestoletnich 
wydawców gazetki pod nazwą „Ku Wolności”, wokół której powstała organiza-
cja pod tą sama nazwą, odbywały się w mieszkaniu państwa Koźlików przy ulicy 
Drzymały 3 w mieszkaniu nr 925. Kierowali tą organizacją dwaj przyjaciele: Franek 
Galbierz (z Oddziałów Młodzieży Powstańczej) i Adam Dawidowicz (z Polskiego 
Związku Zachodniego) oraz syn gospodarzy Bolek Koźlik (z młodzieży Sokoła). 
Wszyscy trzej mieli do mnie zaufanie, bo pochodziłem z tego samego kręgu trady-
cji śląskiej co oni.

Tak to w Katowicach już na początku okupacji, bo w październiku 1939 roku, 
powstała tajna polska gazetka i konspiracyjna organizacja „Ku Wolności”. Nam 
młodym harcerzom, przydzielono zadania pomocnicze: rękopisy redakcyjne prze-
nosiliśmy i przewoziliśmy tramwajem na ulicę Cichą w Dębie, do mieszkania star-
szego konspiratora Jerzego Wiechoczka, z rodziny polskich optantów z Gliwic26. 
Wiechoczek przepisywał na maszynie do pisania, nakryty kocami, by nie było sły-
chać stukania, teksty odręczne na woskowe matryce, które przynosiliśmy mu ze 
sklepiku pani Nowickiej przy ulicy Poprzecznej 19. Używam starej nazwy ulicy, 
przemianowanej na sanacyjnego ministra Pierackiego, ponieważ pani Nowicka 
była tradycjonalistką.  Była ona wdową po Telesforze, księgarzu polskim w czasach 
pruskich. Z kolei staromodny ramkowy powielacz razem z wałkiem i farbą dru-
karską dała nam pani Jadwiga Eichorn, mająca mały warsztacik poligraficzny na 
ulicy Poprzecznej pod numerem 7 w podwórzu.

Gotowe gazetki, jednostronicowe najczęściej, zabieraliśmy od Wiechoczka i za-
wozili na ulicę Drzymały do państwa Koźlików. Część rozprowadzaliśmy wśród 
znajomych harcerzy i gimnazjalistów podczas polskich mszy niedzielnych, jakie 
jeszcze na początku okupacji odbywały się w kościele garnizonowym. Msze od-
prawiał sędziwy ks. dr Stanisław Wilczewski, rodowity wrocławianin! Część gaze-
tek przekazywaliśmy pod wskazane nam zaufane adresy do peryferyjnych dzielnic 
miasta, m.in. na Zawodziu do doktora Adamczyka, członka „Ku Wolności”. Na-
wet docieraliśmy do znajomych do Mikołowa: państwa Ptoków, doktora Świtały 
oraz rodziny Bugdołów, czyli stryjecznych naszego druha Franka Bugdoła z za-
stępu „Birkutów”. W styczniu 1940 roku wobec grożącej wpadki zakończyło się 
wydawanie gazetki. Na początku listopada miało też miejsce w Katowicach bar-

25 Państwo Koźlikowie byli z kręgu „Sokoła”, którego prezesem od 1911 roku w Katowicach był mój 
ojciec Stanisław Rożanowicz, zmarły w 1933 roku.

26 To ci, którzy w plebiscycie głosowali za Polską i po zmianie granic przeprowadzili się do Katowic.
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dzo znamienne zdarzenie, którego byłem świadkiem. Otóż na kominie cegielni 
na Karbowej, cegielni należącej do kopalni „Ferdynand” (a nie żydowskiej rodzi-
ny Grünfeldów), ktoś zawiesił w dniu 11 listopada biało-czerwoną chorągiew dla 
uczczenia polskiego święta narodowego. Przez kilka godzin górowała ona nad 
miastem ku uciesze miejscowych Polaków i wściekłości niemieckich władz. Ktoś 
w nocy wdrapał się po klamrach na szczyt komina27 i zawiesił na piorunochronie 
chorągiew, a schodząc zniszczył na kilku metrach klamry, by nie można było dojść 
do szczytu. Straż pożarna w Katowicach nie dysponowała tak wysoką drabiną, by 
sięgnąć szczytu, więc zanim przybyli specjaliści od kominów przemysłowych (bo-
daj z Gliwic), przez kilka godzin flaga polska powiewała na kominie cegielni. Poli-
cja wprawdzie aresztowała stróża nocnego, ale stary niedowidzący inwalida górni-
czy po spisaniu protokołu został zwolniony. 

Miesiąc listopad przyniósł jednak też mniej przyjemną niespodziankę – akcję 
wydawania nowych, niemieckich już dowodów tożsamości, tzw. palcówek28. Trze-
ba było wpisać język używany w domu oraz narodowość, przy czym były przewi-
dywane takie określenia jak: deutsch, polnisch, slonzakisch i kaschubisch. Zatem for-
mularze przewidywane były dla terenów włączonych do Rzeszy – od Śląska do 
Pomorza.

Podczas akcji palcówek, na polecenie biskupa Adamskiego, księża namawiali 
Ślązaków, by wpisywali Volksdeutsch w celu zmylenia okupanta, pozostania na miej-
scu i utrzymania przemysłu dla przyszłości kraju. Tak podobno biskup Adamski 
uzgodnił z Rządem RP w Paryżu, za pośrednictwem konsulatu włoskiego w Kato-
wicach.29 Rozgrzeszano te postawę również tym, że przed wojną wielu Niemców 
też się kamuflowało i to nawet w polskich organizacjach. Zresztą rozważając na 
zimno, to gdzie mieliby się podziać z rodzinami na tułaczce ludzie ciężkiej pracy, 
zostawiająć cały dobytek? A przecież Polska trwała tu zaledwie 17 lat, a i najlepszą 
matką też nie zawsze była dla Ślązaków. Natomiast od pokoleń panowali tu Niem-
cy, wśród tutejszych ludzi posłuszeństwo dla władzy było wiec niejako wrodzone. 

Oczywiście, ludzie zaangażowani społecznie za polskich czasów nie mogli się 
kompromitować, wpisując jako język ojczysty slonzakisch i jako narodowość Volks-
deutsch, więc podawali język i narodowość polską. Natomiast działacze niepod-
ległościowi w ogóle nie wracali na Śląsk z wrześniowej tułaczki, bądź to zostając  
w Generalnym Gubernatorstwie, bądź uciekając za granicę, by przeczekać okres 
wojny.

W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy inaczej traktowali Polaków za-
mieszkałych tu jeszcze za czasów pruskich przed I wojną światową, a inaczej na-

27 Jak się później dowiedziałem, był to kuzyn znanego harcerza Bogdana Suchego, mieszkającego przy 
placu Miarki.

28 Były to formularze Fingerabdruck.
29 Konsulat mieścił się przy ulicy 3 Maja nr 23.
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pływowych, którzy zjechali tu po przyłączeniu do Polski na ciepłe posadki. Tych 
pierwszych traktowali jako dawnych obywateli, którzy muszą się dostosować do 
zmienionej sytuacji. W zasadzie do dawnych warunków, gdyż traktowano ich jak 
Preussen der polnischen Zunge30. Tych napływowych natomiast, jeśli sami nie zbiegli 
zawczasu, administracyjnie ponaglano do opuszczenia Katowic, udzielając nawet 
zezwolenia na zabranie mebli. Znane mi są dwa przypadki wywozu mebli wozem 
firmy Felux31 do Krakowa, a nawet do Zakopanego. 

Jesienią 1939 roku nie było na Śląsku wysiedleń jak w Wielkopolsce, czy całego 
miasta jak w Gdyni. Stosowano za to różne szykany wobec przyznających się do 
narodowości polskiej: obcinano części kartek żywnościowych i odzieżowych, nie 
przyjmowano dzieci do szkół ponadpodstawowych, nawet zawodowych. Był to 
jednak dopiero początek okupacji. Zabieranie sklepów i warsztatów oraz zagęsz-
czanie mieszkań na cele kwaterunkowe zaczęło się później, po roku. Tak się koń-
czył w Katowicach rok 1939. Nowy rok 1940 zaczął się w styczniu rozstrzeliwa-
niem Polaków na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Parku Kościuszki, czego byłem 
świadkiem wraz z Heniem Dutkiewiczem, harcerzem Gimnazjum Państwowego, 
zamieszkałym przy ulicy Moniuszki 2.

notka o autorze 
Andrzej Rożanowicz ur. 11.07.1925 roku w Katowicach. Jako jeden z 4 synów Stanisła-

wa i Marii z d. Glabisz obywateli tego miasta od 1911 roku. Studia na Uniwersytecie Po-
znańskim 1945–1950. Doktor praw, docent etatowy nauk ekonomicznych. W latach 1951–
1981 wykładowca statystyki i ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej i Pedagogicznej, 
w Śląskiej Akademii Medycznej, pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Medycyny 
Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym w Zabrzu, w Instytucie Organizacji i Zarzą-
dzania PAN Oddział w Bytomiu. Od 1981 roku na Uniwersytecie Śląskim kierownik Za-
kładu Ekonomiki i Organizacji Pracy. Od 1992 roku na emeryturze. Członek Polskiego 
Towarzystwa Ergonomicznego i członek zagraniczny Towarzystwa Naukowego Uniwer-
sytetu Ulm w RFN. 

W okresie okupacji w Katowicach uczestnik konspiracyjnego harcerstwa i taj-
nego nauczania. Działa społecznie na rzecz tradycji patriotycznych Górnego Śląska, czyn-
ny w Związku Górnośląskim oraz w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
w Oddziale Katowickim i w Okręgu Śląskim. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Polonia Restituta, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Zasługi 
ZHP z Mieczami oraz dwoma Medalami Republiki Czeskiej dla uczestników II Wojny 
Światowej.

30 Takiego określenia jak „Prusacy polskiego języka” użył pruski sąd w Katowicach przed I wojną świa-
tową wobec Sokołów rozmawiających po polsku na dworcu!

31 Firma miała magazyny w spichrzu zabudowań folwarcznych przy ulicy Zamkowej.
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nieznAne źRódło do twóRczości beRlińskiego 
mAlARzA AdolfA menzlA 

w zespole AktA miAstA choRzowA

Czołową rolę w powstaniu okręgu przemysłowego na Górnym Śląsku odegrały 
dwie huty państwowe (królewskie) – w Gliwicach (od 1795 roku) i Królewskiej 
Hucie (obecnie Chorzów; od 1797 roku). Ich produkcja była oparta już nie na sile 
miechów poruszanych siłą wody i węgla drzewnego, jak we wcześniejszych kuź-
nicach, ale na użyciu do wytopu koksu, który umożliwiał uzyskanie wyższej tem-
peratury oraz maszyn parowych napędzających dmuchawy. Pierwszy piec koksow-
niczy na kontynencie europejskim (poza Wielką Brytanią) powstał właśnie koło 
Gliwic. Tej tematyce poświęcił jeden z najsłynniejszych obrazów niemieckich II 
połowy XIX wieku Adolf Menzel, przedstawiając pracę w walcowni żelaza w Kró-
lewskiej Hucie. Temat był nowatorski, bo dopiero wówczas zaczęto prezentować 
w malarstwie pracę w zakładach przemysłowych.

„Huta Królewska” w czasie, kiedy przebywał tam Menzel, była własnością po-
wstałej 1 lipca 1871 roku w Berlinie „Górniczo-Hutniczej Spółki Akcyjnej Zjed-
noczone Huty Królewska i Laura” (Vereinigte Königs- und Laurahütte Aktiengesellschaft 
für Bergbau und Hüttenbetrieb). Spółka ta nabyła wówczas ten zakład od Guido hra-
biego Henckel von Donnersmarck, który w poprzednim roku (3 stycznia 1870 
roku) kupił hutę od państwa pruskiego. Wiązało się to z coraz dalej idącą mono-
polizacją produkcji przemysłowej po zjednoczeniu Niemiec pod hegemonią Prus. 
Wkrótce po nabyciu huty spółka przystąpiła do jej modernizacji. Chcąc poprawić 
jakość produkowanej tu stali, zastosowano piece Bessemera (tzw. konwertorowe) 
i walcownię przystosowaną do produkcji szyn kolejowych (Triowalzwerks-Anlage)1. 
Jakość pozyskiwanej tu stali pozwalała nawet na produkcję kół do wagonów kole-
jowych2. Była to wówczas jedna z najnowocześniejszych hut w Europie.

Obraz Walcownia żelaza w Królewskiej Hucie Menzel ukończył w 1875 roku3, 
przedstawiając na nim proces walcowania szyn kolejowych. Został on następnie 

1 H. Voltz: Die Bergwerks-und Hüttenverwaltungen des Oberschlesischen Industriebezirks. Ein historisch–sta-
tistischer Wegweiser den Theilnehmern am V. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage gewidmet vom Oberschlesischen 
Ber- und Hüttenmännischen-Verein. Kattowitz 1892, s. 176.

2 Tamże.
3 I. Kozina: Menzel Adolph, von. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. T. 1. Red. Z. Kapała. 

Chorzów 2007, s. 262–263.
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sprzedany do Galerii Narodowej (Nationalgalerie) w Berlinie przez bankiera Adolfa 
Liebermanna, który był stryjem słynnego malarza Maxa Liebermanna4.

Wiele dotychczas nieznanych danych wyjaśniających losy i genezę obrazu znaj-
duje się w Archiwum Państwowym w Katowicach w zachowanej jednostce w ze-
spole „Akta miasta Chorzowa”5. Obraz powstał na zlecenie rodziny Lieberman-
nów, o czym świadczy wzmianka w korespondencji Paula Schmidta, wydawcy z 
Monachium6 z Richardem Schmidtem, dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Cho-
rzowie. W materiale archiwalnym znajdują się też zebrane przez dr. Arnolda Wie-
nicke z Katowic informacje biograficzne. Przedstawił je w referacie wygłoszonym 
na temat Menzla 16 maja 1942 roku7. Ustalił, że potomek Adolfa – Artur – miesz-
kał w Bytomiu jeszcze w 1934 roku8.

Max Liebermann miał w swoim posiadaniu wiele rysunków Adolfa Menzla, 
o czym wzmiankował Paul Schmidt w korespondencji do Richarda Schmidta  
w Królewskiej Hucie, wyjaśniając sprawę poszukiwanego rysunku przedstawia-
jącego miasto Królewską Hutę w 1872 roku (Königshütte 1872). Rysunek ten na-
zywano nawet obrazem ze zbiorów Liebermanna (Liebermann-Bild). Pisał miano-
wicie, że jak się dowiedział, Galeria Narodowa w Berlinie miała tylko negatyw9. 
Wienicke próbował ustalić miejsce przechowywania rysunku.

Znalazł informacje że posiadał go właśnie Max Liebermann10. Paul Schmidt 
nie mógł napisać mu wówczas wprost o powodach wyjazdu z Berlina rodziny M. 
Liebermanna, ale w kontekście żydowskiego pochodzenia tego słynnego malarza 
wszystko staje się jasne. Dopiero Post scriptum listu z 2 grudnia 1941 roku tłumaczy 
całą resztę. Autor listu napisał bowiem, że spadkobiercy M. Liebermanna zabrali 
rysunek za granicę wraz z innymi przedmiotami11. 

