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BarBara KalinowsKa-wójciK

Etapy uwłaszczenia gospodarstw chłopskich 
w majątku książąt Hohenlohe-Ingelfingen  
na przykładzie Koszęcina1

Położony w południowej części powiatu lublinieckiego Koszęcin przez prawie cały 
XIX i połowę XX wieku stanowił centrum administracyjno-kulturalno-gospodarcze 
majątku książąt Hohenlohe-Ingelfingen. Jednak zanim w marcu 1819 roku dobra 
koszęcińskie i boronowskie zostały zakupione w imieniu nieletniego księcia Adolfa 
zu Hohenlohe-Ingelfingen, a następnie przekształcone w fideikomis, stanowiły wła-
sność przedstawicieli różnych ważnych dla Śląska rodów2. W latach 1564–1576 wła-
ścicielem dóbr lublinieckich – do których należał Koszęcin – był kanclerz księstwa 
opolsko-raciborskiego Mikołaj Lassota. Z tego okresu zachował się urbarz, który sta-
nowi ważne źródło dostarczające informacji o wysokości obciążeń nałożonych na tu-
tejszych chłopów3. W latach 1576–1578 majątek wydzierżawiał Jakub von Sparwe-
in, a następnie Jan Kochcicki, który w 1585 roku zakupił go na własność. W rodzinie 
Kochcickich majątek pozostał aż do 1630 roku, kiedy to, w wyniku wsparcia przez 
Andrzeja Kochcickiego obozu protestanckiego, jego dobra: lublinieckie, kochcickie, 
kozielskie, boronowskie oraz koszęcińskie zostały skonfiskowane, a następnie objęte 
zarządem kamery we Wrocławiu4. W 1640 roku zostały spisane dwa urbarze, jeden 
obejmujący część z Lublińcem i Kochcicami, którą nabył Andrzej Cellary5 oraz drugi 
urbarz, w którym wyszczególniono niektóre powinności spoczywające na mieszkań-
cach Koszęcina oraz okolicznych wiosek. Jak wynika z samego tytułu: „Urbarium der 
Herrschafft Koschentin, Wie viel der Unterthaner verhanden, auch dieselbten Einer 
oder ander an bestendigen, St. Michaelis, silber Zünsen Zugeben vndt sonsten Zu 
Hoff Robothen schuldig, Ordentlich verzeichnet, vom 11: February, Anno 1640”6 
w urbarzu ujęto powinności, które poddani mieli świadczyć w dniu Świętego Micha-
ła. W lutym 1640 roku w Koszęcinie zostało wymienionych 22 kmieci, którzy byli 
zobowiązani do odpracowania na pańskich polach wyznaczonych dni odrobkowych, 

 1 Materiały stanowiące podstawę źródłową tego artykułu znajdują się w zespole Archiwum Książąt Ho-
henlohe-Ingelfingen z Koszęcina. W latach 2006–2011 materiały te były wykorzystywane na zajęciach 
z translatorium z języka niemieckiego ze studentami historii specjalności archiwalnej Uniwersytetu 
Śląskiego, którzy dokonywali transliteracji tekstów zachowanych recesów uwłaszczeniowych, tłuma-
czyli je oraz komentowali w oparciu o literaturę naukową.

 2 Powstanie fideikomisu oznaczało utworzenie z tych dóbr majątku niesprzedawalnego i dziedziczonego 
na zasadach primogenitury, który nie mógł ulegać podziałom, wydzieleniom lub częściowym zasta-
wom.

 3 Urbarze dóbr zamkowych Górnego Śląska z lat 1571–1640. Oprac. R. Heck, J. Leszczyński, J. Pe-
tráň. Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. X, 137–158.

 4 J. Pi lnáček: Rody starého Slezska. K vydání připravil K. Müller. Brno 1991, s. 295.
 5 Urbarz ten obejmuje między innymi miasto Lubliniec oraz Kochcice. Znajduje się w Archiwum Pań-

stwowym we Wrocławiu i został opublikowany w 1963 roku we wspomnianej już pracy: Urbarze…, 
s. XI, 159–168.

 6 Urbarz znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach w zespole Archiwum Książąt Hohenlo-
he-Ingelfingen z Koszęcina i jest pozostałością po poprzednich właścicielach tego majątku. Archiwum 
Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/384 Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen 
z Koszęcina (dalej: Hohenlohe Kosz), sygn. 333b, s. 1.
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uiszczenia czynszów w wysokości od 1 talara i 18 groszy do 1 talara i 27 groszy, 
ponadto każdy z nich musiał dostarczyć do dworu 1 kapłona, 2 kury, 30 jajek oraz 
5 ćwiertni owsa7. Urbarz wspomina również o 22 zagrodnikach, jednak jedynie 13 
wymienia z imienia i nazwiska, oraz o 21 rzemieślnikach, którzy byli zobowiązani do 
uiszczenia do pańskiej kasy od 1 talara i 12–24 groszy do 2 talarów. Tak duże skupi-
sko ludzi zajmujących się pracami pozarolniczymi świadczy o tym, że Koszęcin pełnił 
w tamtym czasie rolę istotnego ośrodka, do którego przyjeżdżali również mieszkańcy 
okolicznych wiosek. 

W latach czterdziestych XVII wieku Koszęcin został zakupiony przez Frydery-
ka Blachę von Lub, który odsprzedał go Mikołajowi Filipowi von Rauthen i w tej 
rodzinie pozostał najprawdopodobniej aż do roku 16938. Kolejnymi właścicielami 
byli przedstawiciele rodziny Sobków z Kornic. W latach osiemdziesiątych XVIII 
wieku majątek został zasekwestrowany, a następnie wystawiony na licytację. Wtedy 
to w Koszęcinie pojawił się najpierw radca handlowy Mützel z Brzegu, a później 
panowie von Eckarsberg i von Stößel, który od 1798 roku samodzielnie zarządzał 
majątkiem. W 1804 roku dobra nabył Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe-Ingelfingen, 
któremu jednak ostatecznie nie udało się wykupić wszystkich długów ciążących na 
majątku i pozostał on aż do 1819 roku w sekwestrze, kiedy to w imieniu swojego 
podopiecznego Adolfa nabył je radca Kunowsky9. Pieniądze na ten cel przekazała 
w swoim testamencie babka Adolfa, księżna Christiane von der Osten-Sacken, ko-
bieta przedsiębiorcza, której w wyniku przemyślanych operacji finansowych udało 
się zgromadzić spory majątek10. W swoim testamencie, oprócz pieniędzy przeznaczo-
nych na zakup dóbr, z których miał być utworzony fideikomis, przekazała Adolfowi 
również majątki ziemskie w Brandenburgii i na Górnym Śląsku, ruchomości i do-
chody z majątku położonego w Kurlandii oraz kosztowności11. Dobra koszęcińskie 
i boronowskie zostały nabyte przez radcę Kunowskiego za sumę 559 tysięcy talarów 
i cztery lata później, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń, utworzono z nich fide-
ikomis, powiększony w 1826 roku jeszcze o dobra tworoskie.

Książę Adolf Hohenlohe-Ingelfingen był właścicielem fideikomisu w latach 
1819–1873, zatem to za jego życia dokonała się transformacja poddanych chłopów 
w obywateli nowoczesnego państwa, jakim stały się Prusy. Sam Adolf Hohenlohe-In-
gelfingen był postacią nietuzinkową, która wyrastając ponad miejscową przeciętność, 
stała się rozpoznawalna w całym państwie. Urodzony w 1797 roku we Wrocławiu 
pierwsze nauki pobierał u wrocławskiego profesora Kahlerta, który udzielał mu pry-
watnych lekcji podczas jego pobytu w tym mieście12. Kolejnym etapem były studia 
na uniwersytecie w Halle, które jednak nie trwały zbyt długo, ponieważ Adolf po 
dziewięciu miesiącach poprosił ojca o pozwolenie na wstąpienie do armii w celu 
spełnienia patriotycznego obowiązku walki z Napoleonem. W służbie wojskowej zo-

 7 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 333b, s. 2–7.
 8 R. Sękowski: Herbarz szlachty śląskiej. T. 1. Katowice 2002, s. 214. 
 9 S. Krupa: Dzieje rodziny Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina. „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2007, 

nr 3, s. 75.
 10 G. Kraus: Christiane Fürstin von der Osten-Sacken. Eine frühkapitalistische Unternehmerin und ihre 

Erben während der Frühindustrialisierung im 18./19. Jahrhundert. Stuttgart 2001, s. 150.
 11 S. Krupa: Dzieje…, s. 74.
 12 Rodzicami Adolfa byli Fryderyk Wilhelm zu Hohenlohe-Ingelfingen i Amalie Charlotte von Hoym-

Droyssig. Na temat historii rodu Hohenlohe-Ingelfingen patrz: S. Krupa: Dzieje…, s. 67–88.
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stał jedynie do 1818 roku, ale w latach późniejszych nadal uzyskiwał kolejne stopnie, 
aż po generała kawalerii włącznie13. Po opuszczeniu armii Adolf objął zapisany mu 
majątek i rozpoczął życie wielkiego właściciela ziemskiego, polegające między inny-
mi na zatrudnianiu pracowników oraz organizacji administracji dóbr poprzez przy-
gotowywanie odpowiednich instrukcji, z czego, jak pokazują źródła, wywiązywał się 
nad wyraz sumiennie. Z drugiej strony Adolf włączył się aktywnie w życie polityczne 
najpierw prowincji śląskiej, a następnie całego kraju.

Działający od 1825 roku śląski sejm prowincjonalny, który zgodnie z oficjalnymi 
założeniami miał być powrotem do regionalnej samorządności z czasów Habsburgów, 
w rzeczywistości był parlamentarną fasadą, za którą nie kryła się żadna konkretna 
władza dająca możliwości kształtowania stosunków politycznych, społecznych lub 
gospodarczych wewnątrz prowincji. Tym samym rola tego organu została sprowadzo-
na do funkcji czysto doradczej14. Nie zmienia to jednak faktu, że większości liczących 
się w prowincji śląskiej osób zależało na tym, aby znaleźć się wśród członków tego 
zgromadzenia, zarówno z powodów prestiżowych, jak i towarzyskich. Od 1837 roku 
jednym z posłów do sejmu prowincjonalnego był właściciel Koszęcina Adolf zu Ho-
henlohe-Ingelfingen, który w 1845 roku został pierwszym marszałkiem sejmu repre-
zentującym w nim stan rycerski15. Do zadań marszałka należało przewodzenie obra-
dom, organizacja sesji, nadawał on również ogólny ton poszczególnym posiedzeniom. 
Niewątpliwie rola, jaką Adolf odgrywał w prowincji śląskiej, stała się trampoliną do 
jego dalszej kariery politycznej w Prusach. W 1847 roku uczestniczył w posiedze-
niach Pruskiego Zjednoczonego Sejmu, a w 1850 roku erfurckiego parlamentu unij-
nego16. Po utworzeniu w Prusach Izby Panów od początku brał udział w jej pracach, 
a w 1856 roku został jej prezydentem. Zarówno na poziomie regionalnym, jak i ogól-
nokrajowym reprezentował środowiska feudalno-konserwatywne, wyraźnie dążące 
do zachowania bez większych zmian istniejących stosunków społeczno-gospodar-
czych. Powołanie Adolfa przez Wilhelma I – w czasie choroby Karla Antona księcia 
von Hohenzollern-Sigmaringen – na stanowisko kanclerza, świadczyło o zaufaniu, ja-
kim cieszył się na dworze królewskim, było równocześnie wskazówką mówiącą wiele 
o polityce, jaką zamierzał prowadzić Berlin u progu rodzącego się w królestwie pru-
skim konfliktu „konstytucyjnego”. Przez liberalną opozycję zostało to potraktowane 
jak wypowiedzenie wojny, jednak krótki okres – od marca do września 1862 roku 
– kiedy Adolf zasiadał w fotelu prezydenta rady ministrów, był jedynie preludium do 
bardziej radykalnych działań, które podjął jego następca Otton von Bismarck17 .

W przypadku Adolfa i prezentowanych przez niego poglądów polityczno-spo-
łecznych można zauważyć bezpośrednie ich przełożenie na działalność wewnątrz 

 13 Tamże, s. 76–78.
 14 R. Gehrke: Landtag und Öffentlichkeit. Provinzialständischer Parlamentarismus in Schlesien 1825–

1845. Köln – Weimar – Wien 2009, s. 121–122.
 15 Śląski sejm prowincjonalny składał się z czterech stanów: książęcego, rycerskiego, mieszczańskiego 

i chłopskiego. Aż do 1845 roku marszałek sejmu reprezentował zawsze stan książęcy. R. Gehrke: 
Landtag…, s. 101. 

 16 G. Richter: Hohenlohe zu-Ingelfingen, Adolf Prinz zu. [W:] Neue Deutsche Biographie. 9 (1972), 
s. 486 [Wydanie internetowe]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd137601093.html.

 17 Tamże, s. 117.



BArBArA kAlinowSkA-wójcik

14

własnych dóbr i prowadzoną przez niego, a raczej przez jego urzędników, bardzo 
powolną akcję uwłaszczeniową18 .