Adolf Menzel przyjechał do Królewskiej Huty w 1872 roku i sporządził tu oko-
ło 150 rysunków przygotowawczych do słynnego obrazu12, a ponadto wspomniany 
już widok miejscowości, która w 1868 roku uzyskała prawa miejskie. Galeria Na-
rodowa w Berlinie miała w latach czterdziestych XX wieku łącznie 120 rysunków 
przygotowawczych do obrazu Menzla13. Obraz i rysunki przygotowawcze do ob-

4 Tamże.
5 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), zespół 12/646 Akta miasta Chorzowa (dalej M 

Chorz), sygn. 2742.
6 Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik.
7 Mieszkał przy Viktoriastraße 19/2 – AP Kat, M Chorz, sygn. 2742, k. 42.
8 Przy Lindenstraße 46 – Tamże, k. 59.
9 Tamże, k. 52–54. „Die Nationalgalerie stellte das Negativ von einer Zeichnung Adolf v. Menzels her, 

die sich im Besitze Max Liebermann befand.“
10 Tamże, k. 54v.
11 Tamże, k. 8 – „P.S. So weit wir unterrichtet sind, sind die Erben Liebermann ins Ausland verzogen 

und haben den Nachlass grösstenteils mitgenommen.“
12 I.  Kozina: Menzel Adolph ..., s. 263.
13 Były to następujące numery katalogowe: 154–156, 158–160, 166–167, 261, 1064–1070, 1370–1381, 
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razu Walcownia żelaza w Królewskiej Hucie są obecnie przechowywane w niedawno 
udostępnionej po wieloletnim remoncie Starej Galerii Obrazów (Alte Gemäldegale-
rie) na Wyspie Muzeów (Museumsinsel) w Berlinie.

Niewątpliwie Menzel ukazał w sposób niezwykle udany problemy światła 
i blask żaru gorącego żelaza. Przypomina to bardzo obrazy przedstawicieli tzw. 
szkoły barbizońskiej (Courbeta i Milleta) oraz impresjonistów (zwłaszcza Mane-
ta), z którymi Liebermann zaprzyjaźnił się podczas pobytu we Francji. Przedsta-
wiali oni sceny z życia i pracy zwykłych robotników. Sam Liebermann namalował 
obraz Warsztat tkacki. Menzel dotychczas nie zajmował się tematyką społeczną, ale 
interesowało go malarstwo historyczne (np. sceny z życia Fryderyka II). Wyjazd do 
intensywnie rozwijającego się okręgu przemysłowego na Górnym Śląsku wynikł  
z fascynacji Liebermanna, którym opiekował się bogaty stryj. Namówił do wyjaz-
du również Menzla. Pokazanie ówczesnej pracy w hucie siłą rzeczy, zwłaszcza dla 
współczesnego widza, emanuje ukazaniem niezwykle ciężkich warunków pracy  
w ówczesnych zakładach przemysłowych. Menzel pokazał też ludzki wymiar tej 
pracy – ludzi odpoczywających od żaru, w którym przyszło im pracować, myją-
cych się i spożywających posiłek przyniesiony im przez żony i dzieci. Stojący  
z prawej nadzorcy sprawiają wrażenie właściwie kierujących tym niełatwym zada-
niem. Spółka w tym czasie obok zadań produkcyjnych podejmowała wysiłki zmie-
rzające do poprawy bytu zatrudnionych w jej zakładach robotników. Już w 1873 
roku założono Arbeiter-Unterstützungskasse der Gesellschaft z siedzibą w Hucie Lau-
ry (Laurahütte – obecnie Siemianowice). Hutnicy mieli już możność leczenia się 
w szpitalu (lazarecie) w Królewskiej Hucie, w którym było 330 łóżek. Szpital był 
prowadzony przez Górnośląską Spółkę Bracką z Tarnowskich Gór14.

Podobnie jak poszukiwany rysunek z Królewskiej Huty, rysunki przygotowaw-
cze do obrazu Walcownia żelaza w Królewskiej Hucie były zapewne wcześniej w po-
siadaniu rodziny Liebermannów. Max Liebermann, jeden z najbardziej znanych 
malarzy niemieckich przełomu XIX i XX wieku, w dzielnicy Berlina Weissensee 
nabył willę, w której zgromadził duże zbiory dzieł sztuki. Po dojściu Hitlera do 
władzy wielu członków jego rodziny wyjechało za granicę, zabierając część zbio-
rów, w tym też wspomniany widok Królewskiej Huty. Słynny malarz był poni-
żany ze względu na swe pochodzenie. Zmarł w 1935 roku. Jego żona pozostała 
w Berlinie. Willa została skonfiskowana przez władze hitlerowskie. W 1942 roku 
żonę Liebermanna chciano wysłać do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
ale aby uniknąć cierpień i poniżenia popełniła samobójstwo. Obecnie w Berlinie-
Weissensee znajduje się ulica imienia Maxa Liebermanna, a w willi jest muzeum 
jemu poświęcone.

1383–1385, 1387–1397, 1409–1411, 1754–1755, 1777, 1792, 2353–2354, 3133–3200, 3319, 3577–3578, 
3612, 3614, 3655, 4447, 4455–4458. 

14 H. Voltz: Die Bergwerk- und Hüttenverwaltungen ..., s. 165.
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W omawianej jednostce archiwalnej znajdują się fotografie rysunków przygoto-
wawczych oraz informacje wskazujące w sposób wyraźny, że obraz Walcownia żela-
za w Królewskiej Hucie (Eisenwalzwerk in Königshütte), jeden z najsłynniejszych ob-
razów niemieckich tego czasu, powstał na zlecenie Maxa i Adolfa Liebermannów, 
a także istotne dane do poznania losów dzieł Menzla.
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Andrzej kołodziej

klUb spoRtowy „góRnik” zAbRze w zAbRzU 
w świetle mAteRiAłów ARchiwAlnych 

pRzekAzAnych do ARchiwUm pAństwowego 
w kAtowicAch

Archiwum Państwowe w Katowicach na przełomie lat 2008/2009 wzbogaciło 
swój zasób o materiały archiwalne bardzo zasłużonego dla polskiego sportu klubu. 
Jego historia rozpoczęła się w grudniu 1948 roku, kiedy to z połączenia czterech 
zabrzańskich klubów: „Pogoni”, „Zjednoczenia”, „Concordii” oraz „Skry” powstał 
Klub Sportowy „Górnik” Zabrze. W latach 1948–1996 był on klubem wielosek-
cyjnym, w którym oprócz sekcji piłkarskiej działały między innymi: lekkoatletycz-
na, zapaśnicza, szachowa. Sportowcy reprezentujący jego barwy odnosili sukcesy  
w wielu konkurencjach. W szczególności zapisali się jednak w historii polskiej pił-
ki nożnej. „Górnik” Zabrze to wielokrotny mistrz Polski w tej dyscyplinie spor-
tu oraz zdobywca Pucharu Polski. W jego barwach występowało wielu znanych 
piłkarzy, w tym także reprezentantów Polski. Niestety, na początku lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku sytuacja klubu skomplikowała się. W rezultacie dnia 6 wrze-
śnia 1996 roku odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu Spor-
towego „Górnik” Zabrze, które podjęło uchwałę o postawieniu w stan likwidacji  
KS „Górnik” Zabrze. Powodem podjęcia tak trudnej decyzji była ciężka sytuacja 
finansowa oraz organizacyjna klubu. Dotychczasowy dorobek nie został jednak 
zaprzepaszczony. Zasłużona dla polskiej piłki nożnej sekcja piłkarska została bo-
wiem przekazana Sportowej Spółce Akcyjnej „Górnik Zabrze”, natomiast pozosta-
łe sekcje innym klubom oraz sponsorom na podstawie umów i porozumień. Jed-
nocześnie powołano Komisję Likwidacyjną oraz zawiadomiono Sąd Wojewódzki  
w Katowicach Wydział I Cywilny Sekcja Rejestrowa o wszczęciu likwidacji i wy-
znaczeniu likwidatorów. W tej sprawie Sąd wydał postanowienie w dniu 4 paź-
dziernika 1996 roku. 

Z propozycją przekazania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowe-
go w Katowicach wystąpił Likwidator Klubu pismem z dnia 4 sierpnia 2008 roku. 
W rezultacie podjętych rozmów do Archiwum przekazano niespełna 2 mb akt,  
w trzech ratach. Pierwsze przekazanie miało miejsce w październiku 2008 roku, 
kolejne w grudniu tego roku, ostatnie w kwietniu 2009 roku. 

Przekazane materiały archiwalne nie są kompletne. Przede wszystkim brak do-
kumentacji z pierwszych dwudziestu lat działalności klubu, najstarsze bowiem do-
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kumenty zostały wytworzone w latach 1967–1968. Archiwum przejęło w głównej 
mierze dokumentację walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbyły 
się w latach 1975–1996, w tym także zebrania, na którym w 1996 roku podjęto de-
cyzję o likwidacji klubu. Akta te są kompletne, za wyjątkiem materiałów walnego 
zgromadzenia w dniu 25 lipca 1991 roku, z którego zachował się jedynie protokół 
Komisji Wniosków i Uchwał. 

Ważną grupę przejętej dokumentacji stanowią protokoły posiedzeń Zarządu 
Klubu oraz protokoły posiedzeń Prezydium Zarządu Klubu z lat 1967–1996. Nie-
stety, w przypadku protokołów brak niektórych roczników. Ciekawą dokumentacją 
wśród przejętych akt są materiały dotyczące obchodów kolejnych rocznic powsta-
nia klubu, tj. 25., 40. oraz 50. Warto wspomnieć o listach gratulacyjnych przesła-
nych z tej okazji, wśród których jest między innymi list podpisany osobiście przez 
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. 

W stanie szczątkowym zachowała się natomiast dokumentacja organizacyjna 
oraz dotycząca sprawozdawczości. Wyjątkiem są jedynie statuty klubu, które za-
chowały się w ilości 5 sztuk i dotyczą okresu 1975 – 1994. 

Archiwum przejęło ponadto akta personalne ponad stu osób związanych z Klu-
bem, które jednocześnie w znaczący sposób zapisały się dla ruchu sportowego. Są 
to akta znanych działaczy sportowych, ale także trenerów i sportowców, wśród 
których wielu było olimpijczykami oraz medalistami mistrzostw świata, Europy, 
Polski. 

Ciekawą grupę wśród przejętych akt stanowi dokumentacja dotycząca likwida-
cji klubu z lat 1996–2008. Likwidator przekazał do Archiwum najważniejsze do-
kumenty umożliwiające prześledzenie całego procesu likwidacji. Tę grupę doku-
mentacji otwierają: pismo w sprawie postawienia w stan likwidacji KS „Górnik” 
Zabrze, postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie rozwiązania 
Klubu i powołania likwidatorów, sprawozdania finansowe na dzień zakończenia 
działalności Klubu oraz rozpoczęcia jego likwidacji, a kończy sprawozdanie koń-
cowe likwidatorów. Warto też wspomnieć o innych aktach, na przykład uchwa-
łach i protokołach Komisji Likwidacyjnej, dokumentacji dotyczącej przejęcia przez 
Sportową Spółkę Akcyjną „Górnik” Zabrze sekcji piłki nożnej, sprawach sądo-
wych między klubem a Prezydentem miasta Zabrze. 

„Górnik” Zabrze jest kolejnym klubem sportowym, którego akta zostały w 
ostatnim okresie przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach. Kilka lat 
temu zostały bowiem przejęte materiały archiwalne Klubu Sportowego „Zagłębie” 
Sosnowiec z lat 1956–1993 oraz akta Miejskiego Hokejowego Klubu Sportowego 
„Polonia” Bytom z lat 1994–2002. 
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zbióR mAteRiAłów ARchiwAlnych 
dR. tAdeUszA kARUgi 

pRzekAzAnych do ARchiwUm pAństwowego 
w kAtowicAch

Zasób Archiwum Państwowego w Katowicach, począwszy od roku 2004, 
wzbogaca się stale o dokumentację aktową i fotograficzną z warsztatu naukowo-
badawczego historyka sportu dr. Tadeusza Karugi, działającego w Polsce do 1986 
roku, a od 1986 roku mieszkańca Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech, 
który – odwiedzając rodzinne miasto Bytom – w ramach darowizny dzieli się z 
nami swoimi najcenniejszymi zbiorami dotyczącymi rozwoju sportu na Śląsku, 
szczególnie okresu międzywojennego. Tadeusz Karuga, absolwent Wydziału Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a od roku 1985 doktor 
nauk wychowania fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, 
odwiedził Archiwum również w 2009 roku, przekazując kolejne materiały archi-
walne stanowiące dopływ do zespołu nr 12/2444 „Kluby szermiercze – zbiór ma-
teriałów dr Tadeusza Karugi”.

Obecnie na zbiór ten składają się materiały przekazane w trzech kolejnych 
przejęciach, które zostaną omówione w kolejności chronologicznej. Pierwsze 
przejęcie miało miejsce w 2004 roku. Jako trener I Klasy w szermierce dr Tade-
usz Karuga szczególną uwagę poświęcał dokumentacji dotyczącej rozwoju szer-
mierki na Śląsku i dzięki temu Archiwum stało się właścicielem materiałów archi-
walnych dotyczących klubów szermierczych działających w Katowicach w latach 
1930–1939, na które składa się dokumentacja aktowa I Klubu Szermierczego  
w Katowicach, Okręgowej Komisji Organizacyjnej Polskiego Związku Szermier-
czego w Katowicach oraz Kolejowego Klubu Sportowego Sekcji Szermierczej KP 
w Katowicach. Uzupełnieniem tej dokumentacji są wycinki prasowe, odznaczenia, 
medale, statuetki Związku Szermierczego oraz dyplomy. Przejęto również doku-
mentację aktową klubów szermierczych działających w latach 60. i 70. XX wieku 
na terenie Katowic i Czeladzi. 

Z przekazywanego zbioru dokumentacji wyodrębniono dodatkowo dokumenta-
cję, której zawartość nie jest związana z opisaną wcześniej tematyką, są to:

– 3 egzemplarze kalendarzyków Policji Województwa Śląskiego na lata 1932, 
1933 i 1938, obecnie włączone do zbioru Bibliotecznego AP w Katowicach,
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– akta gminy Studzienice z lat 1920–1943, które w większości tworzy doku-
mentacja dotycząca rozwoju szkolnictwa w Studzienicach w latach 1923–1943, 
decyzją Komisji Metodycznej zostały włączone do zasobu Oddziału w Pszczynie 
Archiwum Państwowego w Katowicach. 

Drugie przejęcie miało miejsce w 2006 roku i objęło zbiór komunikatów Pol-
skiego Związku Szermierczego z lat 1930–1976, biogramy zawodników uprawia-
jących szermierkę oraz zapisy z przeprowadzanych wywiadów z zawodnikami. 
Pomocą dla badaczy tej dziedziny sportu będzie dołączony do zespołu słownik 
biograficzny dotyczący zawodników szermierki.

Trzecie, przejęcie dokumentacji w 2007 roku objęło dokumentację fotograficz-
ną, na którą składa się 491 negatywów i 202 pozytywy z lat 1919–1954 (większość 
to fotografie z lat 20. i 30. XX wieku) oraz 1 pozytyw z 1897 roku przedstawiający 
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „ Sokół” w Bytomiu. 

Przejęta dokumentacja fotograficzna została podzielona przez darczyńcę na ob-
razującą rozwój sportu szermierczego na Śląsku, klubów sportowych i Towarzystw 
Gimnastycznych „Sokół”. W ramach sportu szermierczego zdjęcia zostały podzie-
lone na:

– dotyczące szkoleń centralnych prowadzonych w Centralnej Wojskowej Szko-
le Gimnastyki i Sportów w Poznaniu, Wyższej Szkole Wojennej Sztabu General-
nego w Warszawie, Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie,

– dotyczące sportu uprawianego w wojsku na terenie Śląska, w zbiorze których 
zostały ujęte fotografie instruktorów i trenerów zatrudnionych na Śląsku oraz fo-
tografie ze szkoleń żołnierzy 73. Pułku Piechoty w Katowicach,

– dotyczące organizacji i wyników działalności sportowej szermierki, gdzie za-
mieszczono zdjęcia I Śląskiego Klubu Szermierczego w Katowicach oraz sekcji 
szermierczych: Kolejowego Przysposobienia Wojskowego „Śląsk” w Katowicach, 
Policyjnego Klubu Sportowego w Katowicach oraz TG „Sokół” w Chorzowie Sta-
rym.

Kluby sportowe na przekazanych zdjęciach to kluby działające w mieście Cho-
rzowie, ponadto przy tygodniku „Sportowiec”, który był organem Związku Towa-
rzystw Sportowych Okręgu Górnośląskiego, oraz klub działający przy Kolejowym 
Przysposobieniu Wojskowym na Śląsku.