Ważny wpływ na rozpoczęcie procesu uwłaszczenia w Prusach miała klęska armii 
pruskiej w starciu z armią napoleońską w latach 1806–180719. Edykt z 9 paździer-
nika 1807 roku, pierwszy i jeden z najsłynniejszych aktów prawnych epoki reform, 
został stworzony w głównym zarysie przez dwóch współpracowników Karla von und 
zum Steina – Theodora von Schöna i Friedricha von Schöttera, pozostających pod 
wpływem królewieckiego profesora Christiana Jacoba Krausa oraz twórcy klasycznej 
ekonomii liberalnej Adama Smitha i jego dzieła Badania nad naturą i przyczynami 
bogactwa narodów20. Plany likwidacji poddaństwa pojawiały się już wcześniej, bo jak 
przyznał po podpisaniu traktatu w Tylży król Fryderyk Wilhelm III, było to jego ce-
lem od początku panowania21. Jednak wypowiedzi króla, kreującej go na reformatora 
i pomysłodawcę uwłaszczenia, nie można analizować bez uwzględniania momentu, 
w którym te słowa zostały wypowiedziane, a więc sytuacji, kiedy należało podjąć 
szybkie i skuteczne działania zmierzające do odbudowy pozycji międzynarodowej 
oraz wewnętrznej stabilności państwa pruskiego. Z drugiej strony bez zrozumienia 
i zgody króla rozpoczęcie reform nie byłoby możliwe. Zatem nie mogła być to jedy-
nie przyjęta poza, lecz pełna akceptacja dla wprowadzanych zmian. Według Fryde-
ryka Wilhelma III zmiany miały być co prawda wprowadzane stopniowo, z uwzględ-
nieniem problemów wszystkich stron, ale zaistniała sytuacja znacznie przyspieszyła 
ten proces, a wojska francuskie głoszące hasła wolności osobistej chłopów stały się 
swoistym katalizatorem przemian22 .

Na początku XIX wieku pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami chłopskimi 
na Śląsku istniały poważne różnice ze względu na formy praw do ziemi, różne wiel-
kości, a więc i dochodowości gospodarstw oraz wysokości obciążeń i świadczeń na 
rzecz pana. Na terenie Koszęcina występowały dwie formy uprawniające chłopa do 
korzystania z ziemi. Pierwszą, dużo rzadszą, było tak zwane posiadanie dolnośląskie 
(Niederschlesische Eigenthumsrecht), określane również jako chłopska własność pod-
legła, co oznaczało, że chłop był właścicielem uprawianej przez siebie ziemi, chociaż 
nominalnie zwierzchność nadal należała do pana, któremu musiał płacić z tego tytułu 
czynsz. Drugą formą prawną, dużo częściej stosowaną na Górnym Śląsku, było tak 
zwane posiadanie lassyckie (Lassitischer Besitz), polegające na oddaniu chłopu ziemi 
w użytkowanie, bez oddania mu jej na własność oraz w zamian za odrabianą pańsz-
czyznę i inne powinności. W efekcie chłop nie miał żadnych praw do użytkowanego 
przez siebie gospodarstwa, nie mógł decydować o przekazaniu go swoim następcom, 
mógł być z niego usunięty, jeżeli pan stwierdził, że niewłaściwie nim gospodaru-
je lub jeśli planował włączyć je do folwarku. Jedyną formą zadośćuczynienia były 
wynikające z prawa własności zobowiązania pana do naprawy chłopskich zabudo-
wań gospodarczych i mieszkalnych, opłacania podatków państwowych, jeżeli chłop 

 18 Bardzo ważnym aspektem działalności Adolfa była jego gorliwa działalność antypolska w czasie po-
wstań listopadowego i styczniowego, która nie uwzględniała nastrojów jego własnych poddanych. 

 19 Co ciekawe, generałem, który skapitulował przed wojskami napoleońskimi po bitwie pod Jeną był 
ojciec Adolfa, Fryderyk Ludwik zu Hohenlohe-Ingelfingen.

 20 W. Frostmann: Christian Jacob Kraus und die Männer der preußischen Reform. [W:] Königsberg 
und Riga. Hrsg. H. Ischreyt. Tübingen 1995, s. 136.

 21 C. Clark: Prusy. Powstanie i upadek 1600–1947. Warszawa 2009, s. 298.
 22 G. Kraus: Christiane Fürstin…, s. 211.
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nie był w stanie ich zapłacić, a w czasie nieurodzaju do dostarczenia mu ziarna do 
zasiewu lub żywego inwentarza w czasach pomoru23. Z wywiązywaniem się z tych 
obowiązków bywało jednak różnie, często chłopi, którzy nie mieli właściwie żadnych 
praw, nie potrafili wyegzekwować od pana realizacji jego świadczeń. Z drugiej strony 
pan posiadał znacznie więcej środków nacisku, którymi mógł się posługiwać w celu 
uzyskania swoich należności. Początkowo ten system spełniał swoje zadanie, dopiero 
kiedy jedna ze stron zaczęła zwiększać swoje wymagania i podnosić wysokość żąda-
nych świadczeń, została zachwiana wieloletnia równowaga.

Istotnym elementem różnicującym mieszkańców wsi była wielkość ich gospo-
darstw. Pochodzący z okresu średniowiecznego podział na kmieci, zagrodników oraz 
chałupników, który pozostawał nadal w drugiej połowie XVIII wieku i pierwszej 
połowie XIX wieku podstawą rozróżnienia zamożności mieszkańców wsi, odegrał 
istotną rolę w procesie uwłaszczenia. Do najwcześniej ukształtowanej grupy chłopów 
należeli kmiecie, zwani również siodłokami (Bauern), czyli najbogatsi gospodarze, 
posiadający najczęściej przynajmniej 1 łan ziemi i służący do jej uprawy sprzężaj 
w postaci pary wołów, konia oraz kilku krów. W wymiarze powierzchniowym gospo-
darstwa te liczyły od 50 do 60 mórg pruskich ziemi, czyli od 12,7 do 15,3 ha24, cho-
ciaż zdarzało się, że na terenach nieurodzajnych gospodarstwa przekraczały nawet 
wielkość 100 mórg. Pod koniec XVIII wieku coraz częściej dochodziło do podziału 
gospodarstw kmiecych na półkmiece lub ćwierćkmiece. 

Drugą grupę wśród chłopów tworzyli właściciele gospodarstw zagrodniczych 
(Gärtner), którzy posiadali znacznie mniejszy areał uprawny niż kmiecie i byli bar-
dziej zróżnicowani pod względem zamożności. W zależności od tego czy dokonali 
wykupu gospodarstwa, czy nadal obrabiali pańszczyznę, wielkość ich pola wahała się 
od 2 do 15 mórg, a w przypadku kiedy decydowano się na jego podział pomiędzy 
spadkobierców, powstawały gospodarstwa półzagrodnicze. Na Górnym Śląsku za-
grodnicy odrabiali zarówno pieszą, jak i sprzężajną pańszczyznę. 

Najmniejsze i zarazem najliczniejsze gospodarstwa należały do chałupników 
(Häuslern), którzy oprócz chałupy, zabudowań gospodarczych oraz ogrodu posiadali 
czasem niewielkie pole od 0,15 do kilkunastu mórg ziemi. Grupa ta była zobowiąza-
na do odrabiania pieszej pańszczyzny. 

Oprócz nich we wsi występowali również chłopi, którzy nie posiadali swoich 
gospodarstw i zarobkowali wynajmując się do różnych prac przede wszystkim na 
polach panów lub bogatszych gospodarzy. Mieszkali w pańskich czworakach, małych 
chałupach, ale najczęściej u swoich wiejskich pracodawców w komorze i w związku 
z tym nazywani byli komornikami (Kammerleute). Do tej grupy, najbardziej zróżni-

 23 K. Orzechowsk i: Przekształcenia praw chłopów do ziemi na Górnym Śląsku w końcu XVIII 
i w pierwszej połowie XIX wieku. „Czasopismo prawno-historyczne” 1954, t. VII, nr 1, s. 223–297; 
K. Orzechowski: Chłopskie posiadanie ziemi na Górnym Śląsku u schyłku epoki feudalnej (posia-
dania lassyckie). Studium historycznoprawne. Opole 1959, s. 41–43.

 24 K. Orzechowski: Przekształcenia…, s. 245. Jedna morga to pole, które można było zaorać przed 
południem – Morgen (niem.). 1 morga pruska mała to 0,2553 ha, czyli 2553,21 m2. I. Ihnatowicz, 
A. Biernat: Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku. Warszawa 2003, s. 46.
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cowanej, zaliczano również starych wymowników25, chorych, kaleki, byłych żołnie-
rzy oraz wdowy i młodych ludzi pozbawionych gospodarstw26 .

Podpisanie pierwszych umów uwłaszczeniowych na początku lat trzydziestych 
XIX wieku nie oznacza, że na terenie Koszęcina nie było wolnych od pańszczyzny go-
spodarstw. Zachował się pochodzący najprawdopodobniej z okresu krótko po 1812 
roku wykaz pod tytułem „Freileute in Koschentin”, z którego wynika, że pewna, 
niewielka część gospodarzy już w drugiej połowie XVIII wieku wykupiła swoje go-
spodarstwa27. Byli to głównie karczmarze oraz młynarze, którzy nabyli swoje gospo-
darstwa na podstawie umowy wolnego zakupu (Freikauf). Wykaz zawiera nazwiska 
dziesięciu właścicieli wolnych gospodarstw. Byli to Johann Hoffmann (wolny kmieć 
i karczmarz, którego gospodarstwo zostało wykupione na podstawie umowy zawar-
tej 27 marca 1763 roku), Johann Dramsky (wolny kmieć, którego gospodarstwo 
zostało zakupione – Lautkauf – 8 marca 1789 roku), Joseph Kowolik (wolny kmieć 
i młynarz, którego gospodarstwo zostało wykupione 13 lutego 1716 roku, a umowa 
potwierdzona 13 lutego 1812 roku), Ludwig Potempa (wolny kmieć i młynarz, któ-
rego gospodarstwo zostało zakupione 30 stycznia 1765 roku, a umowa potwierdzona 
13 lutego 1812 roku), spadkobiercy Franza Ganschinietza z Nowego Dworu (wol-
nego kmiecia i młynarza, którego gospodarstwo zostało wykupione 15 czerwca 1773 
roku), Franz Potempa (wolny kmieć i młynarz, którego gospodarstwo zostało wyku-
pione już 29 września 1604 roku), Mathus Ganschinietz (wolny kmieć i młynarz) 
oraz Franz Kulik (wolny kmieć i młynarz), których gospodarstwa zostały wykupione 
24 stycznia 1765 roku, a umowy potwierdzone de publicato 13 lutego 1812 roku. 
W tym samym czasie zostało wykupione gospodarstwo, którego „wolnym” właści-
cielem został hrabia von Renard28. Jako ostatnia zastała wymieniona właścicielka 
wolnego gospodarstwa zagrodniczego Caroline zamężna Sobek. Należące do niej 
gospodarstwo zostało wykupione 24 czerwca 1758 roku. Pomimo wykupu nie była 
to jednak wolność całkowita, ponieważ w umowach kupna-sprzedaży zastrzeżone 
były nadal pewne opłaty i świadczenia, które kolejni właściciele musieli uiszczać na 
rzecz pana. Wśród nich były na przykład: obowiązki utrzymywania psów myśliw-
skich, uczestnictwa w polowaniach pańskich, zbierania szyszek, oddawania jednej 
dziesiątej uzyskanego miodu, pomoc w połowach ryb, naprawa rowów przy hucie, 
zobowiązanie wysyłania jednego wozu rocznie z towarem do Wrocławia oraz udziału 
w kąpaniu i strzyżeniu owiec. Karczmarz był zobowiązany do wyszynku trunków 
produkowanych w pańskich gorzelniach i browarach, natomiast młynarze musieli 
pilnować poziomu wody w pańskich stawach znajdujących się w pobliżu ich młynów, 
szczególnie w czasie deszczu oraz roztopów, do ich obowiązków należała również 
bliżej nie sprecyzowana opieka nad rybami w stawach29 . 

 25 Wymownicy to starzy gospodarze, którzy przekazali swoje gospodarstwa następcom. Czasem określa-
no ich również wycużnikami. S. Wysłouch: Wieś górnośląska od połowy XVIII wieku do połowy XIX 
wieku. „Przegląd Zachodni” 1952, nr 1/2, s. 33.

 26 L. W i a t r o w s k i: Gospodarstwa wiejskie w dobrach pszczyńskich od połowy XVII do początku XIX 
wieku. Wrocław 1965, s. 46; B. S o p o t-Z e m b o k: Obraz wsi pszczyńskiej w świetle testamentów 
chłopskich z połowy XIX wieku. Pszczyna 2009, s. 36.