W części dotyczącej TG „Sokół” na Górnym Śląsku została przedstawiona 
Dzielnica Śląska Związku Sokołów Polskich (zdjęcia szkoleń, zjazdów, zlotów, 
olimpiad) oraz TG „Sokół” dla Chorzowa, Czerwionki, Gliwic, Katowic Brynowa 
i Zabrzega.

Szczególnym uzupełnieniem tej kolekcji jest przekazany w 2007 roku autobio-
gram dr. Tadeusza Karugi oraz przekazany w 2008 roku biogram wuja darczyńcy 
ks. Stanisława Karugi TJ.
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Wśród barwnych postaci archiwistów Archiwum Państwowego w Katowicach 
szczególne miejsce zajął Marian Gałuszka. Wieloletni pracownik Archiwum, który 
przeszedł prawie całą swoją drogę zawodową w państwowej służbie archiwalnej. 
Urodził się 3 lutego 1951 roku w Chorzowie jako syn Józefa i Marii z domu Iciek. 
Powszechnie uchodził za „rodowitego” Górnoślązaka choć jego ojciec pochodził 
z Małopolski, a matka urodziła się w rodzinie polskich emigrantów zarobkowych 
we Francji. W latach 1957–1964 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 10 w Cho-
rzowie przy ul. Urbanowicza, a następnie do jednej z najlepszych szkół średnich 
na Górnym Śląsku – I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  
w Chorzowie. Po ukończeniu nauki zdał egzaminy maturalne i 1 czerwca 1968 
roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Po zakończeniu edukacji w szkole średniej 
z przyczyn rodzinnych podjął pracę zawodową w Papierniczej Spółdzielni Pracy 
„Ogniwo” w Chorzowie jako pracownik fizyczny.

Historią pasjonował się od zawsze. Jego wielkim zainteresowaniem cieszyła się 
zwłaszcza historia rodzinnego miasta – Chorzowa. Pierwszą przeczytaną książką 
o dziejach miasta, według jego wspomnień1, była monografia Janiny Bergerowej 
wydana w 1955 roku pt. Chorzów „miasto niespokojne”2. Książka, która miała wie-
le, jak na owe czasy przystało internacjonalistycznych, robotniczych haseł, ale też 
opowiadała o najstarszych dziejach grodu. Nie najlepsza pozycja, a jednak wywar-
ła ona wielki wpływ na życiowe losy młodego chorzowianina. Zainteresowany 
pasją odkrywania przeszłości w 1970 roku podjął studia zaoczne na Uniwersyte-
cie Śląskim w Katowicach na kierunku historia. Będąc na trzecim roku studiów,  
z ogłoszenia w prasie dowiedział się o wolnej posadzie w Archiwum, wtedy Woje-
wódzkim Archiwum w Katowicach. W 1972 roku Marian Gałuszka napisał poda-
nie o przyjęcie go do pracy w katowickim Archiwum. W jego aktach personalnych 
znajdujemy pismo ówczesnego dyrektora Archiwum Adama Kałuży do Papierni-
czej Spółdzielni „Ogniwo”, datowane 28. grudnia 1972 roku, w którym czytamy: 
„Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach zwraca się z uprzejmą prośbą 
o przekazanie ob. Mariana Gałuszkę z dniem 30 grudnia 1972 r. do tut. Archiwum 
na stanowisko mł. archiwisty. Ob. M. Gałuszka zgłosił się z dniem dzisiejszym do 

1 W naszych czasach tacy ludzie?[Sylwetka archiwisty Archiwum Państwowego w Katowicach, mgr. Mariana Ga-
łuszki]. „Panorama” 1993, nr 48, s. II (20).

2 J. Bergerowa: Chorzów „miasto niespokojne”. Chorzów 1955.
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podjęcia pracy, która jest zgodna z jego kierunkiem studiów historycznych.” Od-
powiedź Spółdzielni była pozytywna: „W odpowiedzi na Wasze pismo w przed-
miocie przekazania Wam naszego pracownika Obywatela Mariana Gałuszki, za-
wiadamiamy uprzejmie, że Zarząd Sp-ni wyraża zgodę i stawia w/wym do Waszej 
dyspozycji z dniem 30. grudnia 1972 r. bez prawa do ewentualnego odszkodowa-
nia z tytułu przekazania.”3 Tak zaczęła się przygoda Mariana Gałuszki w zawodzie 
archiwisty.

Został skierowany do pracy w ówczesnym Oddziale III, „Materiałów archiwal-
nych z wyjątkiem gospodarczych, powstałych po zakończeniu działań wojennych 
w 1945 r.”, którego kierownikiem była dr Zofia Boda-Krężel, a później Barbara 
Kmiecik (po mężu Czerwińska). Tam nauczył się zawodu archiwisty opracowu-
jąc akta, wykonując kwerendy i prowadząc wizytacje archiwów zakładowych. Jak 
każdy młody archiwista poznawał też ciemne strony zawodu. Dorabiał do lichej 
pensyjki porządkowaniem archiwów zakładowych, penetrując strychy i piwnice 
różnych instytucji i zakładów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim4.

Studia historyczne ukończył w 1975 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Śląskiego z wynikiem bardzo dobrym na podstawie pracy magisterskiej 
„Przemiany demograficzne, gospodarcze i przestrzenne Chorzowa w latach 1922–
1939”, której promotorem był prof. dr hab. Kazimierz Popiołek. Podjął próbę pi-
sania pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr. Wacława Długoborskiego „Prze-
mysł chemiczny na Ziemiach Zachodnich w latach 1933–1950”5.

Nie ograniczył się do wykonywania zawodu archiwisty. Rozpoczął także ak-
tywną działalność społeczną i naukową. Wstąpił do Stowarzyszenia Miłośników 
Chorzowa, którego był później przewodniczącym przez kilka kadencji (w latach 
1977–1986), a od 1989 roku wiceprzewodniczącym. Coraz silniej wiązał się z dzia-
łaniem na rzecz swojego miasta. Efektem był udział najpierw w Społecznej Radzie 
ds. Kultury w Chorzowie (od 1983 roku), a później (od 1990 roku) uczestnictwo 
w obradach Komisji Kultury Rady Miasta w randze członka spoza RM. Aktyw-
nie uczestniczył też w pracach Towarzystwa Przyjaciół Archiwum, stowarzysze-
nia powołanego przy Archiwum Państwowym w Katowicach w celu wspomagania 
działalności Archiwum przede wszystkim na polu popularyzacji wiedzy historycz-
nej naszego regionu. Był w Komitecie założycielskim TPA i przez wiele lat pełnił 
funkcję wiceprezesa Zarządu, aż do października 2007 roku. Przygotowywał refe-

3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej AP Kat), Akta osobowe Mariana Gałuszki (dalej AoM-
Gałuszka), s. 5-6.

4 Opracował archiwa zakładowe m.in.: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach, Stowarzy-
szenia Architektów Polskich Katowice, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego  
w Polsce Katowice, Komitetu Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, Górnośląskiego To-
warzystwa Prasowego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Urzędu Miejskiego w Chorzowie.

5 AP Kat, AoMGałuszka, s. 9.
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raty i wystąpienia na sesje naukowe, konferencje i spotkania poświęcone historii 
regionu, ze szczególnym uwzględnieniem historii Chorzowa. Popularyzował też 
historię regionu w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Wyszukiwał wszelkie dokumenty dotyczące Chorzowa, robił kserokopie,  
a wcześniej po prostu przepisywał interesujące go dane. Gromadził wycinki praso-
we, notatki, fiszki. Stworzył w swoim mieszkaniu prywatne archiwum, bibliotekę 
informacji o mieście. Ubolewał nad tym, że w szkołach za mało uczy się o historii 
regionu, historii rodzinnego miasta, dzielnicy, w której się mieszka, że młodzież 
nie zna patronów ulic. Poproszony o prelekcję w szkole nie odmawiał, starał się 
przybliżać młodym ludziom dzieje miasta. Wśród jego dokonań jako historyka na-
leży wymienić w pierwszym rzędzie opracowanie kalendarium najważniejszych 
wydarzeń w mieście od 1137 do 1950 roku, które ujrzało światło dzienne w 1980 
roku pt. Kronika miasta Chorzowa6. Terytorialnie Chorzów należy rozumieć jako je-
den organizm miejski, który powstał w wyniku łączenia się i scalania w ciągu wie-
ków kolonii i osad, gmin, a wreszcie miasta Królewska Huta. Kronika nie jest pod-
ręcznikiem, ale swoistym zestawieniem zdarzeń i zjawisk z bogatej historii miasta 
od czasów jego genezy aż po lata 50. XX wieku, z pominięciem okresu okupacji 
hitlerowskiej, który – jak pisze autor we wstępie – „ze względu na swój specyficz-
ny charakter zasługuje na oddzielne opracowanie”. Podczas prac nad Kroniką …
autor przeprowadził szczegółową kwerendę w katowickim Archiwum, która dała 
mu unikalną wiedzę, niedostępną dla tzw. historyków gabinetowych, o źródłach 
do dziejów tego miasta. 

Podsumowaniem jego działalności wydawniczej była książka Chorzów wczo-
raj. Königshütte Gestern – dwujęzyczny polsko-niemiecki album. Składa się z części 
opisowej dziejów Chorzowa a także zawiera omówienie różnych aspektów zwią-
zanych z miastem podzielonych tematycznie. Pierwsza wzmianka dotycząca Cho-
rzowa pochodzi z 1136 roku, a za datę krańcową można przyjąć rok 1934, kiedy 
uchwałą Sejmu Śląskiego wyodrębniono „nowy” Chorzów, który powstał z połą-
czenia miasta Królewska Huta, Chorzowa, Nowych Hajduk, i okolicznych osad. 

Publikował liczne popularno naukowe opracowania dotyczące Chorzowa. 
Przykładem niech będzie aktywność pisarska w 1983 roku na łamach „Gońca Gór-
nośląskiego”, gdzie zamieścił blisko 20 artykułów poświeconych historii Chorzo-
wa. Gdziekolwiek go zapraszano, chętnie opowiadał o historii Chorzowa. Jednym 
z ostatnich jego dzieł było współautorstwo wystawy fotografii dokumentujących 
budowę i otwarcie Stadionu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego w Królewskiej Hucie (późniejszy AKS Chorzów). Był członkiem Rady 
Redakcyjnej „Zeszytów Chorzowskich”, rocznika wydawanego przez Muzeum  
w Chorzowie od 1996 roku.

6 M. Gałuszka: Kronika miasta Chorzowa 1136–1950. W: Kronika miasta Chorzowa. [T. 2. Katowice 1980].
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Za pracę na rzecz swojego ukochanego miasta został odznaczony Medalem im. 
Juliusza Ligonia oraz uhonorowany Nagrodą Prezydenta Chorzowa w Dziedzi-
nie Kultury w 2005 roku (pierwsza nominacja w 2004 roku), otrzymując 15 paź-
dziernika 2005 roku na uroczystej gali w Teatrze Rozrywki w Chorzowie statuetkę 
„Chłopca z łabędziem” – miniaturę rzeźby fontannowej autorstwa Teodora E. Ka-
lidego7.

W 1980 roku został przeniesiony do Oddziału V Ewidencji, informacji i udo-
stępniania archiwalnego, kierowanego wówczas przez Witolda Paczkowskiego,  
a od 1985 roku przez Elżbietę Matuszek. Nie był to przypadkowy wybór. Nikt nie 
znał zasobu katowickiego Archiwum jak Marian, zwłaszcza tej części wytworzonej 
po 1922 roku. Obsługiwał Pracownię Naukową, wykonywał niezliczone kweren-
dy zlecane przez instytucje i osoby prywatne. Był też delegowany do Biura Ob-
sługi Interesantów, gdzie miał bezpośredni kontakt z użytkownikami Archiwum. 
Charakteryzowała go uprzejmość, wyrozumiałość i cierpliwość. Dokładnie tłuma-
czył klientom, jak poruszać się w gąszczu informacji, jakie można znaleźć w naszej 
placówce. Pomagał pisać podania, wyjaśniał, jakie dokumenty będą potrzebne do 
załatwienia spraw lub pomagał odszukać miejsca, gdzie klient może się udać po 
potrzebne mu informacje. Koledzy z pracy również mogli liczyć na jego pomoc. 
Zawsze znalazł czas, aby przekazać swoje doświadczenie młodszym stażem pra-
cownikom. Robił to z uśmiechem na ustach.

Przeszedł całą drogę awansu archiwalnego począwszy od młodszego archiwisty 
(1974), archiwisty (1976), adiunkta archiwalnego (1981), kustosza (1987) po star-
szego kustosza (1993)8.

Był żonaty od 1975 roku z Ireną Antoniną Kacuga, z tego związku narodził się 
syn Grzegorz. Odszedł nagle 10 grudnia 2007 roku, mąż, ojciec i wspaniały ko-
lega. Ten, który pokochał przeszłość swojego rodzinnego miasta i popularyzował 
jego dzieje odszedł w roku jubileuszu 750-lecia Chorzowa. Został pochowany 12 
grudnia 2007 roku. na cmentarzu parafii św. Józefa, nieopodal swojego domu. 

Został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (1979), Medalem im. Ligonia 
Zasłużony dla Kultury Miasta Chorzowa (1980), Złotą Odznaką Zasłużonego w 
Rozwoju Województwa Katowickiego (1983), przez Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych „Za Zasługi dla Archiwistyki” (1989) oraz Złotym Krzyżem 
Zasługi (1993). 

7 G. Grzegorek: Gałuszka Marian. W: Encyklopedia Chorzowa. Red. G. Grzegorek, W. Butrym,  
B. Witaszczyk, M. Wzientek. Katowice 2009, s. 136.

8 AP Kat, AoMGałuszka, s. 7, 14, 47, 68.
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zespoły opracowane w Archiwum państwowym w katowicach:
Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki 

podległe 1945–1949 [1950] – 52 j.a.
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach 

[1937] 1949–1989 – 658 j.a.
Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1945–1962 – 26 j.a.
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Katowicach 

1957–1970 [1971] – 94 j.a.
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Wojewódzki w Katowicach [1927] 1945–1950 – 59 j.a.
Związek Osadników Wojskowych na Ziemiach Odzyskanych Zarząd Okręgu  

w Katowicach 1946–1948 – 9 j.a.
Komitet Budowy Pałacu Młodzieży w Katowicach 1947–1959 – 18 j.a.
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spRAwozdAnie dyRektoRA ARchiwUm pAństwowego  
w kAtowicAch zA Rok 2008

W 2008 roku Archiwum Państwowe w Katowicach przejęło do zasobu rekordo-
wą w ostatnich latach partię materiałów archiwalnych: 170 zespołów z 60 999 jed-
nostkami inwentarzowymi o rozmiarze 946,35 metrów bieżących. W tym oprócz 
materiałów aktowych przejęto między innymi: 12 113 j.i. dokumentacji technicz-
nej, 2 735 j.i. fotografii, 303 j.i. filmów oraz 704 j.i. nagrań. Na koniec 2008 roku 
zasób Archiwum liczył 4819 zespołów z 1 871 575 j.i. o rozmiarze 20 164 mb. Do 
najciekawszych przejęć należą zespoły: Pałac Młodzieży w Katowicach 1948–1980, 
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach 1898–1953, 
akta Urzędów Stanu Cywilnego w: Zbrosławicach 1874–1905, Wieszowej 1874–
1905, Kamieńcu 1874–1905, Wilkowicach 1874–1906, Łubiu 1874–1905, Chełmie 
Śląskim 1878–1892, Bykowinie 1902–1906, Orzegowie 1904–1906, Bielszowicach 
1900–1906, Halembie 1900–1906, Rudzie 1900–1906, Czarnym Lesie 1900–1906, 
Wirku 1900–1906, Kamieniu 1874–1939, Brzezinach 1898–1929, Akta stanu cy-
wilnego Okręgu Bóżniczego w Trzebini 1886, 1889, 1895, Parafii Rzymskokato-
lickiej w Trzebini 1890–1906, Parafii Rzymskokatolickiej Dąbrowa 1906–1907, 
Parafii Rzymskokatolickiej Ciągowice 1879–1906, Parafii Rzymskokatolickiej 
Niegowonice 1879–1906, Parafii Rzymskokatolickiej Chruszczobród 1879–1906 
oraz kolejne dopływy akt z kopalń węgla kamiennego, np. „Gottwald” w Kato-
wicach 1945–1994, „Jan Kanty” w Jaworznie 1947–2002, „Mortimer-Porąbka”  
w Sosnowcu 1942–2000. Wyjątkowym przejęciem były akta gruntowe odnalezione 
w zamurowanych pomieszczeniach piwnicznych Sądu Rejonowego w Gliwicach 
wytworzone przez Sąd Obwodowy w Gliwicach (Amtsgericht in Gleiwitz) w latach 
1660–1945 – 14.893 j.i. o rozmiarze 261 mb. Archiwum zakupiło kolekcję pocztó-
wek dotyczących Gliwic i powiatu toszecko-gliwickiego z lat 1903–1945.