 27 Wykaz pochodzi najprawdopodobniej z I połowy XIX wieku.
 28 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 2999, „Freileute in Koschentin”.
 29 Tamże. 
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Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że pierwsze wykupienie gospo-
darstwa nastąpiło już w początkach XVII wieku, był to jednak odosobniony przypa-
dek, natomiast szerzej z tej możliwości skorzystano w latach sześćdziesiątych XVIII 
wieku. Wtedy zostało wykupionych aż pięć z dziesięciu wolnych gospodarstw. Nie 
bez znaczenia jest również, że osobami dokonującymi wykupu byli przede wszystkim 
gospodarze posiadający dodatkowe dochody, pozwalające na zgromadzenie sumy 
pieniędzy potrzebnej do zakupu. Aż do roku 1811 umowa wolnego zakupu była naj-
wcześniejszą, jedyną i pozaustawową formą uwłaszczenia, polegającą na rokowaniu 
oraz podpisaniu prywatno-prawnej umowy, będącej kontraktem kupna-sprzedaży 
najczęściej zatwierdzanym przed sądem30. Uzyskanie tą drogą praw do ziemi było 
jednak możliwe tylko w przypadku, gdy pan widział w tym swoją partykularną ko-
rzyść. Chłop z pozycji, w jakiej występował, nie miał większych szans na zmuszenie 
pana do przeprowadzenia uwłaszczenia, jeżeli ten nie widział w tym interesu. Ta for-
ma zmiany własności ziemi była wykorzystywana również po wprowadzeniu edyk-
tów uwłaszczeniowych, jako wygodniejszy i bardziej korzystny z punktu widzenia 
pana sposób uregulowania kwestii gruntów chłopskich w majątkach.

Edykt październikowy znosił nominalnie poddaństwo chłopów, dając im wolność 
osobistą przejawiającą się między innymi w prawie zawierania związków małżeńskich, 
podejmowania nauki rzemiosła i opuszczenia wsi bez zgody pana, zezwalał również 
na wolne dysponowanie nieruchomością, stanowiącą chłopską własność podległą, 
poprzez jej podział, alienację, zadłużenie oraz przekazanie wybranemu spadkobiercy. 
Z drugiej jednak strony zachowana została większość obciążeń na rzecz pana oraz 
jego uprawnienia wynikające z własności zwierzchniej ziemi oraz sądownictwa patry-
monialnego. Zdesperowani i podburzeni chłopi wiosną 1811 roku nie chcieli jednak 
w wielu miejscach Śląska podjąć się dalszej pracy na pańskich polach. 

Bunt chłopów, który przybrał najbardziej dramatyczną formę na terenie powia-
tów raciborskiego, głubczyckiego i pszczyńskiego, ominął północne tereny Górnego 
Śląska, w tym również dobra koszęcińskie31. Wpłynął jednak istotnie na opracowanie 
nowego aktu prawnego, który został zatwierdzony 14 września 1811 roku i ogłoszo-
ny jako edykt regulacyjny. Jego postanowienia wprowadzały ograniczenia w stosunku 
do gospodarstw, które mogły być uregulowane, ponieważ dotyczyły jedynie gospo-
darstw kmiecych i zagrodniczych z zastrzeżeniem, że te ostatnie musiały istnieć już 
w 1749 roku32. Ustalono również, że wysokość odszkodowania będzie uzależniona 
od tego czy gospodarstwo było dziedziczne – wtedy wynosiło 1/3 gruntów, lub nie-
dziedziczne – wtedy wynosiło 1/2 gruntów.

W wyniku starań wielkich właścicieli, w maju 1816 roku została ogłoszona de-
klaracja, która likwidowała regulację z urzędu, pozostawiając tę kwestię swobodnej 
ugodzie stron i wnioskowi jednego z zainteresowanych, wprowadzono również for-
malny podział na gospodarstwa samodzielne – czyli takie które posiadały sprzężaj lub 
go potrzebowały i mogły być uwłaszczone oraz niesamodzielne i tym samym wyklu-
czone z regulacji, których było zgodnie z oczekiwaniem szlachty znacznie więcej.

 30 K. O r z e c h o w s k i: Postępowanie uwłaszczeniowe na Górnym Śląsku. „Przegląd Zachodni” 1952, 
nr 1–4, s. 181. 

 31 S. M i c h a l k i e w i c z: Powstanie na Górnym Śląsku w 1811. Wrocław 1967, s. 63–115.
 32 K. O r z e c h o w s k i: Przekształcenia…, s. 266–267.
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W Koszęcinie pierwsza umowa uwłaszczeniowa, czyli reces, została podpisana 
18 czerwca 1830 roku po trwających ponad dwa lata negocjacjach33. Przygotowanie 
i podpisanie recesu było jednym z najistotniejszych etapów postępowania uwłasz-
czeniowego. W przypadku dóbr koszęcińskich wszystkie umowy zostały zawarte na 
podstawie formalnego postępowania uwłaszczeniowego, polegającego na rokowaniu 
stron w oparciu o przepisy ustawowe, wydane dla postępowania uwłaszczeniowego 
i wobec władz do tego celu powołanych. W przypadku Koszęcina była to śląska 
Komisja Generalna (General Kommission für Schlesien). Tekst recesu był układany 
przez komisarza ekonomicznego – wyznaczanego przez komisję do zapoznania się ze 
sprawą i przeprowadzenia postępowania, a następnie przesyłany do Komisji Gene-
ralnej celem skontrolowania jego treści. Dopiero potem następowało jego podpisa-
nie, połączone z dokładnym poinformowaniem stron o treści i znaczeniu umowy; 
dokonywał tego wspomniany komisarz ekonomiczny. Podpisany reces przesyłany był 
jeszcze raz do Komisji Generalnej, która go zatwierdzała34. Od tego momentu reces 
stawał się dokumentem, który dawał tytuł do egzekucji.

Stronami uczestniczącymi w pierwszym podpisanym recesie byli: Adolf Ho-
henlohe-Ingelfingen, właściciel fideikomisu koszęcińskiego, reprezentowany przez 
Aleksandra von Bally von der Marne (pochodzącego z Wrocławia syna koniuszego 
z garnizonu raciborskiego, który przebywał początkowo na dworze książąt Hohen-
lohe-Ingelfingen w Sławięcicach, a następnie po ukończeniu edukacji we Wrocławiu 
i Wiedniu został najpierw sekretarzem księcia Adolfa Hohenlohe-Ingelfingen, a na-
stępnie zarządcą jego dóbr, uzyskując w 1827 roku nobilitację35) oraz 27 półkmieci 
zamieszkałych w Koszęcinie i nieposiadających prawa własności do zajmowanych 
przez siebie gospodarstw. W wyniku przeprowadzonego postępowania chłopi w ra-
mach odszkodowania przekazali panu połowę uprawianego do tej pory areału, nie 
wliczając w to obejścia i ogrodów. Równocześnie w treści recesu wskazano 32 go-
spodarstwa zagrodnicze, 13 gospodarstw chałupniczych, 15 wolnych gospodarstw 
zagrodniczych, działkę szkolną oraz działkę zajmowaną przez kowala, które wzięły 
udział w zamianie i komasacji gruntów, ponieważ dominium uzyskało 1866 mórg 
i 155 prętów kwadratowych ziemi, którą pragnęło połączyć w celu lepszego użytko-
wania. Na czele komisji specjalnej, powołanej do przeprowadzenia tego postępowa-
nia uwłaszczeniowego, stał komisarz ekonomiczny Eckhart36 .

W 1840 roku, czyli bezpośrednio przed rozpoczęciem największej fali uwłasz-
czeniowej, w Koszęcinie znajdowało się 207 domów zamieszkanych przez 1740 
mieszkańców, ponadto funkcjonowało 7 młynów wodnych, 1 olejarnia, 1 cegielnia, 
2 dominialne kamieniołomy wapienne, 1 wapiennik, 1 kamieniołom piaskowca, 2 za-
jazdy, 1 arenda, 2 karczmy, 1 browar, 1 gorzelnia i 1 potażarnia. Koszęcin – podobnie 

 33 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn 3408. Negocjacje rozpoczęto 21 czerwca 1828 roku. Wszystkie nazwi-
ska i imiona zostały oddane w oryginalnej pisowni występującej w źródle.

 34 K. O r z e c h o w s k i: Postępowanie…, s. 216–217.
 35 D. A d a m s k a-H e ś, R. H e ś, R. S z o ł t y s e k: Dzieje zamku w Chudowie. Katowice – Chudów 

2001, s. 70–72. W 1837 roku Aleksander von Bally zakupił od Leopoldyny, wdowy po Janie Feliksie 
Blandowskim majątek Chudów i rozpoczął samodzielne władanie nim. W latach 1839–1842 pełnił 
funkcję starosty powiatu bytomskiego.

 36 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 3408.
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jak dwieście lat wcześniej – nadal pełnił funkcję ważnego lokalnego ośrodka skupia-
jącego rzemieślników i kupców37 .

Wydarzenia Wiosny Ludów na Śląsku miały bezpośredni wpływ na przyspie-
szenie i dokończenie procesu uwłaszczenia w całych Prusach poprzez wydanie od-
powiednich aktów prawnych38. 2 marca 1850 roku została ogłoszona nowa ustawa 
regulacyjna, która objęła swoim działaniem największą grupę gospodarstw chłop-
skich, nie wprowadzając ograniczeń ze względu na ich wielkość, ponadto znosiła bez 
odszkodowania własność zwierzchnią pana wobec gruntów chłopskich, umożliwiała 
likwidację danin bez względu na areał gospodarstw, ale za odpowiednim odszkodo-
waniem, pozwalała na przejście na własność chłopską wszystkich istniejących jeszcze 
gospodarstw lassyckich oraz na wprowadzenie dogodnego dla chłopów systemu spłat 
poprzez powołany specjalnie do tego celu Królewski Prowincjonalny Bank Rentowy 
we Wrocławiu, który stał się pośrednikiem pomiędzy stronami, uniemożliwiając 
wywieranie jakichkolwiek nacisków. Bardzo istotną sprawą była również likwidacja 
zasady dobrowolności, oznaczająca, że od tej pory na jednostronny wniosek chłopa 
mogło dojść do zniesienia spoczywających na nim ciężarów.

Pierwsze umowy podpisane na podstawie ustawy z marca 1850 roku dotyczyły 
regulacji trzech młynów znajdujących się w Koszęcinie39. Wszystkie zostały podpisa-
ne 12 listopada 1852 roku i potwierdzone przez śląską Komisję Generalną w grudniu 
tego samego roku. Stronami recesów byli: właściciel fideikomisu koszęcińskiego 
Adolf Hohenlohe-Ingelfingen, reprezentowany przez pełnomocnika sekretarza Carla 
Feigsa oraz Rosalia Polomsky, w umowie dotyczącej młyna wodnego położonego na 
posesji o numerze hipotecznym 18, Jacob Cebulsky, w umowie dotyczącej młyna 
wodnego położonego na posesji o numerze hipotecznym 14 oraz Ignatz Ganschi-
nietz, w umowie dotyczącej młyna położonego na posesji o numerze hipotecznym 
6. Umowy dotyczyły zwolnienia wymienionych powyżej gospodarstw z obciążeń, 
takich jak: czynsze, pańszczyzna sprzężajna oraz laudemium40 w wysokości 10% war-
tości gospodarstwa. Z drugiej strony następowała likwidacja ich uprawnień polega-
jących na możliwości pobierania z lasów pańskich runa leśnego, drewna na opał oraz 
wypasu w nich bydła. 

Funkcję komisarza ekonomicznego we wszystkich postępowaniach uwłaszcze-
niowych prowadzonych w Koszęcinie w tamtym czasie, zgodnie z ustawą z 1850 
roku, pełnił Hobrecht, natomiast zaprzysiężonym sekretarzem był Barabas. Zwykle 
wybór komisarza następował pod wpływem sugestii którejś ze stron postępowania, 
ponieważ nie było wyznaczonych żadnych kryteriów, którymi miała kierować się 
Komisja Generalna w podejmowaniu decyzji kto zajmie się daną sprawą. W przy-
padku Koszęcina oraz innych pobliskich miejscowości istotną rolę przy wyborze 
komisarza odgrywała znajomość języka polskiego, ponieważ większość chłopów 

 37 J.G. K n i e: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und an-
dern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung 
des Landes nach der Bezirken der drei Königlichen Regierungen..., Breslau 1845, s. 307. W Koszęcinie 
w tym czasie pracowało 4 kowali, 1 rusznikarz, 4 piekarzy, 5 rzeźników, 1 mydlarz, 1 rymarz, 2 sio-
dlarzy, 1 rękawicznik, 6 szewców, 5 krawców, 3 stolarzy, 1 kołodziej, 1 szklarz, 1 tkacz, 2 kupców, 
2 kramarzy oraz 2 handlarzy solą.

 38 K. O r z e c h o w s k i: Przekształcenia…, s. 286.
 39 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 3409. 
 40 Laudemium to opłata wnoszona na rzecz pana przy każdej zmianie właściciela gospodarstwa.
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występujących w umowach nie znała języka niemieckiego, a nie chciała ponosić 
dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem protokołu w języku polskim. 
Wyjściem z tej sytuacji było znalezienie komisarza, który był w stanie zarówno 
w języku polskim, jak i niemieckim zapoznać strony z postanowieniami recesu oraz 
pouczyć je o prawnych następstwach umowy.

W listopadzie 1853 roku zostało podpisanych 7 kolejnych umów uwłaszczenio-
wych. Wszystkie dotyczyły zwolnienia gospodarstw ze świadczeń na rzecz pana (Re-
allastenablösung). Umowa z 3 listopada 1853 roku dotyczyła trzech gospodarzy: 
Salomona Fuchsa, właściciela wolnego gospodarstwa o numerze hipotecznym 7 (Fre-
istelle), Josefa Brahna, właściciela dwóch gospodarstw chałupniczych (nr 25 i nr 46) 
i wolnego gospodarstwa nr 9 oraz Franza Steinera, właściciela pola (nr 84). Drugi 
reces podpisany w tym samym dniu dotyczył dziewięciu gospodarstw należących do: 
spadkobierców Urbana Breguli (wolne gospodarstwo nr 38), Paula Kruppy (wolne 
gospodarstwo zagrodnicze), spadkobierców Charlotte Will (grunt nr 111), spad-
kobierców Franza Ochmanna (wolne gospodarstwo zagrodnicze nr 15), Franciski 
Watzlawek (wolne gospodarstwo zagrodnicze nr 107), Fabiana Gdawietza (wolne 
gospodarstwo zagrodnicze nr 101), Johanna i Cathariny Ertel (wolne gospodarstwo 
zagrodnicze nr 17), Johanna Kowolika (wolne gospodarstwo zagrodnicze nr 10) oraz 
Franza Andraczka (parcela nr 153 wydzielona z nr 10). Dzień później, 4 listopada 
1853 roku, został podpisany reces dotyczący trzech poddanych reluicji gospodarstw 
kmiecych należących do Thomasa Ulfiga, Johanna Kretschmera i kalkulatora Carla 
Knorra, jednego gospodarstwa chałupniczego oraz dwóch parcel.

Natomiast 5 listopada 1853 roku zostały podpisane trzy recesy. Jeden dotyczył 
dwóch gospodarstw chałupniczych należących do Franza Ulfiga oraz spadkobierców 
Jacoba Gamballi (nr 19), a drugi uwłaszczenia gospodarstwa kmiecego należącego do 
Carla Feigsa, sekretarza i pełnomocnika księcia Hohenlohe-Ingelfingen. Jest to jedy-
na umowa, w której książę, z wiadomych przyczyn, występuje osobiście. W trzecim 
recesie występują właściciele dwóch działek gruntowych, Ernst Huntemann i Franz 
Odoy.

Ostatnia umowa podpisana w listopadzie 1853 roku była recesem regulacyjnym, 
w którym wystąpiło 29 gospodarzy zagrodników lassyckich zobowiązanych do peł-
nienia pańszczyzny w pełnym wymiarze (Robothgärtner). Zgodnie z umową, w za-
mian za zrzeczenie się ze strony pana należnych mu powinności w postaci czynszów, 
pańszczyzny i dostarczania szyszek, natomiast ze strony chłopów budowy i naprawy 
budynków w gospodarstwie, rocznego deputatu z plonów, zatrzymania siedemnaste-
go garnca41 jako zapłaty za młóckę, a ponadto pobierania runa leśnego, drewna opa-
łowego oraz wypasu w lasach pańskich, została obliczona renta pieniężna, którą za 
pomocą Banku Rentowego co kwartał mieli uiszczać właściciele gospodarstw. Były to 
kwoty od 2 talarów 7 srebrnych groszy i 4 fenigów do 4 talarów 8 srebrnych groszy 
i 2 fenigów42. W 1855 roku został podpisany tylko jeden reces dotyczący dwóch za-
grodników lassyckich zobowiązanych do pełnienia pańszczyzny w pełnym wymiarze, 
którymi byli Valentin Imach i Johann Mosqua.

 41 Garniec, inaczej mierzyca lub mecek, wynosił w tamtym okresie 3,4 litra.
 42 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 3409.
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Następny rok okazał się najbardziej przełomowy, ponieważ w dwunastu umowach 
zostało uwłaszczonych aż 95 gospodarstw. Podobnie jak w 1853 roku, prawie wszyst-
kie umowy zostały podpisane pod koniec listopada, a jedynie cztery w pierwszej 
połowie grudnia, co może świadczyć o takim terminarzu sesji wyznaczanych przez 
komisarza ekonomicznego stojącego na czele komisji specjalnej. Wśród przeprowa-
dzonych postępowań najwięcej dotyczyło gospodarstw chałupniczych, czyli tych naj-
mniejszych, stojących najniżej w hierarchii własności (nie licząc komorników, którzy 
nie posiadali żadnej własności gruntowej), natomiast drugą, liczną grupę stanowiły 
gospodarstwa poddane wcześniej reluicji – czyli zniesieniu ciężarów na rzecz pana 
zgodnie z ustawą z 7 czerwca 1821 roku, umożliwiającą na „jednostronny wniosek 
reluicję wszystkich periodycznych świadczeń w naturze oraz zamianę laudemiów na 
renty, ulegające następnie zniesieniu na zwykłych warunkach”43 .

W roku 1855 fala uwłaszczeniowa zaczęła powoli słabnąć. W ramach dziewięciu 
umów zostało przeprowadzone uregulowanie w stosunku do 33 gospodarstw, wśród 
których, tak jak w roku poprzednim, największą grupę stanowili chałupnicy, najpóź-
niej objęci uwłaszczeniem. Wyjątkowo umowy nie były podpisywane późną jesienią, 
lecz przez cały rok, nie było zatem wyznaczonej jednej sesji.

Ostatnim aktem prawnym kończącym właściwie proces uwłaszczenia w Prusach 
była ustawa prekluzyjna wydana 16 marca 1857 roku, nakazująca składanie wnio-
sków regulacyjnych do 31 grudnia 1858 roku. W Koszęcinie ostatnie gospodarstwo 
chałupnicze należące do Friedricha Wieczorka zostało uwolnione z renty na rzecz 
pana umową podpisaną 30 stycznia 1858 roku. 

Pozostała nadal jednak nierozwiązana kwestia świadczeń na rzecz kościołów, 
probostw, szkół i dobroczynnych instytucji, którym udało się w wyniku ostrych 
protestów uniknąć objęcia ustawą z marca 1850 roku44. Na Śląsku powrócono do 
tej sprawy dopiero po 15 latach w ustawie z 10 kwietnia 1865 roku, która zniosła 
dziesięcinę, a następnie 27 kwietnia 1872 roku ogłoszono kolejną ustawę, która 
uregulowała kwestię odszkodowań za pozostałe świadczenia na rzecz wymienio-
nych wyżej instytucji. 

Ponieważ Koszęcin nie posiadał w tamtym okresie własnej parafii i miejscowi 
chłopi uczęszczali do kościoła parafialnego w Sadowie (Nieder Sodow), dlatego wła-
śnie reprezentujący księcia Adolfa Hohenlohe-Ingelfingen dyrektor kancelarii Brause 
podpisał umowę regulującą kwestię wypłacenia należności za dziesięcinę45. W umo-
wie, która została podpisana 19 marca 1867 roku, stronę kościelną reprezentowali 
członkowie kolegium parafialnego, czyli proboszcz Lokay, Andreas Potrawa i Franz 
Skolik, ponadto patron Franz Kosiol oraz komisarz wrocławskiego Wikariatu Ge-
neralnego archiprezbiter Biernacki. Umowa dotyczyła gospodarstw, które zostały 
uwłaszczone w 1830 roku, a książę wszedł w posiadanie połowy ich areału. W 1867 
roku książę, wykorzystując ustawę z 10 kwietnia 1865 roku, pragnął zlikwidować 
swoje coroczne zobowiązania względem parafii, wynoszące 4 korce46 i 8 garnków 

owsa pruskiej miary oraz 12 srebrnych groszy i 7 fenigów czynszu, które były od-
prowadzane na Świętego Marcina proboszczowi z Sadowa. W przypadku tej umowy 

 43 K. O r z e c h o w s k i: Przekształcenia…, s. 280.
 44 Tamże, s. 292.
 45 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 3423, s. 1–2.
 46 Korzec pruski (Scheffel) – w tym okresie wynosił 54,96 litra.
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jako komisarz ekonomiczny występował niejaki Werner, a sekretarzem i zarazem 
tłumaczem był Pech. Wartość odszkodowania została policzona, podobnie jak to 
miało miejsce w innych śląskich parafiach, jako 22 2/9 krotność rocznej wartości 
dostarczanego zboża i wynosiła 4 talary, 21 srebrnych groszy i 7 fenigów. Rozlicze-
nie miało nastąpić za pośrednictwem listów dłużnych Banku Rentowego, a jedynie 
w niewielkiej części poprzez wypłatę gotówki. Zgodę na podpisanie wspomnianego 
recesu Generalny Wikariat we Wrocławiu wydał 8 stycznia 1868 roku, a Komisja 
Generalna ostatecznie zatwierdziła go 15 stycznia. 

W tym samym dniu i w obecności tych samych osób została podpisana druga 
umowa dotycząca odszkodowania za zwolnienie z dziesięciny pozostałych terenów 
koszęcińskich. Zgodnie z jej zapisem dotychczas książę Hohenlohe-Ingelfingen każ-
dego roku w dniu Świętego Marcina był zobowiązany do wypłacania proboszczo-
wi czynszu w wysokości 20 talarów i 6 srebrnych groszy oraz dostarczania plonów 
w stałej wielkości 13 korców i 4 garnców żyta oraz 35 korców owsa pruskiej miary, 
pod warunkiem jednak, że był wyznania katolickiego47. Po przeliczeniu całości na ka-
pitał otrzymano sumę w wysokości 77 talarów, 7 srebrnych groszy i 1 feniga, wartość 
ta jednak została pomnożona jedynie przez 2 2/9, a następnie wypłacona w postaci 
listów dłużnych Banku Rentowego. 

Inaczej niż to było w przypadku recesów podpisywanych pomiędzy panem i chło-
pami, koszty całego postępowania związanego ze zniesieniem dziesięciny pokrywało 
państwo pruskie.

Cały proces uwłaszczenia na terenie Koszęcina przebiegał właściwie w trzech eta-
pach. Pierwszy, który objął tylko najbogatszych gospodarzy, miał miejsce na przełomie 
lat dwudziestych i trzydziestych XIX wieku, jednak jego zasięg był niewielki. Dopiero 
wywalczone w czasie Wiosny Ludów rozszerzenie uwłaszczenia na wszystkie gospodar-
stwa oraz zniesienie zasady dobrowolności zaowocowało w drugiej połowie lat pięćdzie-
siątych XIX wieku wyzwoleniem z większości zobowiązań i świadczeń na rzecz pana. 
Trzeci etap to uregulowanie pozostałych powinności i zależności również w stosunku 
do kościoła i innych dotychczasowych beneficjentów. W latach 1869 i 1871 podpisano 
dwie umowy dotyczące korzystania z lasów pańskich oraz wspólnych użytków, czyli 
tak zwanych serwitutów, które objęły w sumie 45 gospodarstw, ustalające wysokość 
wzajemnych odszkodowań. Dodając do tego likwidację sądownictwa patrymonialne-
go oraz uprawnień łowieckich pana, powoli na wsi górnośląskiej zaczęły powstawać 
wspólnoty gotowe do samorządności, a z chłopów wykształcili się obywatele świadomi 
swoich praw i obowiązków. Wśród nich byli również mieszkańcy Koszęcina.

BarBara KalinowsKa-wójciK

Die Etappen der Eigentumsverleihung der Bauernhöfe im Gut von Fürsten Hohenlohe-
Ingelfingen auf dem Beispiel von Koschentin

Zusammenfassung

Am Anfang des 19-ten Jahrhuderts bestanden die ernsten sozial-ökonomischen Un-
terschiede, die verursachten, dass der Prozess der Eigentumsverleihung auf dem Gebiet 

 47 AP Kat, Hohenlohe Kosz, sygn. 3423, s. 13–14.
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von Koschentin in eigentlich drei Etappen verlief. Der erste, der nur die reichsten Land-
wirten umfasste, fand um die Wende der 20-er und 30-er Jahre des 19-ten Jahrhunderts. 
Ihr Umfang war aber nicht so groß. Die erst in der Zeit des Völkerfrühlings erkämfte 
Ausweitung der Eigentumsverleihung auf alle Bauernhöfe und die Aufhebung der Freiwil-
ligkeitsregel bewirkte in der zweiten Hälfte der 50-er Jahre die Freilassung der meisten 
Bauernhöfe von Verpflichtungen und Leistungen für den Besitzer. Die dritte Etappe war 
die Begleichung der restlichen Streitfragen, so wie zum Beispiel die gemeinsame Benut-
zung vom Land und Verpflichtungen im Vergleich mit der Kirche und mit anderen bishe-
rigen Pfründen.