W roku sprawozdawczym ograniczono opracowanie całkowite do niektórych 
prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, natomiast skoncentrowano się na ewi-
dencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych.  
W sumie zewidencjonowano 163 zespoły (w całości lub części) liczące 61 248 j.a. 
– 592,18 mb. W zdecydowanej przewadze dokumentację ewidencjonowano w ba-
zie danych IZA. Podczas 7. posiedzeń Komisji Metodycznej ocenie poddano 28 
inwentarzy archiwalnych (10 z AP Katowice i 18 z AP Częstochowa), 25 inwenta-
rzy poddano trzeciemu stadium oceny archiwalnej. Ponadto ocenie poddano tak-
że 126 spisów zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (55 
Katowice, 71 Częstochowa). Spisy zdawczo-odbiorcze 32. zespołów (16 Katowice, 
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16 Częstochowa) uznano za całkowicie opracowane. Omówiono również projekt 
„Przewodnika po zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach” oraz stan prac 
związanych z przygotowaniem informatorów o zasobach oddziałów zamiejsco-
wych Archiwum. 

W ramach nadzoru archiwalnego Archiwum przeprowadziło 238 kontroli  
(o 6 więcej niż planowano), 132 ekspertyzy archiwalne dokumentacji, udzieli-
ło 20 konsultacji pisemnych, 4680 – telefonicznych, 106 – w formie e-mailowej  
i 225 – osobiście w siedzibie Archiwum. Na koniec roku 2008 pod nadzorem były 
762 jednostki organizacyjne. W stosunku do roku poprzedniego liczba nadzoro-
wanych jednostek zwiększyła się o 30. W nadzorowanych archiwach zakładowych 
jednostek organizacyjnych oraz w archiwach jednostek niepaństwowych prze-
chowujących państwowy zasób archiwalny znajduje się 37 112 mb materiałów ar-
chiwalnych, z czego 31 478 mb przechowują państwowe jednostki organizacyjne  
(w tym uwzględniono materiały do przejęcia z wyżej wspomnianych jednostek 
niepaństwowych), a 5 634 mb jednostki samorządowe. W stosunku do 2007 roku 
ilość materiałów archiwalnych przechowywanych na tzw. przedpolu archiwalnym 
wzrosła o 2 636 mb. 

W ramach edukacji archiwalnej odbyły się szkolenia dla pracowników jed-
nostek organizacyjnych, prowadzone przez pracowników Oddziału II Nadzoru  
Archiwalnego oraz oddziałów zamiejscowych: w Miedźnej dla pracowników sa-
morządowych, w Ustroniu organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony 
Informacji Niejawnych, w Wiśle dla pracowników Aresztów Śledczych i Zakła-
dów Karnych z terenu działania Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej  
w Katowicach i Krakowie, w Katowicach dla pracowników Wyższego Urzędu 
Górniczego i Okręgowych Urzędów Górniczych, a także dla pracowników samo-
rządowych jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Lanckorona. 

Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji zebrała się na 4. posiedzeniach. 
Rozpatrzono 3 wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu wła-
snego (w tym 1 wniosek z Archiwum Państwowego w Częstochowie). Pozytyw-
nie zaopiniowano 3 wnioski, 3 wnioski przesłano do Centralnej Komisji Oceny 
Dokumentacji. Ponadto Komisja wydała opinie dotyczące 3 wniosków na bra-
kowanie dokumentacji skierowane do Archiwum przez nadzorowane jednostki  
organizacyjne. 

Kontynuowane były intensywne prace nad zabezpieczaniem zasobu. W jego 
ramach przeprowadzono dezynfekcję indywidualną 333 j.a., zdezynfekowano  
w komorze fumigacyjnej 902 mb, odkurzono 2184 mb akt, zapakowano 762 
mb akt w pudła bezkwasowe, spaginowano 1 313 160 stron. Ponadto wykonano  
96,4 tys. klatek mikrofilmów, 47,9 tys. fotografii cyfrowych i 40,0 tys. skanów.  
W pracowni masowego odkwaszania papieru zakonserwowano 324 tys. kart A4.  
W 2008 roku Archiwum zakupiło nową kamerę mikrofilmową Zeutschel OK 401, 
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doposażyło pracownię reprograficzną w klimatyzator oraz system oczyszczania  
i filtracji powietrza.

Rok 2008 był drugim z kolei rokiem realizacji projektu unijnego „Ochrona  
i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” finansowanego ze środ-
ków EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego. Zakończono zadania 
związane z konserwacją masową, tj. zakończono proces dezynfekcji oraz czyszcze-
nie akt. Zasób został przewieziony z powrotem do magazynu Oddziału w Cie-
szynie. W Centrali w Katowicach znajduje się jeszcze niewielka część akt pozosta-
wionych w celu zdigitalizowania lub przeprowadzenia konserwacji jednostkowej. 
W liczbach wykonanie prac w ramach projektu przedstawia się następująco: prze-
prowadzono dezynfekcję indywidualną 353 pergaminów i fizyczne zabezpieczenie 
dokumentów poprzez umieszczenie każdego z nich w pudłach bezkwasowych do-
stosowanych wymiarami do dokumentów, przeprowadzono czyszczenie 420 mb 
akt, 2552 arkuszy map i 200 mb książek, przetransportowano 500 mb akt z Kato-
wic do Cieszyna, zmikrofilmowało 34 538 stron akt i wykonano 53 830 skanów, 
opracowano 1300 luźnych dokumentów z okresu kancelarii austriackiej i wpisano 
do bazy danych, skatalogowano 2188 woluminów ze zbiorów biblioteki Oddziału 
w Cieszynie, zakończono prace konserwatorskie 11 obiektów prowadzone przez 
pracownie konserwatorskie w innych archiwach państwowych.

W 2008 roku o około 24% wzrosła liczba użytkowników i o około 10% licz-
ba udostępnionych jednostek. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród korzystają-
cych przeważały osoby prowadzące badania o charakterze naukowym (ponad 45% 
korzystających), a wśród nich studenci piszący prace magisterskie. Duży procent 
korzystających stanowili również pracownicy wszystkich pionów Instytutu Pamię-
ci Narodowej. Oprócz osób wymienionych wyżej wśród korzystających domino-
wali genealodzy. W tematyce badań dominowała problematyka regionalna, głów-
nie dotycząca sytuacji społeczno-politycznej w pierwszych latach po zakończeniu  
II wojny światowej, dziejów miejscowości i poszczególnych instytucji oraz po-
wstań śląskich, a także biografie osób związanych z naszym regionem. Nową i to 
całkiem liczną grupę stanowili użytkownicy prowadzący badania naukowe na te-
mat dziejów komunikacji autobusowej i kolejowej oraz szeroko pojętych dziejów 
medycyny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się badania genealogiczne i własno-
ściowe (z każdym rokiem jest to coraz liczniejsza grupa korzystających).

Wśród badaczy zagranicznych przeważali Niemcy (ponad 70% zagranicznych 
korzystających), przedstawiciele innych państw (Izrael, USA, Francja, Holandia  
i Liban) korzystali sporadycznie. Cudzoziemcy zajmowali się przede wszystkim 
genealogią, w mniejszym stopniu inną problematyką – dominowało zainteresowa-
nie społecznością żydowską. W 2008 roku najczęściej wykorzystywane były akta 
partii politycznych z okresu po 1945 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również materiały kartograficzne. Akta starsze, rękopiśmienne wykorzystywane 
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były głównie przez genealogów. Nadal obserwowano brak umiejętności w korzy-
staniu z akt rękopiśmiennych w języku niemieckim, a jeszcze w większym stopniu 
z archiwaliów w języku rosyjskim. Poza genealogami, i to nie wszystkimi, niewiele 
osób posiadało wiedzę i umiejętności do pracy z tymi aktami. W sumie Archiwum 
odwiedziło 1339 użytkowników, którym udostępniono 32 034 j.i. 

W 2008 roku odnotowano spadek ogólnej liczby kwerend (o ok. 14%). Spa-
dek ten szczególnie był widoczny w grupie kwerend dotyczących potwierdzania 
niemieckiego pochodzenia i wpisu na niemiecką listę narodowościową (niemal o 
50%). Należy przy tym zaznaczyć, że w tej grupie, w odróżnieniu od lat poprzed-
nich, wnioskodawcy występowali głównie o akta stanu cywilnego potwierdzające 
pokrewieństwo, znacznie rzadziej o ankiety Deutsche Volksliste i akta spraw reha-
bilitacyjnych. Znaczny spadek nastąpił też w grupie kwerend o charakterze nauko-
wym (o 50%). Wiązało się to z tym, że potencjalni wnioskodawcy coraz częściej 
sami prowadzą poszukiwania w pracowni naukowej. Widoczny spadek nastąpił też 
w grupie kwerend o charakterze socjalnym. W tej grupie zmalała liczba kwerend 
dotyczących potwierdzania okupacyjnych losów oraz pracy i służby w Powszech-
nej Organizacji „Służba Polsce”. Jednocześnie w grupie kwerend o charakterze so-
cjalnym wzrosła liczba spraw dotyczących potwierdzania zatrudnienia i wysokości 
zarobków, a także liczba kwerend o charakterze odszkodowawczym dotyczących 
tzw. mienia zabużańskiego. Należy zaznaczyć, że po okresie napływu wniosków 
dotyczących poszukiwań orzeczeń majątkowych i kart repatriacyjnych, w 2008 
roku najczęściej poszukiwano dokumentów mogących potwierdzić polskie oby-
watelstwo repatriantów przed wybuchem wojny oraz fakt otrzymania w Polsce 
rekompensaty za mienie pozostawione na wschodzie. W tej grupie znacznie wzro-
sła liczba wniosków z urzędów zajmujących się przyznawaniem odszkodowań. 
Wzrost odnotowano również w grupie kwerend o charakterze własnościowym i to 
zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Rośnie liczba wniosków wpływają-
cych od urzędów, szczególnie samorządowych jednostek organizacyjnych, regulu-
jących stany prawne nieruchomości, ale rośnie również liczba wniosków od osób 
fizycznych, regulujących sprawy spadkowe. W odpowiedzi na złożone podania w 
2008 roku wydano 133 zaświadczenia, 10 odpisów i 7882 uwierzytelnione kopie 
dokumentów. Aby odnotować rzeczywiste obciążenie Archiwum pracami z zakre-
su udostępniania zasobu, liczbę kwerend należy powiększyć o 50%, czyli o ilość 
spraw formalnie nieodnotowywanych, a załatwianych telefonicznie i podczas oso-
bistych wizyt klientów w Biurze Obsługi Interesanta.

W ramach przechowalnictwa dokumentacji niearchiwalnej Archiwum podpisa-
ło w 2008 roku 25 umów przechowania. Nastąpił znaczący wzrost ilości przejmo-
wanej dokumentacji, zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale. Niestety w związku 
z wyczerpaniem się rezerwy magazynowej oraz niedoborami kadrowymi zmniej-
szono ilości przejmowanej dokumentacji pod koniec roku sprawozdawczego. 
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Łącznie dokumentacji niearchiwalnej przejęto 1801,93 mb, w tym dokumenta-
cji osobowej przejęto 168,45 mb, dokumentacji płacowej 38,89 mb, a pozostałej 
dokumentacji 1594,59 mb. Na koniec 2008 roku Archiwum przechowuje ponad 
4295 mb (prawie 306 600 jednostek aktowych) dokumentacji niearchiwalnej.  
W ramach przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej wykonano 2170 
kwerend socjalnych, a na potrzeby interesantów wykonano 4264 kserokopii.

Archiwum kontynuowało współpracę z miejscowymi placówkami muzealny-
mi (głównie z: Muzeum Historii Katowic, Muzeami Miejskimi w Rudzie Ślą-
skiej, Mikołowie, Tychach, Chorzowie, Zabrzu i Żywcu, Muzeum Zamkowym 
w Pszczynie i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau). W ramach tej współ-
pracy Archiwum uczestniczyło w kwerendach wystawienniczych i zorganizo-
wało wspólnie bądź udostępniło materiały na wiele wystaw. Kontynuowano też 
współpracę z Katowickim Oddziałem IPN. Intensywnie rozwijała się współpraca 
z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Żydowskim 
Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, Oświęcimskim i Wadowickim Centrum 
Kultury, Zbiorami Historyczno-Etnograficznymi w Oświęcimiu i Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Chybiu oraz Kongresem Polaków w Republice Czeskiej, 
Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej i Książnicą Cieszyńską w Cieszynie, Biblio-
teką Śląską w Katowicach, Biblioteką Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Biblioteką Główną Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Biblioteką Suską im. 
M. Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Pomyślnie kontynuowano współpracę  
z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (głównie Zakładem Archiwistyki Instytu-
tu Historii) i jego Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie oraz Politechniką Śląską 
w Gliwicach – zapoznawano studentów z zasadami i możliwościami korzystania z 
zasobu Archiwum, udostępniano materiały archiwalne i pomieszczenia do prowa-
dzenia ćwiczeń, przyjmowano praktykantów. Czterech pracowników Archiwum 
(R. Kaczmarek, P. Greiner, B. Kalinowska-Wójcik, A. Machej) prowadziło kurso-
we wykłady i ćwiczenia ze studentami na Uniwersytecie Śląskim, a jeden pracow-
nik (T. Hajewski) na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Nawią-
zano też współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Raciborzu.  
W ramach współpracy z placówkami oświaty przyjęto w Archiwum grupy mło-
dzieży akademickiej i miejscowych szkół, które zostały oprowadzone po Archi-
wum oraz zaznajomione z metodami prowadzenia badań historycznych. Człon-
kowie Szkolnego Klubu Filmowego przy SP nr 17 w Tychach mieli możliwość 
obejrzenia dawnego sprzętu filmowego i kilku archiwalnych filmów oświatowych, 
a grupa ze Szkoły Językowej „Landers” w Tychach miała możliwość pracy z do-
kumentami w języku niemieckim z różnych okresów. Archiwum gościło również 
studentów Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach, wy-
cieczkę archiwistów czeskich oraz uczestników V Ogólnopolskiego Seminarium 
Archiwalnego pt. Archiwa zakładowe. Dla uczestników wszystkich wycieczek pra-
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cownicy wygłaszali prelekcje. W ramach współpracy ze szkołami jeden z pracow-
ników zasiadał w prezydium szkolnej sesji popularno naukowej dotyczącej dzie-
jów Pszczyny, a zorganizowanej w Gimnazjum nr 12 w Tychach.