BarBara KalinowsKa-wójciK

Stages of Granting Freehold to Peasant Farms in the Estate of Princes Hohenlohe-
Ingelfingen on the Example of Koszęcin

Summary

At the beginning of19th century serious socioeconomic differences existing among in-
dividual peasant farms in Silesia determined the fact that the process of granting freehold 
to the Koszęcin territory peasants had three stages. The first one, which embraced only 
the richest smallholders, took place at the turn of the 1830’s however, its range was not 
extensive. Secured by force only at the time of the Spring of Nations the process of grant-
ing freehold was extended to all farms, which, together with making such acts compul-
sory, resulted in the 1850s in the liberation of most farms and releasing them from their 
liabilities to landowners. The third stage was the settlement of the remaining controversial 
matters as for example.
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„Lud, który nie ma ojczystej ziemi pod 
stopami, narodem być nie może”. Spór 
o patriotyzm w polskiej literaturze a postawy 
narodowe Ślązaków u progu XX wieku

Polska literatura drugiej połowy XIX wieku stanowi cenne źródło do prześledze-
nia postaw i poglądów społecznych oraz samego kształtowania się opinii publicznej 
wobec Śląska w omawianym okresie. Była też przestrzenią dyskusji o patriotyzmie 
i sporów o patriotyzm. Jej treść stanowi ponadto okazję do podjęcia próby ziden-
tyfikowania źródeł edukacji narodowej Ślązaków. Artyści, nieraz zachęcani przez 
śląskich animatorów kultury, dzięki twórczości wchodzili w dialog ze Ślązakami, 
którzy w ten sposób odkrywali język polski jako język elit. Jego ranga zatem rosła 
wszędzie tam, gdzie docierało słowo opisujące sprawy ważne, wzniosłe. Twórczość 
literacka służyła także na Śląsku do propagowania polskich idei narodowych i by-
ła w walce o nie orężem. Artyści najszybciej i najżywiołowiej reagowali na ucisk, 
niesprawiedliwość i wszelkie formy dyskryminacji. Na przełomie wieku XIX i XX 
dotyczyło to zwłaszcza pruskiego Górnego Śląska1. Wobec drastycznie zaostrzającej 
się na przełomie wieków germanizacji zwłaszcza Henryk Sienkiewicz i Maria Ko-
nopnicka podjęli wiele działań zarówno społecznych, jak i artystycznych. W krakow-
skim „Czasie” 22 listopada 1901 roku ukazał się List w sprawie ofiar wrzesińskich 
(o gwałtach pruskich). Wkrótce przedrukowywały go inne galicyjskie czasopisma. 
Autor Krzyżaków pisał: „Stało się więc to, co się stać musiało. Od czasów Frydery-
ka II i jeszcze dawniejszych polityka pruska była nieprzerwanym ciągiem zbrodni, 
przemocy, podstępów, pokory względem silnych, tyraństwa względem słabszych, 
kłamstwa, niedotrzymywania umów, łamania słów i obłudy. […] W ogóle – wytrwać! 
a w szczególności pomóc do wytrwania tym, którzy się stali bezpośrednimi ofia-
rami łotrostwa i przemocy”2. W numerze 5. krakowskiej „Przodownicy” w 1902 
roku wydrukowano wiersz Marii Konopnickiej O Wrześni. Jego przedruki ukazały się 
w Wielkopolsce, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Poetka zapłaciła zań zakazem 
przekraczania pruskiej granicy.

Od połowy lat osiemdziesiątych XIX wieku w gazetach warszawskich, poznań-
skich, a także krakowskim „Czasie” ukazywały się bijące rekordy popularności po-
wieści w odcinkach, między innymi trylogia, Krzyżacy i Quo vadis Sienkiewicza, 

 1 Górny Śląsk, w wyniku wojen prusko-austriackich z lat 1740–1763, podzielony został (aż po rok 
1918) między Prusy i Austrię, przy czym do tej drugiej należeć miała zaledwie ósma jego część, zwana 
odtąd Śląskiem Austriackim. Obejmował ziemie księstw: opawskiego, karniowskiego, nyskiego i cie-
szyńskiego. Tę ostatnią (Śląsk Cieszyński) zamieszkiwał duży odsetek ludności polskiej. W wieku XIX 
na ziemiach polskich terminem „Górny Śląsk” określano zazwyczaj jego pruską część (czyli obszar 
powstałej w 1816 roku rejencji opolskiej i byłych powiatów dolnośląskich: nyskiego, grodkowskiego, 
niemodlińskiego i kluczborskiego), a więc ziemię znajdującą się od 1871 roku w granicach zjednoczo-
nego cesarstwa niemieckiego. Synonimem dla tak rozumianego Górnego Śląska było określenie „Śląsk 
Pruski”. I to właśnie tę ziemię obejmuję zainteresowaniem. 

 2 „Czas” z 22 listopada 1901 roku.
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które miały znaczący wpływ na kształtowanie się mentalności zarówno w zaborach, 
jak i niebawem także na Śląsku, gdzie podobnie jak na ziemiach polskich przyjmowa-
ne były bardzo emocjonalnie. W 1887 roku w „Katoliku” reklamowało się wydaw-
nictwo Michała Glücksberga, oferując kilkadziesiąt tytułów Józefa Ignacego Kra-
szewskiego. „Katolik” wielekroć zachęcał do nabywania dzieł autora Starej Baśni, 
promocyjnie obniżając ceny książek. „Nowiny Raciborskie” propagowały w 1904 
roku powieść Nad Niemnem Orzeszkowej, drukowaną w odcinkach w warszaw-
skim „Tygodniku Ilustrowanym” już w 1887 roku i wydaną w postaci książkowej 
rok później. Do czytania literatury polskiej zachęcały inne śląskie pisma, między 
innymi „Gazeta Opolska” czy „Światło”. To ostatnie wraz z „Nowinami Raciborski-
mi” popierało działalność wydawnictwa „Czytelnia Polska”, założonego w Krakowie 
w 1898 roku i zachęcającego do korzystania z abonamentu książek3. Drukowane 
i reklamowane w gazetach książki Sienkiewicza nie tylko poszerzały wyobraźnię czy-
telników, ale przedstawiały sugestywną, na poły baśniową, na poły rzeczywistą, wizję 
przeszłości. 

Literatura drukowana w górnośląskiej prasie pisana była na miarę potrzeb ludu 
i jego możliwości  percepcji. Miała specyficznych bohaterów. Teresa Konieczna scha-
rakteryzowała tych, którzy występowali na łamach „Katolika” jeszcze za czasów Miar-
ki: „[…] pokrzywdzone sieroty (półsieroty), podłe macochy, uwiedzione dziewice, 
obłudni narzeczeni, marnotrawni synowie, wzorowe i pobożne żony, pustelnicy, szla-
chetni rycerze i wierni słudzy”4. Zdaniem W. Ogrodzińskiego, gazety, zaspokajając 
potrzeby masowego odbiorcy, nie dbały o utwory większej wartości, choć oczywiście 
pozytywnie wpłynęły na rozwój czytelnictwa. Z poglądem tym polemizował Z. Bed-
norz, przypominając dbałość „Katolika” o docieranie do jak największej liczby do-
mów śląskich Różańca Maryi Panny Wespazjana Kochowskiego (1888) czy Żywotów 
Świętych Skargi (1890) i pisząc o promowanej przez śląską prasę twórczości Jana Ko-
chanowskiego czy Adama Mickiewicza (nieraz importowanej z Krakowa i Lwowa), 
nie mówiąc już o Krzyżakach Sienkiewicza5. Wcześniej z wielką polską poezją stykali 
się czytelnicy na Śląsku Cieszyńskim, gdzie powstały już w 1848 roku „Tygodnik 
Cieszyński” drukował wiersze A. Mickiewicza czy W. Pola6. Jednak – z uwagi na inną 
sytuację polityczną i kulturową austriackiej części Górnego Śląska – jest to osobna 
kwestia, której tutaj poruszać nie będziemy. 

W latach 1897–1900 w polskich gazetach, a ostatecznie w postaci zwartej ukaza-
ła się powieść Sienkiewicza Krzyżacy, dziesięć lat później Rota stała się najsłynniej-
szym wierszem Konopnickiej. Mimo że utwory te przede wszystkim kierować miały 
wzrok czytelników na prześladowania polskiej ludności w Poznańskiem, szybko ich 
ideowym przekazem objęto całą etniczną przestrzeń dyskryminowanego w Prusach 

 3 Z. Bednorz: Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Warszawa 1971, s. 125–127.
 4 T. Konieczna: Proza literacka na łamach „Katolika” za redakcji Karola Miarki (1869–1879). 

[W:] Karol Miarka a odrodzenie narodowe Śląska . Materiały z konferencji naukowej w 160. rocznicę 
urodzin i 100. rocznicę zgonu Karola Miarki. Opole, 27 kwietnia 1984 roku. Red. J.  Glensk, S. So-
chacka. Opole 1987, s. 83.

 5 W. Ogrodziński: Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice 1965, s. 168–169; Z. Bednorz: Nad 
rocznikami…, s. 118–124. 

 6 Ł. Dawid: Życie kulturalne Cieszyna w latach 1848–1918. [W:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do 
czasów współczesnych. Red. I. Panic;  T. 3: M. Bogus et al.: Cieszyn od Wiosny Ludów do III Rzecz-
pospolitej. Cieszyn 2010, s. 197.
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polskiego języka. Artyści świadomie stawali się głosem tych, którzy sami mówić nie 
mogli. Ślązakom starali się przekazać wiedzę na temat polskiej historii i dać pokrze-
pienie, ale też formować narodową tożsamość i postawy Polaków wobec Śląska. 
Polską (a czasem i europejską) opinię publiczną uwrażliwiali na śląskie problemy. 
Przemawiając do emocji za pomocą literackich tekstów, docierali do większej licz-
by osób niż politycy i publicyści. Przez swoje teksty, a także obecność, nieustan-
nie oddziaływali na galicyjską opinię publiczną. Pisarstwo było narzędziem eduka-
cji, a zarazem forum, na którym wybrzmiewał głos sumienia i wezwanie do walki. 
W ówczesnych polskich warunkach zjawisko to miało zasięg szerszy niż gdzie indziej. 
Było to naturalne, bo w Polsce pod zaborami literatura na swój sposób zastępowała 
państwo, a w dialogu polsko-śląskim miała miejsce uprzywilejowane. Artyści dawali 
świadectwo swoim przekonaniom wszędzie tam, gdzie obecni byli w świadomości 
mniejszych lub większych grup. Mieli zatem okazję, zwłaszcza na przełomie stuleci, 
wpływać na opinię publiczną spoza Śląska. 

Literacka spuścizna epoki to swoisty portret pokoleniowy. Zważywszy na powo-
dzenie tekstów pisanych przez najbardziej znaczących literatów, trudno nie zauważyć, 
że należały one do głosów wpływających na kształt narodowej świadomości. Wiele 
o tym mówi aktywność Marii Konopnickiej, pisarki i poetki, która spośród literatów 
związanych ze środowiskiem galicyjskim miała szczególny wpływ na kształtowanie 
opinii o Śląsku. Stała się głosem wielu Ślązaków i autorką jednego z najbardziej przez 
nich cenionych wierszy – Roty, kandydującej dzięki muzyce Feliksa Nowowiejskiego 
do miana narodowego hymnu. Dla wielu utożsamiających się z polskością Ślązaków 
Rota w przededniu I wojny światowej takim hymnem się stała. Konopnicka defi-
niowała śląskość przez polski horyzont myślenia o państwie i narodzie, i widziała ją 
w świetle własnej wizji ojczyzny i patriotyzmu. Uwidaczniało się to zwłaszcza w hi-
storii relacji między poetką i Bolesławem Prusem. Ich spór o patriotyzm stanowi 
egzemplifikację szerszych zjawisk obecnych wówczas w narodowym dyskursie. Obo-
je nieomal równocześnie dali wyraz niepokojom związanym z niemiecką polityką 
kolonizacyjną. W 1881 roku w „Kłosach” poetka wydrukowała wiersz z cyklu Z łąk 
i pól zatytułowany Chodziły tu Niemce, Prus zaś pisał już wtedy Placówkę (opubli-
kowaną w 1886 roku najpierw między 19 marca a 20 maja w „Wędrowcu”, a potem, 
latem, w formie książkowej). Obydwa utwory zadziwiają wprost zbieżnością w uj-
mowaniu problemu, co trafnie zauważyła Krystyna Tokarzówna, sugerując, że wiersz 
Konopnickiej mógłby być mottem dla książki Prusa. Konopnicka rychło też doceniła 
znaczenie i wartość Placówki, pisząc o niej z aprobatą, żeby nie powiedzieć – z uwiel-
bieniem. W tym samym czasie (1886) poetka opublikowała w „Tygodniku Ilustro-
wanym” wiersz Do granicy – bardzo emocjonalną i oskarżycielską, a zarazem wysoko 
ocenianą pod względem artystycznym reakcję na pruską politykę rugów7. Już jednak 
niespełna ćwierć wieku od opublikowania utworu Chodziły tu Niemce8 autorka zgoła 
odmiennie potraktowała opowiadanie Bolesława Prusa Zemsta9. Zdystansowana i co-

 7 „Tygodnik Ilustrowany” 1886, nr 183; Por. H. Pańczyk: Maria Konopnicka a walka z polityką ger-
manizacyjną władz pruskich. „Przegląd Zachodni” 1960, nr 6, s. 289.

 8 Wiersz ten znalazł się także w drugim tomie poezji wydanym w 1883 roku. Przedrukowywany był 
przez prasę wielkopolską jako Nie sprzedam ci roli lub Nie sprzedam ci ziemi oraz galicyjską.

 9 K. Tokarzówna: „Luźne słoneczne ogniwa”. (Maria Konopnicka i Bolesław Prus). [W:] Konopnicka 
wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie. Warszawa 1976, s. 49–50.
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raz bardziej niechętna pisarzowi nieraz traktowała go surowo, z charakterystyczną 
dla siebie emocjonalnością. Oznaki tego konfliktu ujawniły się już w styczniu 1888 
roku po ukazaniu się książkowej edycji Omyłki Prusa. Nie kwestionując jej wartości 
artystycznej, poetka w wątpliwość podawała samą ideową wymowę tekstu, którego 
– jak chcieli zwolennicy Prusa – realizm polityczny nazwała wprost oportunizmem10 . 
W roku 1897 Warszawę miał odwiedzić Aleksander III. Prus znalazł się wówczas 
w komitecie zbierającym fundusze na stypendium imienia cara. Konopnicka nie kry-
ła oburzenia. Postawę pisarza uznała za niegodną11. Rozejście się wizji artystycznych 
obojga literatów mających nieprzeciętny wpływ na polską opinię publiczną dokonało 
się w ciągu niespełna ćwierćwiecza. Można potraktować je jako ilustrację zmian 
polskich postaw wobec problematyki narodowej, w której też znajdują się pruska 
i rosyjska polityka wobec polskości. Konflikt między Konopnicką i Prusem to nie 
efekt zdrady czy oportunizmu Prusa, przy jednoczesnym pozostawaniu Konopnic-
kiej w postawie wiernej dawnym, romantycznym ideałom, lecz raczej owoc różnego 
pojmowania patriotyzmu. Nie sposób go bowiem odmówić ani twórcy Lalki, ani 
autorce Naszej szkapy. Definiując patriotyzm słowami Józefa Chlebowczyka jako 
„pełną przez nic i nikogo nieograniczoną gotowość do działania i samo działanie na 
rzecz nieskrępowanego rozwoju całej rodzimej społeczności narodowej”12, nie można 
mieć co do tego wątpliwości. Spór i kontrast stanowisk ukazuje przebieg ówczesnych 
dylematów między emocjami, sercem i wiernością dawnej tradycji z jednej strony 
a realizmem chwili współczesnej – z drugiej. Oburzona Konopnicka pocieszała się 
w liście pisanym 16 sierpnia 1897 roku z Reichenhall do stryja Ignacego Wasiłow-
skiego: „Zdaje się wszelako sami ocalą sytuację, i nie dopuszczą do ostatecznego 
zbłaźnienia się naszych ugodowców, wczas ich wytrzeźwiając z zapału. A tymczasem 
w Galicji odbyła się uroczysta rocznica (50) stracenia Teofila Wiśniowskiego i [Józe-
fa] Kapuścińskiego; w Cieszynie 10-tysięczny wiec ludowy Ślązaków poczuwających 
się do polskości swojego plemienia, w Rapperswilu zaś złożono 11-o sierpnia serce 
Kościuszki w mauzoleum, z narodowych składek wzniesionym”13 . 

Bolesław Prus w 1902 roku z okazji 25-lecia literackiej pracy Marii Konopnickiej 
napisał w „Tygodniku Ilustrowanym”, że istnieją dwa światy: realny (wypełniony 
bólem, głodem, przemocą i nienawiścią) i poetycki (będący „niebem, do którego 
uciekamy w świątecznych chwilach”). Dodawał: „[…] szczęśliwy, kto potrafi choćby 
jeden listek poetyckiego świata zaszczepić na ziemskim gruncie; ale biada tym, któ-
rzy zadania realnego życia chcieliby rozwiązać przy pomocy planów zaczerpniętych 
z poezji”14. Dał tym samym wyraz tendencji wyraźnego odchodzenia od romantycz-
nych intuicji, których spadkobierczynią wciąż była Konopnicka. Podczas tego właśnie 
jubileuszu poetka przyznała, że w rozwoju polskości na Śląsku upatruje nadzieję na 

 10 Por. M. Konopnicka: Omyłka. Opowiadanie Prusa. [W:] Pisma krytycznoliterackie. T. 4. Oprac. 
J. Jarowiecki. Warszawa 1988, s. 118–121; K. Tokarzówna: „Luźne słoneczne ogniwa” (Maria 
Konopnicka i Bolesław Prus)…, s. 53.

 11 J. Nowak: Wstęp. [W:] M. Konopnicka: Listy do Ignacego Wasiłowskiego. Oprac. J. Nowak. War-
szawa 2005, s. 27.

 12 J. Chlebowczyk: O prawie do bytu…, s. 50. 
 13 M. Konopnicka do I. Wasiłowskiego 16 sierpnia 1897 roku z Reinchenchall. [W:] M. Konopnicka: 

Listy…, s. 582.
 14 K. Tokarzówna: „Luźne słoneczne ogniwa” (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)…, s. 57.
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zmianę losu wszystkich Polaków15. Napięcie, jakie dostrzegamy w polemice Prusa 
i Konopnickiej, zachęca do pewnego uogólnienia. Romantyczne (czy też może raczej 
w owym czasie neoromantyczne) stanowisko skłaniało do widzenia spraw śląskich 
w Polsce w świetle jaśniejszym, motywowało nawet do konkretnych działań, czego 
przykładem była aktywność na Śląsku Towarzystwa „Eleusis” Wincentego Lutosław-
skiego. Jednak bardziej typowa na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku 
była postawa zachowawcza, niepozwalająca życiu naśladować literaturę, dyktowana 
wstrzemięźliwością i ostrożnością słów i gestów, przejawiająca się w dystansie oraz 
kalkulacji, antyromantyczna. To właśnie ona zapobiegła wawelskiemu pogrzebowi 
Juliusza Słowackiego w roku 1909, a dziewięć lat wcześniej nie pozwoliła rektorowi 
Stanisławowi Tarnowskiemu przyjąć daru Ślązaków dla krakowskiej Alma Mater na 
uroczystościach jubileuszu jej 500-lecia. Taka postawa kazała też z ostrożnością oce-
niać rozwój życia narodowego na Śląsku, a tym bardziej rozstrzygać o przyszłej przy-
należności państwowej tej ziemi. Wspomniane opowiadanie Prusa Zemsta ukazało się 
w numerze noworocznym „Kuriera Warszawskiego” w 1908 roku. Była to apologia 
cierpliwego czekania na lepsze czasy w duchu pracowitości i wytrwania, zawierała 
w sobie ważny apel, by strzec się nienawiści, która, zdaniem autora, zawsze depra-
wuje, nawet gdy rodzi się z niekłamanej krzywdy. W tym samym numerze „Kuriera” 
Konopnicka opublikowała wiersz:

„Już słychać krzyk żurawi
Skróś mgły, co pierś nam dusi;
– Lud, co się sam nie zbawi,
Pozostać rabem musi. […]”

Była to tradycyjna już w wykonaniu poetki pochwała walki zbrojnej i czynu16 . 
Niedługo potem, pod pseudonimem „Jan Sawa”, pisała w liście otwartym do autora 
Zemsty słowa pozwalające poznać jej ówczesne rozumienie narodu: „Lud, który nie 
ma ojczystej ziemi pod stopami, narodem być nie może. Ziemia i lud, przynależne 
sobie, jedne, nierozdzielne na życie i na śmierć – to dopiero naród. Póki ziemi, póty 
ojczyzny; póki ojczyzny, póty i narodu. Ci więc mieszkańcy afrykańskiej Polonii są 
miasta tego ludnością, ale narodem nie są – i czują to zapewne sami. Kondotierzy 
bowiem owi, dodawszy za cenę krwi w obronie Anglii przelanej szmat afrykańskiego 
lądu, zamierzają na szmacie tym »utworzyć ojczyznę«. […] Utworzyć nową ojczy-
znę?... Z czego? Z kupieckich anonsów? Ze sztucznych nawozów? Z angielsko-pol-
skich barw? Z genialnych przemów tuby? Utworzyć ojczyznę, jak się zakłada fabry-
kę? Odkryć ją, jak się odkrywa kopalnię? Założyć ją, jak się zakłada warsztaty? […] 
Dlaboga, afrykany, eks-Wielkopolany! Alboż nie wiecie, że samym fundum ojczyzny 
są prochy pradziadów? Alboż nie wiecie, że tam, gdzie wieków brat wasz, lud-oracz, 
nie wodził pługa po chlebnym zagonie, gdzie rycerz nie kładł kości w obronie swych 

 15 M.W. Wanatowicz: Społeczeństwo polskie wobec Górnego Śląska (1795–1914), Katowice 1992, s. 105. 
 16 K. Tokarzówna: „Luźne słoneczne ogniwa” (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)…, s. 61. Konopnic-

ka była zirytowana postawą pozytywistów i ich retoryką dotyczącą rozwoju kulturalnego i gospodar-
czego kraju. W liście do Teofila Lenartowicza z 19 grudnia 1886 roku pisała: „Żyjemy tu mrówczo, 
duszno, rzeczami i sprawami małymi; wielka sprawa życia porusza się leniwo, ludzie jej podźwignąć 
nie umieją. Wegetujemy”. Por. M. Konopnicka: Korespondencje. T. 1. Wrocław 1971, s. 73.
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granic, gdzie święte bory nie szumiały modlitewną piersią, gdzie wieki nie wydały 
wielkich proroczych duchów i narodowych geniuszów, gdzie mogiły nie mówią o po-
koleniach rozsypanych w prochy na posiewy życia, gdzie każda grudka ziemi nie jest 
relikwią przeszłości i nadzieją jutra – tam nie ma, tam być nie może ojczyzny”17 . Te-
matem listu jest sytuacja w Wielkopolsce, nie na Śląsku, o którym nie ma tu mowy. 
Jednak średniowieczna historia tej ziemi i związek z Polską skłaniały poetkę do trak-
towania Ślązaków jako ludu, który narodem być może („Lud, który nie ma ojczystej 
ziemi pod stopami, narodem być nie może. Ziemia i lud, przynależne sobie, jedne, 
nierozdzielne na życie i na śmierć – to dopiero naród. Póki ziemi, póty ojczyzny; póki 
ojczyzny, póty i narodu”). Ślązak bowiem – czego Konopnicka wielokrotnie dawała 
wyraz – miał pod stopami ziemię ojczystą. Tym samym winien mieć do niej pełne 
prawo. We wrześniu 1901 roku na stronie tytułowej pisma dla kobiet wiejskich 
„Przodownica”, redagowanego w Krakowie przez Marię Siedlecką, ukazał się wiersz 
Na piastowym Śląsku. W utworze mającym budzić ducha patriotyzmu wśród Śląza-
ków czytali oni sami o sobie jako o polskim ludzie: 

„W ojczyzny imię bierze chrzest,
Prześwietny chrzest dziejowy…
I wie, że Polska matką mu jest, 
A on, że ród Piastowy”. 

Wiersz ten ilustruje utożsamianie Ślązaków i ludu polskiego z narodem przez pa-
mięć wspólnej historii i doświadczenie dokonującego się przebudzenia. Wołając: 

„– Łazarzu, ludu śląski, wstań!
Ty kmieciu z Bożych kmieci!”, 

Konopnicka dawała też wyraz żywemu już wówczas przekonaniu, że prosty lud 
jest częścią narodu. Myśl ta widoczna jest również w opublikowanym klika lat wcze-
śniej w „Gwiazdce Cieszyńskiej” cyklu wierszy Pod Beskidami. O znaczeniu ludu dla 
idei narodowej Konopnicka przekonana była od dawna i przekonaniu temu wielekroć 
dawała wyraz chociażby w swoich opowiadaniach. 10 marca 1890 roku pisała do 
stryja Ignacego Wasiłowskiego z Krakowa o własnej mowie wygłoszonej na wieczorze 
wydanym dla poetki przez „Kurier Polski”. Posłużyła się w niej cytatem z Lilli Wene-
dy Juliusza Słowackiego:

„A kiedy niebo milczy – śpiewa chór,
A kiedy śpiewa chór – drży serce wroga”.

Scharakteryzowała ją tak: „Chór – nie sam pieśniarz, i wszystkie serca, które 
pieśni odzew dają. Chór – to wieś i miasto, dwór i chata, warsztat i książka; chór to 

 17 J. Sawa: List do pana Milera, bohatera Zemsty Prusa. „Kurier Warszawski” 1908, nr 12; Por. też 
M. Szypowska: Konopnicka, jakiej nie znamy. Warszawa 1977, s. 425; K. Tokarzówna: „Luźne 
słoneczne ogniwa” (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)…, s. 62. Paradoksalnie, słowa te pisała osoba, 
która od wielu już lat zupełnie świadomie ogrom czasu spędzała poza granicami kraju, i kierowała je 
do autora Placówki, dzieła, które szczerze podziwiała. 
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ci, co wspomnieniem przeszłości żyją, i ci, co przyszłości sztandar noszą, pracując dla 
lepszego jutra, chór – to wszystkie stany, wszystkie, wszystkie warstwy społeczne, 
wszystkie odcienia polityczne; chór – to naród cały. Kiedy taki chór śpiewa, to nie 
tylko drży serce wroga, ale z niewolników spadają kajdany”18 . 

We wrześniu 1902 roku poetka wysłała list do pruskiego ministra kultury Kon-
rada Studta z kopiami około 120 tys. podpisów przeciwko przemocy pruskiej we 
Wrześni, których oryginały zdeponowała w Muzeum w Raperswilu. Był to owoc jej 
na szeroką skalę przeprowadzonej akcji19 .

W roku 1908 – gdy Bolesław Prus nakłaniał do cierpliwego czekania i przestrze-
gał przed poddaniem się nienawiści – Maria Konopnicka pisała w Rocie: „Nie będzie 
Niemiec pluł nam w twarz”. Zanim jeszcze Rota stała się najbardziej rozpoznawal-
nym z antypruskich utworów poetki, napisała ona wiersz Siostrom naszym Polkom 
pod zaborem niemieckim walczącym skutecznie w obronie swych praw narodowych 
z chwytliwą strofą, a w nim słowa:

„Śmiertelny znój to! Krwawy trud!
Wysiłek niesłychany!
Po wiekach całych śląski lud
Niemieckie rwie kajdany […]”.