W roku sprawozdawczym na podstawie „Statutu Archiwum Państwowego  
w Katowicach” wprowadzono w życie 27 lutego 2008 roku nowy „Regulamin  
Organizacyjny Archiwum Państwowego w Katowicach”. Od 1 września 2008 roku 
w Archiwum oraz Gospodarstwie Pomocniczym przy AP w Katowicach obowią-
zuje również nowy cennik na świadczone usługi archiwalne. Z ważniejszych za-
dań inwestycyjnych należy wymienić w pierwszym rzędzie zakończenie remon-
tu budynku nr 1 w Katowicach wraz z otoczeniem (parking, płot, oświetlenie).  
Do wyremontowanego budynku przeniesiono dyrekcję, administrację, księgo-
wość, archiwum zakładowe oraz Oddziały II i VIII. 

Działalność wystawiennicza, popularyzatorska oraz naukowa została omówio-
na w „Sprawozdaniu z działalności wydawniczej i naukowej Archiwum Państwowego  
w Katowicach za rok 2008”.

dr Piotr Greiner
Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach
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spRAwozdAnie z dziAłAlności 
wydAwniczej i nAUkowej 

ARchiwUm pAństwowego w kAtowicAch 
zA Rok 2008 

W 2008 roku jako jedno z pierwszych archiwów Archiwum Państwowe w Ka-
towicach powołało Oddział VIII – badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw. 
Pracują w nim dwie osoby (łącznie 1 i ½ etatu, cały etat to stanowisko ds. promo-
cji). Dzięki wyodrębnieniu oddziału sprawy dotyczące szeroko rozumianej popu-
laryzacji, edukacji, promocji oraz wszelkich formalności związanych z aplikacjami 
programów wydawniczych i wystawienniczych do urzędów m.in. samorządowych 
nie są wykonywane przypadkowo i przez osoby, których obowiązki nie pozwalają 
na rzetelne i systematyczne prace w tym zakresie.

W 2007 roku w Archiwum po raz pierwszy wystawa pt. Był sobie dokument... 
została wykonana w formie plansz banerowych. Zaowocowało to szerokim roz-
propagowaniem wystawy, a co za tym idzie: pokazaniem roli i znaczenia archiwów  
w województwach śląskim i małopolskim. W 2008 roku wystawa była prezentowa-
na w następujących placówkach: Biblioteka Śląska w Katowicach, Muzeum Miej-
skie w Tychach, Miejska Placówka Muzealna przy Urzędzie Miejskim w Miko-
łowie, Oświęcimskie Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Energetyki w Łaziskach Górnych. Wystawa ta ma szeroko rozumiany walor edu-
kacyjny, dlatego w 2009 roku Archiwum zamierza kontynuować jej udostępnianie 
w różnych placówkach kulturalnych na terenie województwa.

W 2008 roku powstała nowa wystawa prezentowana na tzw. rollupach pt.  
Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku, którą Archiwum zaprezentuje wkrótce na 
otwarciu nowej siedziby Sądu Okręgowego w Katowicach, później w budynku 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na Uniwersytecie Śląskim i w innych placów-
kach.

Archiwum gościło też wystawy obce:
– Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach – wystawa o granicy wytyczonej 

w 1922 roku na Górnym Śląsku, przygotowana przez Domu Współpracy Polsko-
Niemieckiej, prezentowana od na przełomie października i listopada 2008 roku. 
Wystawa powstała głównie na podstawie materiałów archiwalnych znajdujących 
się w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz w Oddziale w Gliwicach. Uro-
czystość otwarcia uświetnił pokaz filmu Teresy Kudyby Górny Śląsk. Podróż granicą 



238

K ATARZYNA  SŁYSZ-SZCZUCK A

stanowiący reminiscencję wystawy oraz panel dyskusyjny z udziałem pracowni-
ków Archiwum (prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – moderator, dr B. Kalinowska-
Wójcik) oraz zaproszonych gości (pracowników Uniwersytetu Śląskiego, twórców 
wystawy oraz środowiska dziennikarskiego);

– Stop papyrolizie! Przeciwdziałanie degradacji kwaśnego papieru w Bibliotece Jagielloń-
skiej – przygotowaną przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie (jeden poster zo-
stał poświecony pracowni masowego odkwaszania papieru w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach).  Gościła ona w Archiwum od listopada 2008 roku do końca 
stycznia 2009 roku. Organizatorzy przedstawili, na czym polega rozpad kwaśnego 
papieru, który dotyczy przede wszystkim zbiorów bibliotecznych i archiwalnych  
z XIX i XX wieku, kiedy nastąpiły zmiany w technologii produkcji papieru. Wy-
twarzanie ręczne poszczególnych arkuszy zastąpiono maszyną do produkcji nie-
przerwanej wstęgi papieru. Zaczęto używać kleju żywicznego, a chcąc uzyskać 
jego osiadanie na włóknach (tworzących strukturę papieru), wprowadzono siar-
czan glinu o kwaśnym odczynie. Spowodowało to zmianę środowiska produkcji 
papieru na kwaśne. Wpłynęło to na zmniejszenie kosztów produkcji, jednak bar-
dzo obniżyło jakość papieru. W odróżnieniu od książek archiwalia najczęściej wy-
stępują tylko w jednym egzemplarzu, czyli są niepowtarzalne. Dlatego tak istotne 
jest zachowanie oryginału dokumentu w dobrym stanie.

publikacje

Do wystawy o wymiarze sprawiedliwości została wydana własna publikacja, 
stanowiąca uzupełnienie wiedzy prezentowanej na rollupach. Bogato ilustrowana 
książka, przygotowana przez Zbigniewa Kieresia, Sławomirę Krupę i Mirosława 
Węckiego nosi tytuł Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dziejów wymia-
ru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. 
Stanowi ona katalog wystawy pod tym samym tytułem, a jednocześnie jest swo-
istym uzupełnieniem wiedzy na temat systemów prawnych obowiązujących na 
historycznym Górnym Śląsku na przestrzeni sześciu wieków. Trzeba dodać, że  
w książce nie został opisany cały zasób Archiwum Państwowego w Katowicach 
i jego oddziałów zamiejscowych. W zasobie znajdziemy bowiem również doku-
menty z ziem nienależących do obszaru Górnego Śląska, a znajdujących się pod 
zaborem rosyjskim (np. Zawiercie, Olkusz, Wolbrom, Będzin) oraz pod zaborem 
austriackim (Żywiec, Jaworzno, Chrzanów). Ujmując te tereny, trzeba by opisać 
jakże odmienną historię i uwarunkowania polityczne, a co za tym idzie i prawne. 

Książka została podzielona na dwie zasadnicze części: pierwsza przedstawia 
zarys dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do lat 50. XX wieku, pokazuje 
ewolucję porządku prawnego na Śląsku, druga zaś opisuje materiały do dziejów 
sądownictwa w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach, w tym źródła 
prawa, sądownictwo panów nadrzędnych, sądownictwo ziemskie, patrymonial-
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ne, miejskie, akta notarialne, gruntowe oraz sądownictwo powszechne aż do 1950 
roku, kiedy to nastąpiła reforma ustroju sądownictwa powszechnego w Polsce.

Zgodnie z planem w 2008 roku wydano kolejny, czwarty numer czasopisma 
„Szkice Archiwalno-Historyczne”, w którym tradycyjnie znajdują się artykuły, 
materiały źródłowe, a także komunikaty i sprawozdania. W numerze czwartym 
zamieszczono ciekawy artykuł Tomasza Hajewskiego: Archiwa funkcjonujące na obec-
nym terenie działania Archiwum Państwowego w Katowicach do roku 1939, terenie po-
granicza różnych państw, kultur i języków. Ponadto znalazły się w nim biogramy 
archiwistów, którzy byli związani ze Śląskiem w XIX i XX wieku: Ezechiela Zivie-
ra – archiwisty księcia pszczyńskiego, Ludwika Musioła – wybitnego historyka i 
archiwisty, Karla Gustawa Bruchmanna – zwierzchnika niemieckiej służby archi-
walnej na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej, Jerzego Jarosa – nie tylko 
wybitnego archiwisty i historyka, ale też wychowawcy współczesnego pokolenia 
naukowców, a także biogramy innych postaci, które znacząco przyczyniły się do 
kształtu zbiorów archiwalnych. Znajdziemy też ciekawy tekst Zbigniewa Kieresia: 
„Bij, zabij tego skurwego syna polskiego”. Przyczynek do kwestii świadomości narodowej na 
Górnym Śląsku w XVII wieku. Autor próbuje przedstawić w nim postawy politycz-
ne, mentalność i hierarchię wartości panujących wśród szlachty mieszkającej na 
pograniczu śląsko-polskim w XVII wieku. Obok artykułów znajdziemy też w pu-
blikacji materiały źródłowe do historii Rady Filialnej Miasta Zatora i jego okręgu 
z 1848 roku autorstwa Pawła Hudzika oraz ciekawe materiały do dziejów zabrzań-
skich Żydów w aktach zespołu: Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Zabrzu au-
torstwa Mirosława Węckiego. W dalszej części umieszczono sprawozdania z prac 
Archiwum Państwowego w Katowicach, z jubileuszowych obchodów 75-lecia Ar-
chiwum oraz sprawozdanie z realizacji wieloletniego rządowego programu rato-
wania archiwaliów z XIX i XX wieku, które ulegają stopniowej degradacji z powo-
du zastosowania kwaśnego papieru do ich wytworzenia. W katowickim Archiwum 
od 2007 roku działa jedna z sześciu pracowni masowego odkwaszania papieru  
w kraju.

W 2008 roku zostały też wydane książki pod redakcją naukową pracowników 
archiwum. Są to pozycje:
Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło i archiwoznawcze. T. 1. Red. E. Dłu-

gajczyk, W. Gojniczek i B. Kalinowska-Wójcik. Katowice;
Granice w EuropieŚrodkowo-wschodniej w XIX–XX wieku. Od Trójkąta Trzech cesarzy do 

Traktatu w Schengen. Red. R. Kaczmarek, Z. Studencki. Sosnowiec; 
Tyskie miejsca pamięci. Materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 

26 listopada 2007. Red. R. Kaczmarek i M. Lipok-Bierwiaczonek. Tychy;
Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej. Red. R. Kaczmarek. Grodków;
Nikiszowiec, Giszowiec i inne osiedla Katowic. Red. P. Matuszek, J. Tofilska i A. Złoty. 

Katowice.
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Ponadto pracownicy archiwum opublikowali liczne artykuły w wydawnictwach 
obcych:
R. Bandach: Mapy kopalń rud metali w rejonie Gór Izerskich, w zbiorach Archiwum Pań-

stwowego w Katowicach. W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzy-
stania pozostałości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa 
Politechniki Wrocławskiej. Seria: „Studia i Materiały”. Wrocław 2008;

M. Gałuszka: Józef Kalus. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red.  
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 166–167;

P. Greiner, M. Mączka: Źródła kartograficzne do dziejów powiatu rybnickiego (do 1945 
r.) w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. W: Z kart historii powiatu ryb-
nickiego. Red. D. Keller. Rybnik 2008, s. 77–82;

P. Greiner: Maria Göppert-Mayer. Zum 100. Geburtstag der Kattowitzer Nobelpreisträge-
rin. „Oberschlesisches Jahrbuch“ 2005/2006, Bd. 21/22, s.125–130;

P. Greiner: Górny Śląsk a ziemia grodkowska. W: Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkow-
skiej. Red. R. Kaczmarek. Grodków 2008, s. 13–27;

P. Greiner: Wizerunek użytkownika w oczach archiwisty (na przykładzie Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach). W: Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa 
Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzy-
szenia Archiwistów Polskich. Katowice, 21–23 czerwca 2007 r. Red. A. Krzemiń-
ska. Warszawa 2007, s. 21–26;

P. Greiner, E. Matuszek: Źródła do dziejów medycyny w Katowicach do 1945 roku  
w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. W: Dzieje medycyny i działalności 
charytatywnej na terenie Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 2008, s. 41–51;

P. Greiner: Kurt Joseph Alder. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. 
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 3–5;

T. Hajewski: Odebranie Kościoła ewangelickiego w Katowicach w 1945 roku w świe-
tle dokumentów Archiwum Państwowego w Katowicach. W: Ewangelicki Kościół 
Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 150-lecie poświęcenia Kościoła. Red.  
J. Szturc. Katowice 2008, s.95–101; 

Z. Jedynak: Dzieje szpitala Spółki Brackiej w Katowicach (1864–1945). W: Dzieje me-
dycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Red. A. Barciak. Katowice 
2008, s. 113–125;

Z. Jedynak: Johann Gottlieb Kalide. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. 
Red. Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 162–163;

Z. Jedynak: Theodor Erdmann Kalide. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. 
Red. Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 163–166;

Z. Jedynak: Wilhelm Wagner. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. 
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s.432–434;

Z. Jedynak: Józef Cyryl Wąsowicz. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. 
Red. Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 438–439;
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Z. Jedynak: Franz von Winkler. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. 
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 447–448;

B. Kalinowska-Wójcik: Akta górnośląskich gmin żydowskich w zasobie dawnego Gesam-
tarchiv der deutschen Juden w Berlinie. W: Archiwa i archiwalia górnośląskie. Mate-
riały źródło- i archiwoznawcze. Red. E. Długajczyk, W. Gojniczek, B. Kalinow-
ska-Wójcik. T. 1. Katowice 2008, s. 67–105;

B. Kalinowska-Wójcik: Grzyb Mieczysław, dr. W: „Non omnis moriar” Zmarli pracow-
nicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 2008, s. 116–
117;

B. Kalinowska-Wójcik: Kaszper Tadeusz, mgr. W: „Non omnis moriar” Zmarli pracow-
nicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 2008, s.150;

B. Kalinowska-Wójcik: Kuczyński Stefan Maria, prof. dr hab. W: „Non omnis moriar” 
Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 
2008, s.190–191;

B. Kalinowska-Wójcik: Łukawski Zygmunt, prof. dr hab. W: „Non omnis moriar” 
Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 
2008, s. 214–215;

B. Kalinowska-Wójcik: Popiołek Kazimierz, prof. zw. dr hab. W: „Non omnis moriar” 
Zmarli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 
2008, s.290–291;

B. Kalinowska-Wójcik: Salamon Władysław, mgr. W: „Non omnis moriar” Zmar-
li pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 2008,  
s. 313–314;

B. Kalinowska-Wójcik: Zieliński Henryk, prof. dr hab. W: „Non omnis moriar” Zmar-
li pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968–2008. Katowice 2008,  
s. 405–406;

R. Kaczmarek: Powiat rybnicki podczas II wojny światowej. W: Z kart historii powiatu 
rybnickiego. Red. D. Keller, Rybnik 2008, s. 273–293;

R. Kaczmarek: Będzin podczas I wojny światowej (1914–1918). W: Będzin 1358–2008. 
T. 3: Od rozbiorów do współczesności Red. A. Glimos-Nadgórska. Będzin 2008, 
s. 342–364;

R. Kaczmarek: Będzin podczas II wojny światowej (1939–1945). W: Będzin 1358–
2008. T. 3: Od rozbiorów do współczesności. Red. A. Glimos-Nadgórska. Bę-
dzin 2008, s. 511–534;

R. Kaczmarek: „Miejsca pamięci” – tyskie dziedzictwo kulturowe. W: Tyskie miejsca pa-
mięci. Materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 26 listopada 
2007. Red. R. Kaczmarek, M. Lipok-Bierwiaczonek. Tychy 2008, s. 6–13;

R. Kaczmarek: Rodzina Lamprechtów. Niemieccy mieszczanie w Sosnowcu. W: Zagłę-
biowskie rody. Materiały VI Sesji Zagłębiowskiej. Sosnowiec, 6 grudnia 2007 roku. 
Red. M. Kisiel, P. Majerski. Sosnowiec 2008, s. 39–57;
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E. Matuszek: Bannerth. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. Z. Ka-
pała. T. 1. Chorzów 2007, s. 18–19;

E. Matuszek: Theophil Bronny. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. 
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 42–43;

E. Matuszek: Paul Sonsala. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red.  
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 382–383;

E. Matuszek: Christoph Tempel. W: Chorzowski słownik biograficzny. Edycja nowa. Red. 
Z. Kapała. T. 1. Chorzów 2007, s. 415;

P. Matuszek: „Katowickie” osiedla potomków Gieschego. W: Nikiszowiec, Giszowiec i inne 
osiedla Katowic. P. Matuszek, J. Tofilska, A. Złoty. Katowice 2008, s. 15–34;

M. Mączka: Kopalnia „Reiche Silber Glueck w Dębowinie – relikt dawnego górnictwa an-
tymonu. W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwość wykorzystania pozosta-
łości dawnych robót górniczych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politech-
niki Wrocławskiej. Seria: „Studia i Materiały”. Wrocław 2008, s. 213–225;

K. Stopa: Przydatność raciborskiego zasobu archiwalnego do badań nad historią powiatu rybnic-
kiego. W: Z kart historii powiatu rybnickiego. Red. D. Keller. Rybnik 2008, s. 59–75;

M. Węcki: Groza Katynia. Zbrodnia katyńska na łamach „Oberschlesische Zeitung”. 
„Śląsk”, 2008, nr 5, s. 58–60.

W czerwcu 2008 roku w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział Raci-
bórz odbyła się uroczysta inauguracja V Zamkowych Spotkań Genealogów. Otwie-
rała ona Dni Raciborza, kulminacyjny moment obchodów Jubileuszu 900-lecia 
miasta. Wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego spotkania była kierownik 
Oddziału w Raciborzu Archiwum Państwowego – mgr Aleksandra Sieklicka-Wi-
lamowska. Spotkanie w Archiwum przedstawicieli stowarzyszeń genealogicznych 
z całej Polski i zagranicy miało charakter otwarty, dostępny też dla miejscowych 
początkujących genealogów. Doświadczeni badacze prowadzili na kilku kompute-
rach warsztaty genealogiczne, udzielali porad i wskazówek związanych z genealo-
gią i poszukiwaniami przez internet wiadomości potrzebnych do ustalenia pocho-
dzenia nazwiska. Zostały zaprezentowane drzewa genealogiczne wykonane przez 
profesjonalistów oraz prace dzieci, które zwyciężyły w konkursie na stworzenie 
drzewa genealogicznego swojej rodziny.