Jest to – charakterystyczne dla poetki w pewnym romantycznym uniesieniu – za-
pewnienie, że lud śląski już wie, że „Polska – matką mu jest”, on sam zaś to „ród 
Piastowy”20 . 

18 stycznia 1909 roku sejm pruski uchwalił ustawę o wywłaszczeniu. Konopnicka 
nie wiedząc o zbiorowej deklaracji polskich posłów, oskarżyła ich w wierszu Posłom 
wielkopolskim o milczenie21, galicyjscy konserwatyści zaś (niejako zgodnie z duchem 
Zemsty Prusa) apelowali o umiar w okazywaniu antyniemieckich postaw22 . 

W ostatnich latach życia Konopnicka mieszkała od roku 1903 w ofiarowanym jej 
dworku w Żarnowcu pod Krosnem. Do końca była aktywna i oddziaływała z tam-
tego miejsca na galicyjskie środowiska, kształtując w nich swoją wizję Śląska i Ślą-
zaków. Umarła trzy miesiące po wielkim triumfie Roty zaśpiewanej w Krakowie, 
w obecności tysięcy mieszkańców Galicji podczas uroczystości grunwaldzkich, przez 
setki chórzystów ze wszystkich polskich ziem, które obejmowała w swojej twórczo-
ści czułą pamięcią. Bolesław Prus święcił wówczas triumfy i cieszył się niekwestio-
nowanym autorytetem w Warszawie, gdzie oddawał się publicystyce oraz działal-
ności społecznej. Jego pogrzeb stał się manifestacją rzesz Polaków. Pisarz spoczął na 
warszawskich Powązkach, dwa lata po śmierci Marii Konopnickiej, której uroczysty 
pogrzeb przygotował nie zawsze wcześniej życzliwy jej Lwów. Poetka spoczęła na 
cmentarzu Łyczakowskim. 

 18 M. Konopnicka do I. Wasiłowskiego, 10 marca 1890 roku. [W:] M. Konopnicka: Listy..., s. 260.
 19 Świadectwem determinacji poetki jest jej olbrzymia krajowa i europejska korespondencja w sprawie 

Wrześni. Por. M. Konopnicka: Korespondencja. T. 4. Red. K. Górski. Wrocław 1975, s. 63–220. 
 20 I. Turowska-Barowa: Maria Konopnicka a Śląsk: „Zaranie Śląskie” 1936, z. 4, s. 205–208. 
 21 H. Pańczyk: Maria Konopnicka a walka z polityką germanizacyjną władz pruskich. „Przegląd Za-

chodni” 1960, nr 6, s. 291. 
 22 H. Ziel iński: Polska myśl polityczna a sprawa ziem zachodnich (przed rokiem 1914). „ŚKH Sobót-

ka” 1964, nr 1-2, s. 147.
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jaceK KureK

“Das Volk, das kein Heimatland unter den Füβen hat, kann die Nation nicht sein”.  
Der Streit um Patriotismus in der polnischen Literatur und die Nationalstellungen der 
Schlesier bei der Schwelle des 20-sten Jahrhuderts

Zusammenfassung

Der Text greift die Problematik der Behandlung von der polnischen Literatur der zwe-
iten Hälfte des 19-ten Jahrhunderts als die historische Quelle auf, behilflich beim Nachge-
hen der Stellungen und der sozialen Ansichten und bei der Gestaltung der sozialen Me-
inung angesichts Schlesien. Das ist auch der Raum von der Diskussion über Patriotismus 
und über Streiten um Patriotismus. Ihr Inhalt bildet den Anlass zur Versuchsaufnahme 
von Identifikation der Quellen der Nationalbildung von Schlesier. Der Hauptmotiv des 
Artikels betrifft  den Streit um Patriotismus. Seine zwei Modelle wurden auf dem Beispiel 
von Meinungen von Bolesław Prus und von Maria Konopnicka gezeigt.

jaceK KureK

‘The people who do not have the native land under their feet cannot be a nation’. The 
Dispute over the Patriotism in the Polish Literature and National Attitudes of Silesians at 
the Threshold of 20th century

Summary

The text discusses the role of Polish literature of the second half of 19th century 
treated as the historic source useful for examining social attitudes and the formation of 
the public opinion about Silesia. It is also the space for discussions and disputes about 
patriotism. The contents of the literature makes it possible to identify the sources of 
Silesians’ national self-education. The main theme of the article concerns the dispute 
over patriotism. On the example of Bolesław Prus and Maria Konopnicka two models of 
patriotism are presented.
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grzEgorz bębnik

„Bo to my jesteśmy myśliwymi!”1.  
Górnoślązacy w afrykańskich koloniach 
cesarstwa niemieckiego podczas I wojny 
światowej

Trudno rozpocząć ten artykuł inaczej, aniżeli słowami z Cholonka: 
„Popołudniowy nastrój tworzyli piwosze, zewsząd słychać było śpiewy. Przy-

wleczono skądś Murzyna i postawiono na podeście. W Zalesiu nie widziano dotąd 
Murzyna. Istniały, co prawda, opowieści o Murzynach, a gospodarz Soschke wal-
czył nawet w Afryce pod generałem Lettow-Vorbeckiem. Dotychczas uważano go za 
kłamcę, ale dziś był królem, wokół którego nieustannie kręciło się dziesięć, dwana-
ście osób, mężczyzn, którzy sto razy kazali sobie powtarzać, że baby są tam na całym 
ciele czarne i tak dalej”2.

Losom Górnoślązaków, żołnierzy niemieckich oddziałów kolonialnych poświę-
ciłem swego czasu artykuł zamieszczony w kwartalniku „Borussia”3. Temat został 
wówczas – niestety – zaledwie zasygnalizowany; problematyka była bowiem i po-
zostaje ogromna, a do tej pory praktycznie niezbadana. Z czego zresztą znakomicie 
zdawałem sobie sprawę, traktując ów tekst jedynie jako dotknięcie powierzchni zja-
wiska i zasygnalizowanie tym samym istnienia problemu. Niedosyt wzbudzał zwłasz-
cza brak informacji o ewentualnych kolegach Janoschowego gospodarza Soschke; 
tych Górnoślązakach, którym dane było walczyć na jednym z bardziej egzotycznych 
frontów I wojny światowej, w Niemieckiej Afryce Wschodniej (DOA). Tymczasem 
lektura kolejnych odnajdywanych „list strat” (Verlustlisten) pozwala uzupełnić nie 
tylko te braki. Zatem, do rzeczy.

Wojna z lat 1914–1918, czyli Wielka Wojna, jak nazywali ją nasi pozbawieni od-
niesień do rozpoczętego w 1939 roku konfliktu przodkowie, „wielką” została nie tyl-
ko z racji zaangażowanych w nią sił i środków. Również i dlatego, że faktycznie swym 
zasięgiem ogarnęła sporą część ówczesnego świata. I choć takie akurat konflikty zda-
rzały się już wcześniej (wojna siedmioletnia 1756–1763 toczyła się wszak również 
i w Ameryce Północnej), ta prześcignęła rozmiarami wszystko, czego dotychczas 
ludzkość miała okazję doznać. Po raz pierwszy na taką skalę świadkiem starć pomię-
dzy białymi „massa” stała się również Afryka, w 1914 roku już niemal bez reszty 
podzielona pomiędzy kolonialne imperia. Jej rdzenni mieszkańcy natomiast zyskali 
rzadką okazję uczestnictwa w prawdziwie paneuropejskim szaleństwie.

Afrykańskie posiadłości Niemiec obejmowały wówczas obszary dzisiejszej Nami-
bii (zwanej wtedy Niemiecką Afryką Południowo-Zachodnią; DSWA), części Tanza-

 1 „Denn Jäger die sind wir!” I dalej: „Im weiten Jagdrevier. Das deutsche Korps in Afrika. Heia, Heia 
Safari!” Fragment pieśni śpiewanej przez żołnierzy niemieckiej Schutztruppe w Afryce Wschodniej 
podczas I wojny światowej.

 2 Janosch (właśc. Horst Eckert): Cholonek, albo dobry Pan Bóg z gliny. Katowice 1990, s. 179.
 3 G. Bębnik: Jak Ślązacy zdobywali Czarny Ląd. „Borussia” 2006, nr 37, s. 121–128.
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nii, Rwandy i Burundi (czyli wspomnianą już Niemiecką Afrykę Wschodnią), a także 
Togo i Kamerun4. Najbardziej interesujące są dla nas dwie pierwsze. Z nimi związa-
ne jest także nazwisko wzmiankowanego już u Janoscha generała Lettow-Vorbecka 
(właściwie Paula Emila von Lettow-Vorbeck, pochodzącego zresztą z okolic pomor-
skiego Czaplinka), jednej z barwniejszych postaci, jakie przewinęły się przez krótkie 
dzieje kolonialnych ambicji Niemiec. Dowodzone przez tego potomka pomorskich 
junkrów, wychowanka elitarnego korpusu kadetów w Groß-Lichterfelde i wetera-
na wojen kolonialnych oddziały walczyły najdłużej spośród wszystkich biorących 
udział w I wojnie światowej jednostek kajzerowskiej armii; biły się nawet wtedy, gdy 
w słynnej salonce w Compiègne podpisano już zawieszenie broni. Działań bojowych 
zaprzestał Lettow-Vorbeck dopiero 13 listopada 1918 roku na wyraźny rozkaz Berli-
na; zatem ponad cztery lata z powodzeniem walczył przeciw Brytyjczykom, Belgom, 
Portugalczykom oraz Południowoafrykańczykom. Jemu i jego żołnierzom dane było 
stać się mimowolnymi świadkami ostatnich dni kolonialnego imperium II Rzeszy. 
Wśród tych żołnierzy nie zabrakło także Górnoślązaków.

Żołnierze kolonialnych Schutztruppen werbowani byli ochotniczo na terenie ca-
łej Rzeszy; warunki służby musiały być atrakcyjne, skoro ubiegający się o wyjazd do 
kolonii nieraz latami czekać musieli na zakwalifikowanie w charakterze kandyda-
tów5. Pierwszeństwo, z racji specyfiki służby, mieli kawalerzyści, co zresztą sprzyjało 
tworzeniu się zarówno podczas podróży, jak i na miejscu, już w Afryce, nieoficjal-
nych stowarzyszeń weteranów poszczególnych regimentów jazdy; jeśli zaś tych było 
zbyt mało, wówczas dawała o sobie znać solidarność pułków ułańskich, huzarskich 
czy dragońskich6. Te procedury oznaczały zresztą dopiero początek formalności; de-
cydujące znaczenie miała seria badań lekarskich, wnikliwych tak bardzo, jak tylko 
pozwalała na to ówczesna wiedza medyczna. I, jak to zwykle bywa, na tym etapie 
z marzeniami o Afryce żegnać musiało się stosunkowo najwięcej chętnych7. Już na 

 4 Literatura dotycząca dziejów niemieckiego kolonializmu wzbogaciła się ostatnio o nowe opracowanie 
pióra Winfrieda Speitkampa. Zob. W. Speitkamp: Deutsche Kolonialgeschichte. Ditzingen 2005. 
Z wcześniejszych pozycji warto wspomnieć o klasycznej już pracy Horsta Gründera. Zob. H. Grün-
der: Geschichte der deutschen Kolonien. Paderborn 1985. Książka Gründera doczekała się pięciu 
wydań, ostatniego w 2004 roku. 

 5 Zob. C. J itschin: Durch Busch und Dorn. Selbsterlebtes aus Südwestafrika. Breslau 1930, s. 8–10.
 6 Zob. V. Janus: Die Reiter von Südwest. Berlin 1937, s. 24. Pochodzący z Górnego Śląska rekruci 

służyli zasadniczo w pułkach jazdy stacjonujących na terenie prowincji śląskiej, tworzącej wówczas 
VI. Armeekorps-Bezirk. Swoje garnizony miały tu: 4. Pułk Huzarów von Schilla, zwany 1. Śląskim 
(Husaren-Regiment von Schill [1. Schlesisches] Nr. 4) – w Oławie; 6. Pułk Huzarów Hrabiego von 
Goetzen, zwany 2. Śląskim (Husaren-Regiment Graf von Goetzen [2. Schlesisches] Nr. 6) – w Głub-
czycach i Raciborzu; 2. Pułk Ułanów von Katzlera, zwany Śląskim (Ulanen-Regiment „von Katzler” 
[Schlesisches] Nr. 2) – w Gliwicach i Pszczynie; 11. Pułk Strzelców Konnych (Jäger-Regiment zu 
Pferde Nr. 11) – w Tarnowskich Górach i Lublińcu; 4. Pułk Dragonów von Bredowa, zwany 1. Ślą-
skim (Dragoner-Regiment von Bredow [1. Schlesisches] Nr. 4) – w Lubinie, 8. Pułk Dragonów Króla 
Fryderyka III, zwany 2. Śląskim (Dragoner-Regiment König Friedrich III. [2. Schlesisches] Nr. 8) 
– w Kluczborku, Bierutowie i Namysłowie. Szczególnym przypadkiem był powstały w 1866 roku 
15. Pułk Dragonów, zwany 3. Śląskim (Dragoner-Regiment [3. Schlesisches] nr. 15); do 1873 roku 
jego garnizonem były Strzelce Opolskie, potem zaś miasto Hagenau (fr. Haguenau) w przyłączonej 
właśnie do Rzeszy Alzacji. Wymienić należy także elitarny, stacjonujący we Wrocławiu 1. Przyboczny 
Pułk Kirasjerów „Wielki Książę Elektor”, zwany Śląskim (Leibkürassier-Regiment Großer Kurfürst 
[Schlesisches] Nr. 1). Nierzadkie były jednak przypadki wcielania Górnoślązaków do innych pułków, 
stacjonujących w sąsiednich prowincjach państwa pruskiego.