We wrześniu 2008 roku Archiwum Państwowe w Katowicach razem ze Stowa-
rzyszeniem Archiwistów Polskich i Oddziałem SAP w Katowicach było współor-
ganizatorem V Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego „Archiwa zakładowe 
w procesie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego”, które odbyło się na 
Wydziale Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z siedzibą w So-
snowcu. Obok sesji naukowej Archiwum gościło uczestników seminarium w Ka-
towicach. Mieli oni okazję zwiedzenia całego Archiwum, pracowni naukowej, ma-
gazynów, pracowni konserwatorskiej, zapoznania się ze specyfiką zbiorów, a także 
z technologią masowego odkwaszania papieru.
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W ramach współpracy z zagranicznymi archiwami we wrześniu Archiwum  
w Katowicach oraz Oddziały w Raciborzu i Pszczynie gościły grupę archiwistów 
czeskich z dyrektorem K. Müllerem. Goście mieli okazję zaznajomić się z zaso-
bem i sposobami pracy w polskich archiwach.

Jeśli chodzi o działalność naukową należy wymienić konferencje naukowe  
z udziałem osób pracujących w archiwum, które przygotowały i wygłosiły na nich 
swoje wystąpienia. Były to zarówno konferencje międzynarodowe, jak i krajowe. 
Międzynarodowe z racji swej rangi wymienić należy wszystkie, krajowe zaś zosta-
ły wymienione tylko te ciekawsze:
M. Węcki: Staatsarchiv Kattowitz. Geschichte und Bestände Konferencja „Das Jahrbuch 

als Heimatkompendium”. Oberschlesisches Museum w Rattingen 2–3 maja 
2008;

P. Greiner: Nabytki Archiwum Państwowego w Katowicach w latach 2001–2007 uży-
teczne dla badań śląskoznawczych oraz M. Węcki: Akta Górnośląskiej NSDAP  
w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Nieznane archiwalia – nowe 
możliwości badawcze. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Śląsk w cza-
sie i przestrzeni”. IV Spotkania Dolnośląskie – Instytut Historii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego – Szklarska Poręba 29–31 maja 2008;

M. Węcki: Staatsarchiv Kattowitz. Geschichte und Bestände Konferencja „Erinnerung-
skultur und regionale Identität“. Grenzland Museum Eichsfeld. 9–13 czer-
wca 2008;

R. Kaczmarek: II Internationale conference CCLL. Organizator: Program europejski 
Common Constitution and Language Learning, Innsbruck 4–7 września 
2008 rok, referat: prezentacja programu strony polskiej;

R. Kaczmarek: Schlesische Identität – regionale Aspekte mit der europäischen Dimension 
Seminarium Erinnerungskultur und regionale Identität, Grenzlandmuse-
um Eichsfeld/RFN, Organizator: Muzeum w Eichsfeld w ramach progra-
mu europejskiego Action 4 “Active European Remembrance”, Eichsfeld  
14 września 2008;

R. Kaczmarek: Trójkąt Trzech Cesarzy podczas I wojny światowej oraz P. Matuszek: 
Trójkąt Trzech Cesarzy w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Ka-
towicach. Konferencja Granice w Europie. Od Trójkąta Trzech Cesarzy do 
Traktatu w Schengen, Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Śląskie-
go, Muzeum Miasta Sosnowiec, Sosnowiec 6 listopada 2008 r.

Z. Jedynak: Zabrze we władaniu rodziny Wilczków (1769–1850) – kariera rodu, za-
łożone przez nich kolonie i wpływ na industrializację regionu Międzynarodo-
wa sesja naukowa zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział  
Katowice „Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględ-
nieniem Śląska Górnego”. Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrze. 14 li-
stopada 2008 r.
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B. Kalinowska-Wójcik: Einfluss der Industrialisierung oberschlesischer Gebiete auf die Ent-
wicklung der Städte in Kreis Pless – Deutsch-polnische Tagung: Region Und 
Industriegesellschaft: Oberschlesien im 19. und 20 Jh. Ruhr-Universität 
Bochum (Niemcy). 21 listopada 2008 r.

P. Greiner i M. Mączka: Źródła kartograficzne do dziejów powiatu rybnickiego (do 1945 
r.) w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach – na sesji „Z kart historii po-
wiatu rybnickiego” – Muzeum w Rybniku – Rybnik 4 marca 2008 r.

R. Banduch: Materiały kartograficzne dotyczące górnictwa rud metali w rejonie Gór Izer-
skich w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach oraz M. Mączka: Kopalnia 
„Reiche Silber Glück” w Dębowinie – relikt dawnego górnictwa antymonu w Górach 
Bardzkich Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie 
pozostałości dawnych robót górniczych” Złotniki Lubańskie 23–25 kwietnia 
2008 r.

P. Greiner: Materiały archiwalne przejęte do Archiwum Państwowego w Katowicach w la-
tach 2000–2007; A. Kołodziej: Archiwa zakładowe wybranych kopalń węgla ka-
miennego i okręgowych urzędów górniczych – zasób, przekazywanie materiałów 
archiwalnych do Archiwum Państwowego w Katowicach oraz R. Banduch: Wy-
korzystanie materiałów archiwalnych do odkrywania reliktów dawnego górnictwa V 
Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne: Archiwa zakładowe w procesie 
kształtowania narodowego zasobu archiwalnego – Stowarzyszenie Archiwi-
stów Polskich, Archiwum Państwowe w Katowicach – Sosnowiec 4–5 wrze-
śnia 2008 r.

Z. Jedynak: Dzieje gimnazjum klasycznego w Katowicach (1871–1922) Sesja na-
ukowa zorganizowana przez Polską Akademię Nauk Oddział w Katowi-
cach „W 40 lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego. Szkolnictwo i nauka 
na Górnym Śląsku.” Muzeum Historii Katowic. Katowice 19 września 
2008 r.

P. Greiner: Mapy górnicze opracowane przez Karola Godulę; Z. Jedynak: Testament Ka-
rola Goduli i jego następstwa oraz M. Mączka: Zakłady przemysłowe Karola Go-
duli w świetle materiałów kartograficznych z Archiwum Państwowego w Katowicach 
Konferencja naukowa Karol Godula 1781–1848. Muzeum Miejskie w Rudzie 
Śląskie. Ruda Śląska 6 październik 2008 r.

P. Hudzik: Ziemia oświęcimska u progu odzyskania niepodległości w świetle materiałów 
archiwalnych Archiwum Państwowego Oddział w Oświęcimiu. Konferencja z oka-
zji 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Organizator: Zbiory 
Historyczno-Etnograficzne, Oświęcim 11 listopada 2008 r.

Pracownicy Archiwum biorą również udział zarówno w krajowych jak i zagra-
nicznych projektach badawczych:
II. Programm: „ Europe for Citizens 2007–2013” – Action 4 – Active European 

Remembrance Projects 2007; Grenzlandmuseum Eichsfeld; koordynator  
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R. Kaczmarek, uczestnicy: R. Kaczmarek, M. Węcki; tytuł: Erinnerungskul-
tur und regionale Identität; Czas realizacji: 2008–2010.

„Atlas historyczny miast Śląska”; uczestnik P. Greiner; organizatorzy: Instytut Hi-
storii Uniwersytetu Wrocławskiego i Herder-Instititut w Marburgu; Czas 
realizacji: 2008–2009.

„Atlas historyczny miast Polski”, uczestnik B. Małusecki, organizator Uniwersytet 
Śląski, kierownik projektu prof. dr hab. A.Barciak.

Archiwum Państwowe w Katowicach stara się cyklicznie organizować też ze-
brania naukowe, na których prelegenci starają się przybliżyć nie tylko temat, ale 
też wskazać potrzebę i sposoby korzystania z materiałów źródłowych do pro-
wadzenia badań. W 2008 roku odbyło się sześć takich spotkań. W styczniu prof. 
dr hab. Ryszard Kaczmarek przedstawił temat „Zagadnienia metodyczne związa-
ne z przygotowaniem tekstów naukowych”; w marcu pracownik Uniwersytetu 
Śląskiego dr Dariusz Nawrot opowiadał o specyfice archiwów rosyjskich, litew-
skich i francuskich i pracy w nich przy przygotowywaniu tematu „Litwa i Napo-
leon w 1812 roku”, o pracy w polskich i niemieckich archiwach opowiadał mgr 
Michał Witkowski, również pracownik UŚ, przy przedstawianiu tematu „Bio-
grafia hrabiego Christopha Leopolda von Schaffgotsh (1623–1703)” na czerwco-
wym zebraniu naukowym; w październiku dr Anna Machej przedstawiła temat  
„90. rocznica powstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Akta RNKC 
w zasobie AP Cieszyn”; w listopadzie mgr Michał Mączka i mgr inż. Michał 
Stysz opowiedzieli, jak na podstawie map górniczych odnaleźli miejsce starej 
kopalni i przedstawili film z wyprawy w Góry Bardzkie w prezentacji: „Kopalnia 
Reiche Silber Glück w Dębowinie – relikt dawnego górnictwa w Górach Bardz-
kich”; grudniowe zebranie miało temat: „Zator w latach 1914–1918 w świetle 
materiałów archiwalnych AP Oddział w Oświęcimiu” poprowadzone przez  
mgr Pawła Hudzika, a przygotowane z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Państwo Polskie. 

Bardzo ważne dla katowickiego archiwum, a także dla całego regionu było pod-
pisanie 14 listopada 2008 roku wspólnego oświadczenia o współpracy i rozwoju 
przyjaznych stosunków pomiędzy województwem śląskim a Krajem Związkowym 
Północna Nadrenia-Westfalia, dzięki któremu Archiwum Państwowe w Katowi-
cach uzyskało podstawy prawne do współpracy między archiwami (AP Katowice  
a Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) w zakresie metodyki pracy i konserwacji.

Oddziały w Cieszynie i Raciborzu współpracują z przygranicznymi archiwa-
mi czeskimi i słowackimi, tj. Archiwum Ziemskim w Opawie i jego oddziałem  
w Karwinie oraz Archiwum Państwowym w Žilinie. Współpraca ta dotyczy w 
przypadku Oddziału w Cieszynie głównie metodyki opracowania archiwaliów 
wytworzonych przez instytucje, działające w okresie monarchii austriackiej, a któ-
rych akta są przechowywane w polskim Cieszynie, a w przypadku Oddziału w Ra-
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ciborzu akt pruskich przechowywanych w Opawie. Współpraca ta nie ma sforma-
lizowanego charakteru.

Pewną formą współpracy jest również realizowanie dla Instytutu Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Jorku prac związanych z digitalizacją akt powstańców śląskich 
przechowywanych w Instytucie. 



Recenzje i omówieniA
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Pierwszy w tym roku numer kwartalnika wydawanego przez Service historique 
de la Défense z okazji 90. rocznicy Konferencji Paryskiej został poświęcony woj-
skowym konsekwencjom traktatów pokojowych zawartych po I wojnie światowej. 
Wśród wielu artykułów dotykających problemów na arenie międzynarodowej po 
Wielkiej Wojnie znalazł się artykuł F. Dessberga dotyczący plebiscytu na Górnym 
Śląsku. W kontekście rywalizacji polsko-niemieckiej o sporne terytorium autor 
ukazał animozje francusko-brytyjskie, które pojawiły się w trakcie kontrolowania 
ziem śląskich przez wojska alianckie Został on oparty na źródłach drukowanych 
Documents diplomatiques français i Documents on British Foreign Policy, ale także na ar-
chiwaliach z archiwum francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto 
odnotować to opracowanie, rzadko bowiem tematyka ta jest poruszana przez za-
chodnioeuropejskich historyków.

Artykuł 88 traktatu wersalskiego zakładał, że na Górnym Śląsku zostanie prze-
prowadzony plebiscyt, a następnie państwa alianckie zdecydują o podziale regio-
nu. Jednak francuskie i angielskie wizje geopolityczne wyraźnie się różniły. Fran-
cja chciała oddać Górny Śląsk z jego bogactwami naturalnymi Polsce, by stworzyć 
silne i niezależne państwo. Wielka Brytania natomiast planowała przyznanie tych 
terenów Niemcom, by wspomóc odbudowę gospodarczą tego kraju, a co za tym 
idzie przyspieszyć wypłatę reparacji wojennych. Georges Clemencau i David 
Lloyd George poróżnili się w tej kwestii już w czasie paryskiej konferencji pokojo-
wej, gdy brytyjski premier obawiał się, że oddając Górny Śląsk z niemiecką mniej-
szością narodową Polsce, zachęci tylko rewizjonizm niemiecki.

11 lutego 1920 roku do Opola przybyła Komisja Międzysojusznicza w celu 
nadzorowania plebiscytu. Na jej czele stał francuski generał Henri Le Rond, 
wspomagany przez dwóch komisarzy: angielskiego pułkownika Harolda Percivala 
i włoskiego generała Alberto de Marinisa. Pokoju na Górnym Śląsku miały pilno-
wać wojska alianckie: 10 000 Francuzów oraz 2000 Włochów; na początku 1921 
roku kontyngent zwiększył się o 4300 Anglików i 1600 Włochów. F. Dessberg 
utrzymuje, że siły pokojowe, głównie francuskie, odgrywały ważną rolę strategicz-
ną: miały bronić interesów francuskich w Europie. 

Jak relacjonuje F. Dessberg, stosunki brytyjsko-francuskie uległy pogorszeniu 
szczególnie podczas drugiego powstania śląskiego, w sierpniu 1920 roku. Generał 
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H. Le Rond został od razu oskarżony przez sojuszników o faworyzowanie strony 
polskiej, co nie gwarantowało pokoju w czasie plebiscytu, a jednocześnie rujnowa-
ło prestiż Komisji. Le Rond bronił się przed Radą Ambasadorów, że w związku z 
wrogością Niemców wojska francuskie preferują Polaków. Brytyjczycy jednak nie 
zdecydowali się na odwołanie francuskiego generała, próbując jedynie oddzielić 
Francję od jej nowego sojusznika – Polski. Alianci zgodzili się w jednym: ponie-
waż coraz trudniej utrzymać pokój między zwaśnionymi stronami, plebiscyt nale-
ży przeprowadzić jak najszybciej. 

Następnie autor omawia relacje między aliantami po plebiscycie 20 marca 1921 
roku, w którym większość Górnoślązaków głosowała za przyłączeniem ich tery-
torium do Niemiec. Londyn zamierzał przyznać Polsce tylko powiat pszczyński i 
rybnicki, podczas gdy Paryż, związany z II Rzeczpospolitą układem wojskowym, 
zaproponował podział wzdłuż rzeki Odry, to jest tzw. linii Korfantego, argumen-
tując, że głos ludności rolniczo-robotniczej powinien przeważyć głos ludności 
miejskiej (w dużej mierze niemieckiej). Francuzi próbowali przekonać do swojego 
punktu widzenia komisarza włoskiego, jednak bez skutku. Gdy H. Le Rond udał 
się do Londynu na zebranie Rady Najwyższej, Polacy rozpoczęli III powstanie ślą-
skie pod wodzą Wojciecha Korfantego.

Zdaniem F. Dessberga początkowo stanowisko Francji wobec powstańców 
było bardzo delikatne, ponieważ W. Korfanty zapewniał H. Le Ronda po plebiscy-
cie, że Polacy będą spokojni. Minister spraw zagranicznych Francji Aristide Briand 
przyznawał, że ze względów materialnych i moralnych nie są możliwe działania 
przeciwko powstańcom, jednak starał się wpłynąć na rząd polski, by ten zaprzestał 
wspomagania powstania. Ponadto obawiał się o autorytet Francji wobec jej sojusz-
ników, gdyż broniła ona W. Korfantego, tolerowała zorganizowanie powstańczych 
oddziałów polskich, a domagała się ukarania występków niemieckich. Chcąc przy-
znać cały obszar Polsce, a spotykając się z oporem Wielkiej Brytanii, Francuzi zro-
zumieli, że sprawę Górnego Śląska muszą rozwiązać nie rządy brytyjski i francu-
ski, ale wszyscy alianci.

Jak podkreśla F. Dessberg antagonizmy francusko-brytyjskie pogłębiły się  
w połowie maja. Rząd angielski oskarżał żołnierzy francuskich o fraternizowanie się  
z powstańcami, co pozwoliło tym ostatnim zdobyć tereny aż do tzw. linii Korfan-
tego. Rząd francuski natomiast próbował odpowiedzialnością za wybuch powstania 
obarczyć Wielką Brytanię, bo ta faworyzowała Niemców, nie wspomagając Francji 
w jej polityce stanowczości wobec Niemiec. Jej argumenty zdawało się potwier-
dzać odwołanie pułkownika H. Percivala, znanego z przychylności wobec strony 
niemieckiej. W tym okresie Francja zmobilizowała swoich żołnierzy i była gotowa 
wkroczyć do zagłębia Ruhry, żeby wpłynąć na Niemców siłą, jednak wstrzymała się 
w obawie przed opinią międzynarodową. Gdy Londyn zasugerował spotkanie Rady 
Najwyższej z udziałem przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, Francja próbowa-
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ła przekonać rząd amerykański, że zrobiła wszystko, by uspokoić Polaków, podczas 
gdy Wielka Brytania podżegała tylko nacjonalistów niemieckich. Argumentowała 
także, że zgodnie z traktatem wersalskim Polska miała być „silna” i że górnośląski 
region przemysłowy otoczony jest polskimi terenami rolniczymi. 28 maja 1921 roku 
Francuzi zgodzili się na propozycję brytyjską, żeby spór o Górny Śląsk rozwiązali 
eksperci od dyplomacji i prawa, skoro nie mogli tego zrobić wojskowi.

Dalej F. Dessberg na podstawie dokumentów analizuje spotkanie A. Brianda 
z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Georgem Lordem Curzonem, które 
miało miejsce 19 czerwca 1921 roku w Paryżu, a którego celem było omówienie 
takiego postępowania Aliantów. Zdaniem Brianda to eksperci mieliby tak wytyczyć 
granicę polską-niemiecką, żeby w przyszłości zapobiec sporom między dwoma 
państwami. Lecz Lord Curzon zaproponował aby w Komisji Międzysojuszniczej 
wymienić po prostu wojskowych na cywili, jak stało się z pułkownikiem H. Per-
civalem, jednak Briand nie chciał się na to zgodzić. Dialog ten był, używając słów 
autora, „dialogiem głuchych”.

Pod koniec miesiąca Brytyjczycy nie zgodzili się na wysłanie ekspertów na 
Górny Śląsk, a Alianci zadeklarowali, że niemożliwe jest wysłanie dodatkowych 
kontyngentów żołnierzy. Nagle Francja została odizolowana. Jej działania uznano 
za pretekst, by zyskać na czasie, by w razie kolejnych kłopotów rozpocząć okupację 
zagłębia Ruhry. Jednak Francuzom zależało na wysłaniu posiłków, gdyż chodziło 
o bezpieczeństwo własnych żołnierzy, ale również o prestiż – nie chcieli doznać 
upokorzenia z rąk Niemców wspomaganych przez Anglików. 30 lipca 1921 roku 
wreszcie osiągnięto kompromis: Lord Curzon zobowiązał się, że będzie się starał, 
by Niemcy przepuścili wojska alianckie, a Brand, że Francja nie wyśle wojsk przez 
rozpoczęciem konferencji w Paryżu. Dzień przed jej otwarciem w hotelu „Cril-
lon” w Paryżu spotkali się ponownie Briand i Lloyd George. Ustalili, że będą się 
starali osiągnąć porozumienie w sprawie wzmocnienia wojsk francuskich na Gór-
nym Śląsku. Brytyjski dyplomata zaprezentował także punkt widzenia swojego 
kraju: górnośląski „trójkąt przemysłowy”, zamieszkany w większości przez Niem-
ców, nie może zostać podzielony.

Konferencja aliantów w Quai d’Orsay rozpoczęła się 8 sierpnia 1921 roku. 
Oprócz delegatów brytyjskich i francuskich, wzięli w niej udział Amerykanie, Ja-
pończycy oraz Włosi. Zgodzono się co do głównej zasady podyktowanej wynikami 
plebiscytu: nie można dzielić Górnego Śląska blokowo, lecz uznając wybór miesz-
kańców danej gminy bez formowania enklaw niemieckich lub polskich. Wielka 
Brytania skrytykowała francuską linię podziału, ponieważ stanowiła ona przeci-
wieństwo wyników głosowania. Francja natomiast twierdziła, że „trójkąt przemy-
słowy” nie jest jednolity, a składa się z „wysepek” niemieckich w strefie polskiej. 
Oznaczała to, że wschodnia część spornego terytorium powinna zostać przyzna-
na Polsce. Włosi poparli Anglików, twierdząc, że rozwiązanie francuskie pozbawi 
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Niemcy terenów, które plebiscyt pozwolił im rewindykować. Przez cztery dni 
konferencji każda ze stron wymieniała argumenty prawne, podczas gdy politycy 
skupili się na meritum sprawy. Briand mówił o wyzwoleniu uciśnionych, narodo-
wym sumieniu Polaków, kwestiach etnicznych, ekonomicznych i geograficznych. 
Lloyd George zaś pokazywał wyniki plebiscytu i przytaczał historię Górnego Ślą-
ska, który był dłużej niemiecki niż Normandia lub Alzacja-Lotaryngia były francu-
skie. Ten czysto polityczny problem należało – jego zdaniem – tak rozwiązać aby, 
jak powiedział Brytyjczyk, usatysfakcjonować Francuzów, nie oburzając Anglików, 
nie mówiąc o Włochach. W końcu 12 sierpnia w obliczu porażki Rady Najwyższej 
Lloyd George zaproponował przedstawić tę kwestię Lidze Narodów. Briand zgo-
dził się, wierząc, że będzie ona bronić interesów francuskich, a także ich nowych 
sojuszników na wschodzie.

W epilogu swego artykułu F. Dessberg opisuje rozwiązanie problemu Górnego 
Śląska przez Ligę Narodów. 1 września 1921 roku ze sprawą zapoznali się wstępnie 
przedstawiciele Belgii (Paul Hymans), Brazylii (Da Cunha), Chin (V. K. Welling-
ton Koo) oraz Hiszpanii (Quinones de Leon). Wydanie ostatecznej decyzji spoczę-
ło na barkach Rady Nadzwyczajnej Ligi Narodów, której przewodził Japończyk, 
hrabia Ishii. Rada Najwyższa w Paryżu zdecydowała, że potwierdzi decyzję pod-
jętą przez członków Ligi Narodów w Genewie. W rzeczywistości chodziło jednak  
o ugodę francusko-brytyjską zawartą pod egidą Ligi Narodów. W negocjacjach 
między Leonem Bourgeois z Francji a Athurem Lordem Balfour z Wielkiej Bry-
tanii strona francuska domagała się wpierw przyłączenia całości niecki przemy-
słowej do Polski, by w końcu jako ekstremalne ustępstwo przyjąć przyznanie Gli-
wic, Zabrza i Bytomia Niemcom wzdłuż linii zwanej w tekście artykułu „linią  
26 sierpnia”. 12 października Rada Ligi Narodów zaproponowała takie rozwiązanie,  
a wszystkie strony je zaakceptowały. 

Podsumowując swoją pracę, F. Dessberg opisuje konsekwencje podziału Gór-
nego Śląska. Niemcy otrzymały dwie trzecie terytorium, ale większość zakładów 
przemysłowych pozostała na terenach przyznanych Polsce. Jednak na skutek 
ustępstw francuskich Polacy zrozumieli, że nie mogą liczyć tylko na Francję, ale 
powinni szukać wsparcia Wielkiej Brytanii. Francja, chociaż nie w pełni zrealizo-
wała swoje cele strategiczne, to jednak wynik podziału mogła uznać za swój suk-
ces, a jej wojska wypełniły swoją misję pokojową pomimo licznych trudności.  
W końcu Liga Narodów dzięki zaangażowaniu zwiększyła swój prestiż, aczkolwiek 
stało się to pod wpływem Francji i Wielkiej Brytanii. 

Artykuł został opatrzony unikatowym materiałem ikonograficznym przedsta-
wiającym powstańców śląskich oraz wojska alianckie na Górnym Śląsku ze zbio-
rów Service historique de la Défense.

tomasz hajewski
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ARtikel

paweł hudzik 
zator zur zeit des ersten weltkriegs

In der Studie werden die Hauptfäden folgender Themen beleuchtet: Aktivi-
tät der Einwohner von Zator in den Polnischen Legionen, Widerhall großer Ere-
ignisse im hiesigen lokalen Umfeld, die mit der Wiederentstehung des Polnischen 
Staates verbunden waren, Beteiligung der Einwohner von Zator an bewaffneten 
Aktionen der österreichischen Armee sowie das alltägliche Leben in der Stadt zur 
Zeit des Ersten Weltkriegs.

Ryszard kaczmarek
die organisation todt in deutsches Reich und schlesien in den jahren 
1933–1945

Die Organisation Todt entstand im Dritten Reich aus Bedarf an billigen Ar-
beitskräften zur Umsetzung riesiger geplanter Baumaßnahmen. Der Artikel be-
schreibt die Geschichte dieser Organisation in Schlesien sowie ihre Beteiligung an 
den bedeutendsten Baumaßnahmen im Zweiten Weltkrieg.

bartłomiej warzecha 
die Anfänge der propagandabehörde der nsdAp in oberschlesien (sep-
tember bis dezember 1939)

Analyse der nationalsozialistischen Propaganda zu Beginn der Besatzung des 
polnischen Teils Oberschlesiens. Der Autor untersucht die Hauptrichtungen der 
propagandistischen Einflussnahme auf die Bevölkerung des Bezirks Kattowitz und 
die angewendeten Methoden.

grzegorz bębnik
wer war bertold hildebrandt? beitrag zur geschichte eines missver-
ständnisses in der geschichte des septembers 1939 in schlesien

Der Artikel behandelt die Mechanismen, welche für die Entstehung der my-
thischen Interpretation rund um den September 1939 in Oberschlesien veran-
twortlich sind. Der Autor beweist mit Hilfe von Archivquellen und Zitaten aus 
der damaligen Presse die Vergänglichkeit ähnlich ahistorischer Bemühungen.
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edward długajczyk
das jahr 1945 im druckereiwesen im oppelner schlesien. versuch einer 
bilanz über schließungen und Öffnungen

Anregung für das Verfassen dieses Artikels war ein undatiertes Verzeichnis 
der Druckereien im Oppelner Schlesien in den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Auf Grundlage dieses Verzeichnisses werden Eigentums- und Organi-
sationswandel dargestellt, dem die polygraphische Industrie in Oberschlesien in 
Folge der Konfiszierung deutschen Eigentums ab 1945 unterlag sowie ihre spätere 
Verstaatlichung.

Adam dziuba
vorwerk der ppR. politische beziehungen im landkreis grottkau in den 
jahren 1945–1948

Im Mai 1945 trafen in Grottkau polnische Verwaltungsangehörige ein, die vom 
Wojewoden Schlesiens, Aleksander Zawadzki, entsandt worden waren. Der Autor 
behandelt den Prozess der Übernahme der Verwaltung in der Stadt Grottkau und 
dem ganzen Landkreis durch Funktionäre der Polnischen Arbeiterpartei (PPR), 
wobei es sich als unwesentlich erwies, dass ein bedeutender Teil von diesen prak-
tisch keine Befähigung hierzu besaß und unaufrichtig war.

krzysztof langer
verbrechen und verbrecher auf dem gebiet des landkreises Ratibor in 
den jahren 1945-1950 auf dem hintergrund von materialien aus dem sta-
atsarchiv kattowitz, Außenstelle Ratibor

Der Text stellt das Gefühl der Sicherheit unter den Einwohnern des Landkre-
ises Ratibor nach Ende der Kriegshandlungen dar. Im Artikel finden sich außer 
einer Auflistung der Umstände sogenannter Verbrechen an der Allgemeinheit 
auch Informationen zum Vorgehen der Bürgermiliz und Beschwerden gegen ihre 
Mitglieder sowie Einschreiten der Bevölkerung bei den Behörden gegen das räu-
berische Vorgehen der Soldaten der Roten Armee.

zdzisław jedynak
dokumentensammlung des stadtarchivs beuthen im bestand des staats-
archivs kattowitz – bearbeitungsweise und bedeutung für die Regional-
forschung

Die Dokumentensammlung des Stadtarchivs Beuthen umfasst die Jahre 1477-
1948 und stellt wertvolles Material für die Regionalforschung dar. Sie liefert zahl-
reiche Angaben zu Gerichtswesen, alltäglichem Leben und Brauchtum der Ein-
wohner von Beuthen und Umgebung. Interessant ist das Material auch für die 
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Untersuchung der Sprach- und Nationalitätsbeziehungen in Oberschlesien vom 
16. bis Anfang des 19. Jahrhunderts.

sławomira krupa
eustachy czosnowski. leiter des stadtarchivs beuthen in den jahren 
1945-1951

Der Artikel ist ein erweitertes Biogramm über Jan Eustachy Henryk Czosnow-
ski (1881-1954), Leiter des Stadtarchivs Beuthen in den Jahren 1945-1951 sowie 
Autor des ersten Nachkriegsverzeichnisses der Dokumentensammlung.

elżbieta matuszek
stanisława poprawska (1909-1985)

Biogramm über Stanisława Poprawska, Archivarin am Staatsarchiv Kattowitz, 
die sich für diese Institution überaus verdient gemacht hat. Sie hat sich auf die 
Problematik der Industrieakten spezialisiert. Sie nahm an Kollegiumsorganen des 
Archivs teil und war in den Jahren 1970-1975 Mitglied der Zentralkommission 
für Methodik in der Vorstandsdirektion der Staatsarchive.

joanna sowa
halina bolesławska (1954-1999)

Biogramm über Halina Bolesławska, Archivarin am Staatsarchiv in Tschen-
stochau, die von November 1995 bis Juni 1996 die Aufgaben des Archivdirektors 
übernahm.

mAteRiAlien

mirosław węcki
der september 1939 in oberschlesien in den Akten der nsdAp kreis- 
leitung hindenburg

Die grenznahe Lage von Hindenburg war Ursache dafür, dass es Basis der 
deutschen Vorbereitungen für die Invasion des polnischen Teils Oberschlesiens 
im Jahr 1939 wurde. Im Zuge dieser Ereignisse spielte die NSDAP Kreisleitung 
Hindenburg eine gewisse Rolle. Die Anordnungen und Berichte ihrer Funktio-
näre können ein neues Licht auf einige Aspekte des Vorgehens der Freikorps – 
Sabotageabteilungen der Abwehr sowie Abteilungen zum Aufbau des deutschen 
Verwaltungs- und Propagandaapparates im besetzten Oberschlesien im September 
1939 – werfen.
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Andrzej Rożanowicz
das jahr 1939 in der erinnerung eines gymnasiasten aus kattowitz

Erinnerungen des Augenzeugen Andrzej Rożanowicz an die Ereignisse im 
September 1939 in Kattowitz. Rożanowicz war damals Gymnasiast, heute ist er 
im Ruhestand und war viele Jahre lang Dozent für Wirtschaftswissenschaften an 
der Wirtschaftsakademie Kattowitz.

bekAnntmAchUngen

zdzisław jedynak
Unbekannte quelle zum werk des berliner malers Adolf menzel in den 
Urkunden der stadt königshütte 

Der Autor stellt auf Grundlage von Materialien, die im Staatsarchiv Kattowitz 
entdeckt wurden, viele bisher unbekannte Informationen dar, die Entstehung und 
das Schicksal des berühmten, von der Nationalgalerie Berlin erworbenen Bildes 
von Adolf Menzel Eisenwalzwerk in Königshütte erläutern.

Andrzej kołodziej
der sportclub „górnik” zabrze in hindenburg vor dem hintergrund 
von an das staatsarchiv kattowitz übergebenen Archivmaterialien

Das Staatsarchiv Kattowitz hat seinen Bestand um die Jahreswende 2008-2009 
um die Archivmaterialien des Sportclubs „Górnik“ erweitert, der sich um den po-
lnischen Sport sehr verdient gemacht hat. Hauptsächlich hat das Archiv übernom-
men: Unterlagen der Haupt- und Wahlversammlungen, Sitzungsprotokolle des 
Clubvorstandes sowie Sitzungsprotokolle des Präsidiums des Clubvorstandes und 
Personalakten von über 100 mit dem Club verbundenen Personen.

Agata Rojek
Archivmaterialiensammlung von dr. tadeusz karuga, die an das staat-
sarchiv kattowitz übergeben wurde

Das Staatsarchiv Kattowitz erweitert seinen Bestand seit 2004 ständig um Ak-
ten und Fotomaterialien aus der Wissenschafts- und Forschungswerkstatt für 
Sportgeschichte in Oberschlesien von Dr. Tadeusz Karuga. Die Bekanntmachung 
behandelt Unterlagen aus den Jahren 1919-1976 zur Entwicklung des Fechtsports 
sowie der schlesischen Sportclubs.
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in memoRiAm

katarzyna słysz-szczucka
marian gałuszka (3. februar 1951 bis 10. dezember 2007)

Der Artikel ist dem Historiker und Archivar Marian Gałuszka gewidmet, der 
35 Jahre lang beruflich mit dem Staatsarchiv Kattowitz verbunden war. Der Ar-
tikel weist auf die große Leidenschaft hin, die die Geschichte seiner Heimatstadt 
Königshütte für ihn war.

beRichte

bericht des direktors des staatsarchivs kattowitz für das jahr 2008
Das Staatsarchiv Kattowitz hat 2008 946,35 laufende Meter an Archivalien in 

seinen Bestand übernommen, die sich auf 170 Komplexe mit insgesamt 60.999 
Archiveinheiten aufteilen. Dies hat seinen Bestand insgesamt auf 4.819 Komple-
xe mit 20.164,43 laufenden Metern und 1.871.575 Inventareinheiten vergrößert. 
Von Kattowitzer Archivaren wurden 163 Komplexe mit 61.248 Archiveinheiten, 
die 592,18 laufende Meter umfassen, bearbeitet.

Dr. Piotr Greiner
Direktor des Staatsarchivs Kattowitz

katarzyna słysz-szczucka
bericht über die herausgeberische und wissenschaftliche tätigkeit des 
staatsarchivs kattowitz im jahr 2008

2008 war das erste Jahr, in dem die Abteilung 8. „Wissenschaftliche Untersu-
chungen, Popularisierung und Veröffentlichungen“ des Staatsarchivs Kattowitz 
tätig war. Der Bericht beschreibt die Durchführung von Veröffentlichungs- und 
Ausstellungsprojekten, sowohl eigenen als auch fremden, in unserer Niederlas-
sung. Er zeigt außerdem die Beteiligung von Mitarbeitern des Archivs an wissen-
schaftlichen Publikationen, Konferenzen, wissenschaftlichen Sitzungen und For-
schungsprojekten auf.
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Rezensionen Und bespRechUngen

frédéric dessberg : enjeux et rivalités politiques franco-britanniques :  
le plébiscite de haute silésie (1921), « Revue historique des armées » ,  
nr 254, 1er trimestre 2009, s. 53-66 (tomasz hajewski)

Der Verfasser befasst sich mit dem Werk vom französischen Historiker, 
Frédéric Dessberg, das den politischen Auseinandersetzungen zwischen Frankre-
ich und Großbritannien über Oberschlesien zur Zeit der Volksabstimmung in 
Oberschlesien in 1921 gewidmet ist.

Übersetzt durch Dr. phil. Artur Dariusz Kubacki
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ARticles

paweł hudzik
zator during the first world war

The article discusses the participation of the Zator inhabitants in the Polish Le-
gions and in the Austrian Army. It also describes the daily life in the city during 
the war and how the creation of the Polish state influenced the local environment.

Ryszard kaczmarek
the organization Todt in the third Reich and in silesia in the years 
1933-1945

The organization Todt in the Third Reich was created because it was necessary 
to obtain cheap workforce to realize giant building projects. The article discusses 
the history of the organization in the Silesia and how it participated in the most 
important investments of the Second World War.

bartłomiej warzecha
the beginnings of the functioning of the nsdAp propaganda in the Up-
per silesia (september-december 1939)

The author analyzed the functioning of the NSDAP propaganda in the first 
months of the occupation of the Upper Silesia, showing the main directions of its 
influence on the population of the Regierung Kattowitz as well as applied operating 
procedures.

grzegorz bębnik
who was bertold hildebrandt? A contribution to the history of a certain 
misunderstanding during september 1939 in the Upper silesia

The article deals with mechanisms, which form mythical interpretations of 
events during September 1939. Using archival sources and contemporary press, 
the author proves the frailty of such operations.

edward długajczyk
the year 1945 in printing in the opole silesia. An attempt to settle the 
account.

On the basis of an undated list of printing houses in the Opole Silesia, the au-
thor presents how the printing industry in the region changed as a result of con-
fiscation of the German property and subsequent nationalization in the first years 
after the Second World War. 
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Adam dziuba
the farm of the polish workers’ party: political relations in the grodków 
poviat in 1945-1948

In May 1945 the Polish authorities sent by the Silesian voivode Aleksander Za-
wadzki reached the city of Grodków. The article discusses the process of gaining 
control of the administration by the members of the Polish Workers’ Party, whose 
incompetence and dishonesty were often more than evident.

krzysztof langer
crimes and the criminals in the poviat of Racibórz in 1945-1950 in the 
light of the materials from the Racibórz branch of the state Archives in 
katowice

The article portrays the feeling of security among the inhabitants of Racibórz 
and its vicinity just after the end of the Second World War. Beside describing the 
so called ordinary crimes, it informs about the crimes of the Polish police (Milicja 
Obywatelska) and of the Red Army.

zdzisław jedynak
the collection of documents from the municipal Archives in bytom – 
processing methods and its significance for regional research

The collection of documents from the Municipal Archives in Bytom encom-
passes the years 1477-1948 and provides important information on the functio-
ning of judiciary system, daily life and morality of inhabitants of Bytom and vi-
cinity. It is also interesting material for researching lingual and ethnic relations in 
the Upper Silesia from the 16th century until the beginning of the 19th century.

 
sławomira krupa
eustachy czosnowski. the manager of the municipal Archives in bytom 
in the years 1945–1951

The article offers a biographical sketch of Jan Eustachy Henryk Czosnowski 
(1881-1954), who was the manager of the Municipal Archives in Bytom between 
1945 and 1951 and who authored the first post-war inventory of the collection of 
municipal documents.

 
elżbieta matuszek
stanisława poprawska (1909-1985)

A biographical sketch of Stanisława Poprawska, a distinguished archivist at the 
State Archives in Katowice. She specialized in industrial records. She also partici-
pated in collegial organs at the Archives in Katowice, as well as in the Central Me-
thodological Commission at the Head Office of the State Archives in Warsaw.
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joanna sowa
halina bolesławska (1954-1999)

A biographical sketch of Halina Bolesławska, the archivist at the State Archives 
in Częstochowa, who between November 1995 and June 1996 served as the di-
rector of the institution.

mAteRiAls

mirosław węcki
september 1939 in the Upper silesia as recorded by the nsdAp in za-
brze

Zabrze was located on the Polish-German border, therefore it served as a 
preparation ground for the German invasion on the Upper Silesia in 1939. The 
NSDAP in Zabrze played a role in those events. Directives and reports of the Par-
ty members may shed a new light on the functioning of the freikorps – diversion 
units of the Abwehra and on the building of the Nazi administration and propa-
ganda in the Upper Silesia in September 1939.

Andrzej Rożanowicz
the year 1939 in the memory of a secondary school student in katowice

The memories of September 1939 by Andrzej Różanowicz, an eye witness of 
the events, who at that time attended a secondary school. After the war he lec-
tured at the University of Economics in Katowice, obtaining a title of professor 
emeritus.

  
commUniqUes

zdzisław jedynak
the unknown sources on the paintings of a berlin artist, Adolf menzel in 
the fond: the records of the city chorzów

On the basis of materials discovered in the collection at the State Archives in 
Katowice, the author presents unknown facts on the genesis and fate of the famo-
us painting Eisenwalzwerk in Königshütte by Adolf Menzel. The painting was later 
bought by Nationalgalerie in Berlin.

Andrzej kołodziej
the sport club „górnik” zabrze in zabrze in the light of archival mate-
rials transferred to the state Archives in katowice

Between 2008 and 2009 the State Archives in Katowice acquired the historical 
records of the famous sport club “Górnik”. The records included: materials of the 
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general assemblies held for reporting and electoral purposes, protocols of the Bo-
ard meetings, protocols of the Presidium of the Board meetings, personal records 
of more than 100 club members.

Agata Rojek
tadeusz karuga’s (phd) personal papers transferred to the state Archi-
ves in katowice

Since 2004 the collection of the State Archives in Katowice is constantly enri-
ched by the personal papers of Tadeusz Karuga, a historian researching sport in the 
Upper Silesia. The article describes materials from the years 1919-1976 that deal 
with the development of fencing and sport clubs in the Upper Silesia. 

in memoRiAm

katarzyna słysz-szczucka
marian gałuszka (february 3, 1951 – december 10, 2007)

The article is dedicated to Marian Gałuszka, a historian and an archivist who 
worked at the State Archives in Katowice for 35 years. In particular, it focuses on 
Marian Gałuszka’s passion: history of Chorzów, his hometown.

RepoRts

A 2008 report of the director of the state Archives in katowice
The Archives acquired 170 new fonds amounting to 60,999 file units (946.35 

linear meters). The collection increased to 4819 fonds amounting to 1, 871, 575 
file units (20,164.43 linear meters). The archivists processed 163 fonds (61,248 file 
units – 592.18 linear meters).

Dr. Piotr Greiner
Director of the State Archives in Katowice

katarzyna słysz-szczucka
A 2008 report on outreach activities of the state Archives in katowice
In 2008 its functioning started Outreach Program Department at the State Ar-

chives in Katowice. The report describes publications and expositions (organized 
by the Department or by other institutions), which were presented at the Archi-
ves. It also mentions projects, conferences, seminars, and scholarly publications in 
which participated the archivists from Katowice.
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Reviews And sUmmARies

frédéric dessberg : enjeux et rivalités politiques franco-britanniques : 
le plébiscite de haute silésie (1921), « Revue historique des armées » , nr 
254, 1er trimestre 2009, s. 53-66 (tomasz hajewski)

The review summarizes the article of Frédéric Dessberg which dealt with the 
antagonism between France and Great Britain during the plebiscite in the Upper 
Silesia in 1921.

Translated by Tomasz Hajewski
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Bębnik Grzegorz – dr, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Długajczyk Edward – prof. dr hab., kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie 

Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Dziuba Adam – dr, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Hajewski Tomasz – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Hudzik Paweł – kierownik Oddziału w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w 

Katowicach
Jedynak Zdzisław – dr, starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Kaczmarek Ryszard – prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach, pracownik naukowo-badawczy Archiwum Państwo-
wego w Katowicach

Kołodziej Andrzej – starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Katowicach
Krupa Sławomira – kierownik Oddziału I w Archiwum Państwowym w Katowi-

cach
Langer Krzysztof – archiwista w Oddziale w Raciborzu Archiwum Państwowego 

w Katowicach
Matuszek Elżbieta – kierownik Oddziału IV w Archiwum Państwowym w Kato-

wicach
Rojek Agata – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Rożanowicz Andrzej – doc. dr, emerytowany wykładowca Akademii Ekonomicz-

nej w Katowicach
Słysz-Szczucka Katarzyna – szef promocji w Archiwum Państwowym w Katowi-

cach
Sowa Joanna – archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach
Warzecha Bartłomiej - Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Węcki Mirosław – starszy archiwista w Archiwum Państwowym w Katowicach





267

pUblikAcje ARchiwUm pAństwowego 
w kAtowicAch

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym. Red. P. Matu-
szek. 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.

Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku. T I (do 1400 roku). Oprac. 
pod red. A. Barciaka i K. Müllera. Wrocław-Opava 2004.



269

PUBLIKACJE AP W KATOWICACH

A. Staszków: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 
1939-1945. Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Ka-
towicach Staatsarchiv Kattowitz, Archivberatungstelle Oberschlesien Kattowitz. Ka-
towice 2007.

E. Długajczyk, T. Falęcki: Na Górnym Śląsku przed wybuchem wojny. Wybór tekstów 
źródłowych z 1939 roku. Katowice 1999.
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 S. Wracławek: Skarby Archiwum Państwowego w Katowicach. Katalog wystawy jubile-
uszowej. Katowice 1998.

R. Banduch, M. Mączka: Katowice na mapach topograficznych 1736-1996. Katalog wy-
stawy. Katowice 2005.
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A. Flaszewska, B. Gądzik, T. Hajewski, M. Węcki: Rok 1945. Dzień powszedni  
w dokumentach. Katowice 2006.

B. Husar: Żywiecczyzna i jej ostatni właściciele – Habsburgowie. Katalog wystawy. Kato-
wice 2006.
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Z. Jedynak, Z. Kiereś: Wielkie rody, wielka własność. Materiały do dziejów wielkiej wła-
sności na pruskim Górnym Śląsku 1742-1922 w zasobie Archiwum Państwowego  
w Katowicach. Katowice 2006.

T. Hajewski, M. Węcki: Był sobie dokument... Katalog wystawy. Katowice 2007.
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Z. Kiereś, S. Krupa, M. Węcki: Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do dzie-
jów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwowe-
go w Katowicach. Katowice 2008.

R. Kaczmarek, M. Węcki: Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939-1945. [Katalog wy-
stawy]. Katowice 2009.
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