 7 Jeden z ochotników tak opisywał wstępną rekrutację: „Spośród żołnierzy służących [w moim szwa-
dronie] drugi rok wystąpiło dziesięciu ochotników, pomiędzy którymi znajdowałem się również i ja. 
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miejscu okazywało się, że wielu, pomimo pozytywnego efektu badań, nie radzi sobie 
w tamtejszym klimacie; inni odsyłani byli do kraju po osłabieniu, wywołanym cho-
robami, czy to tropikalnymi, czy też wenerycznymi, zwłaszcza nader rozpowszech-
nionym syfilisem8 . 

Gdy zaś o Niemieckiej Afryce Wschodniej mowa: wkrótce po wybuchu wojny 
Lettow-Vorbeck, noszący wówczas stopień podpułkownika, odsunął nie przejawiają-
cego wiary w możliwość stawiania oporu gubernatora Heinricha Schnee i rozpoczął 
intensywne przygotowania do obrony, pojmowanej nad wyraz aktywnie. Siły zbrojne 
kolonii wzrosły trzykrotnie – do 3 tysięcy białych i 12 tysięcy askarysów, tubyl-
czych żołnierzy. W szeregach kolonialnych „kompanii polowych” (Feldkompanien) 
znaleźli się niemal wszyscy zdolni do noszenia broni obywatele państw centralnych 
(niezadowolenie z tej afrykańskiej „totalnej Mobilmachung” wykazywali zwłaszcza 
poddani tureckiego sułtana), niezależnie od swych dotychczasowych wojskowych 
doświadczeń. W skład małej armii „bwany Lettowa” weszła również dowodzona 
przez komandora porucznika (Fregattenkapitän) Maxa Looffa trzystuosobowa załoga 
osadzonego na mieliźnie u brzegów Tanganiki lekkiego krążownika SMS „Königs-
berg”. W połowie sierpnia podpułkownik przeszedł do ofensywy – zaatakował po-
graniczne miejscowości brytyjskiej Kenii i biegnącą tam strategiczną linię kolejową 
do Ugandy9 . 

Mobilizacja objęła, oczywiście, także przebywających w Tanganice górnośląskich 
poddanych niemieckiego cesarza. Pierwsze ofiary na większą skalę odnotowano w bi-
twie o Tangę, gdzie 2 i 3 listopada 1914 roku Lettow-Vorbeck odparł brytyjską próbę 
desantu. Z niemieckiej strony padło tam ponad pięćdziesięciu żołnierzy, zarówno 
białych, jak i askarysów. Pomiędzy tymi pierwszymi był pochodzący z Koźla (Cosel) 
asystent plantatora Wilhelm Schultz; ciężko ranny, zmarł 14 listopada w szpitalu10 . 
Lettow-Vorbeck w swych wspomnieniach opisywał ten bój z emfazą trącącą dziś nie-
co myszką, wtedy jednak na pewno zrozumiałą: „Porucznik von Ruckteschell, który 
pierwszy wtargnął pomiędzy szeregi wroga, wydał swemu trębaczowi, czarnemu, 

Jeszcze tego samego dnia zostaliśmy przebadani przez nadlekarza sztabowego [Oberstabsarzt – od-
powiednik majora] pod kątem naszej przydatności do służby w tropikach. Połowa zgłaszających się 
została przy tym odrzucona, zatem z naszego szwadronu zostało tylko pięciu ludzi”. V. Janus: Die 
Reiter…, s. 11–12.

 8 Przebycie infekcji kiłą zawsze, nawet po udanej kuracji (poprzez nacieranie rtęcią, brr...), stanowiło 
powód uznania ozdrowieńca za niezdolnego do służby w tropikach (tropendienstunfähig). Co ciekawe 
jednak, zdania lekarzy bywały w tej sprawie podzielone; będący ofiarą takiego właśnie przypadku 
niejaki Josef Makosch, rodem z podbytomskich Miechowic, gorąco oprotestował zamysł wysłania 
go na powrót z DSWA w rodzinne strony. Zyskał tu poparcie lekarza rządowego, dr. Zachlehnera 
z Grootfontein. Opisując przypadek Makoscha, dr Zachlehner konstatował z prawdziwie żołnierską 
szczerością: „Jeśli tu, w kolonii, każdy, kto przeszedł zarażenie syfilisem, miałby być uznany za nie-
zdolnego do służby w tropikach, wyeliminować należałoby ogromny odsetek (ein recht erheblicher 
Prozentsatz) urzędników i innych pracowników administracji”. Po czym wywodził: „Podczas mojego 
blisko siedmioletniego pobytu w Afryce Południowo-Zachodniej doszedłem do przekonania, że syfilis 
przebiega tu lżej i szybciej aniżeli w domu [w Niemczech – GB], pod warunkiem, że odpowiednia 
kuracja wdrożona zostanie szybko i energicznie”. Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (dalej: BA Berlin-
Lichterfelde), zespół R 1002, sygn. 3219, k. 30. Wstawiennictwo medycznego autorytetu pomogło 
– sierżant Makosch mógł pozostać w kolonii.

 9 Zob. M. Leśn iewski: Upadek niemieckiego imperium kolonialnego. [W:] Zarys dziejów Afryki 
i Azji1869–1996. Historia konfliktów. Red. A. Bartnicki. Warszawa 1998, s. 132–133. Również 
W. Haupt: Die deutsche Schutztruppe 1889–1918. Auftrag und Geschichte. Utting 2001, s. 76–86.

 10 BA Berlin-Lichterfelde, R 1001, sygn. 9569, b.p.
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dziarskiemu podoficerowi rozkaz (…): »Trąb, Jokindu, trąb: do ataku, naprzód marsz! 
Do ataku, bagnet na broń, marsz, marsz, hurra!«. Z głośnymi okrzykami zwycięstwa 
nasi dzielni Czarni rzucili się na Hindusów, a ich błyszczące niemieckie bagnety wy-
konały straszliwą robotę. W gęstych masach wrogów szliśmy naprzód tak energicz-
nie, że ci, przejęci przerażeniem, uwierzyli, że mają przed sobą przeciwnika daleko 
liczniejszego. Gdy niemieckie karabiny maszynowe ostrzelały ich dodatkowo z obu 
stron, padali całymi grupami, a droga zrobiła się wolna”11 .

Cały rok 1915 przeciwnicy gromadzili siły, ograniczając działania wojenne do 
aktywności patroli. Górą byli tu bez wątpienia Niemcy, doprowadzając do perfekcji 
taktykę walki patroli, nazwaną później dopiero angielskim terminem „hit and run” 
(uderz i uciekaj). Zapewne podczas jednego z takich starć, pod koniec czerwca 1915 
roku, zginął Theodor Glasder, pochodzący z Kępy (Kampe) pod Opolem12 . 

Prawdziwa wojna rozgorzała dopiero w marcu 1916 roku, kiedy do ofensywy 
przeszli dowodzeni przez generała Jana Christiana Smutsa Brytyjczycy i Południo-
woafrykańczycy. Wkrótce dali znać o sobie również i Belgowie. Straty Schutztruppe 
szybko rosły, a kule nie omijały także i Górnoślązaków; już 24 lipca 1916 roku w Ma-
langali zmarł zawodowy żołnierz Schutztruppe, pochodzący z Rudy kapral (Corpo-
ral) Georg Gorysch. Później, 18 września 1916 roku zginął w Bigwa, zmobilizowa-
ny z chwilą wybuchu wojny, ślusarz Eduard Stanienda, rodem z Królewskiej Huty 
(Chorzowa). Jeśli istniała jeszcze wtedy łączność z metropolią, być może wiadomość 
o ich śmierci przekazano najbliższym: mieszkającej w Katowicach matce Suzanne 
Gorysch w pierwszym, zaś bratu Paulowi Staniendzie z Królewskiej Huty w drugim 
przypadku13. Jak widać, obydwaj byli nieżonaci. Obronę chwały Rzeszy na afrykań-
skich rubieżach przypłaciło również życiem kilku Górnoślązaków służących w kajze-
rowskiej Hochseeflotte, a w DOA walczących w szeregach „Abteilung Königsberg”. 
W krwawym roku 1916 los taki spotkał pochodzącego z Bytomia starszego maryna-
rza Maxa Czecha (z zawodu rzeźnika) oraz mata Fritza Simenauera, rodowitego ka-
towiczanina. Pierwszy zmarł na febrę 31 października 1916 roku, drugi dwa tygodnie 
później – 14 listopada – zginął w walce. O ich śmierci najpewniej dopiero po wojnie 
dowiedzieli się ojcowie: bytomski mistrz rzeźniczy Karl Czech oraz katowicki kupiec 
Natan Simenauer14 . 

 11 P. v. Lettow-Vorbeck: Heia Safari! Deutschlands Kampf in Ostafrika. Leipzig 1920, s. 40–41.
 12 BA Berlin-Lichterfelde, zesp. R 1001, sygn. 9569, b.p.
 13 Tamże.
 14 Tamże. Karl Czech prowadził w Bytomiu zakład rzeźniczy przy ówczesnej Goystraße 21. Zob. Adreß-

buch der Stadt Beuthen O.=S. einschließlich des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Nach-
bargemeinde Roßberg 1912/1913. Beuthen 1912, cz. I, s. 147. Dziś dawna Goystraße nosi imię dr. 
Józefa Rostka, zaś wspomniana kamienica – po zmianach w numeracji posesji – nosi numer 4. Natan 
Simenauer natomiast zamieszkiwał wówczas na Grenzstraße (dziś ul. Graniczna) 5; musiał być czło-
wiekiem majętnym, skoro dysponował nawet telefonem. Zob. Adreßbuch für Kattowitz. Schloss Kat-
towitz, Brynow, Hohenlohehütte, Bogutschütz-Zawodzie, Domb, Zalenze, Ellgoth-Idaweiche. Kattowitz 
1914, s. 261. Także: Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół 12/2595 Urząd Stanu Cywilnego 
w Katowicach, sygn. 32, Księga urodzeń miasta Katowice na rok 1892, Akt urodzenia nr 681/1892. 
W księdze pamiątkowej, poświęconej pochodzącym ze Śląska Żydom poległym na frontach I wojny 
światowej, jaką w 1921 roku zestawiono staraniem Związku Żydowskich Żołnierzy Frontowych (Re-
ichsbund Jüdischer Frontsoldaten) figuruje aż dwóch Fritzów Simenauerów; obydwaj też pochodzą 
z Katowic. „Nasz” Fritz to ten drugi – urodzony w 1892, poległy w 1916 roku. Zob. http://denkmal-
projekt.org/Verlustlisten/rjfschles_liste4.htm (dostęp 20 kwietnia 2011 roku).
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Naciskany przez przeciwników Lettow-Vorbeck postanowił na czele kilku tysięcy 
najlepszych żołnierzy opuścić kolonię i przenieść działania wojenne na teren portu-
galski, do północnego Mozambiku. Warunkiem powodzenia tego planu było rozerwa-
nie alianckiego pierścienia wokół niemieckich wojsk, co udało się dzięki zwycięskiej 
bitwie pod Lukuledi w dniach 15–18 października 1917 roku, nazwanej przez Letto-
w-Vorbecka „naszą bitwą narodów pod Lipskiem”15. W Tanganice Niemcy zmuszeni 
byli pozostawić zarówno rodziny (dotyczyło to nade wszystko Europejczyków; żony 
tubylczych żołnierzy często podążyły za swymi mężami w długą, liczącą dwa i pół 
tysiąca kilometrów anabasis), jak też rannych i chorych towarzyszy. Gdy oddziały 
niemieckie przekraczały graniczną rzekę Rovuma, w szpitalu w Mahenge umierał 
ranny feldfebel rezerwy Gustav Czeczotka, rodem ze Ściborzyc Wielkich (Steuber-
witz) w powiecie głubczyckim16 . 

Będący na skraju wyczerpania Niemcy z rozpaczliwą odwagą, właściwą zwykle 
ludziom pozbawionym alternatywy, zdołali rozbić stające im na drodze wojska portu-
galskie i opanować spore magazyny z bezcenną dla wygłodzonych poddanych Wilhel-
ma II żywnością. „Nasi askarysi”, pisał później wyraźnie poruszony „bwana Lettow”, 
„nie zważając na strzelających jeszcze przeciwników, rzucili się na zdobycz. Okazję 
wykorzystali też służący i tragarze, bobrując wśród puszek ze smalcem i innymi ar-
tykułami żywnościowymi, otwierając konserwy i odrzucając je precz w nadziei, że 
w innej puszce znajdą coś lepszego. Zamieszanie było straszliwe. (…) Trzeba było 
temu energicznie zaradzić. Uzbroiłem się w długi kij i zdzieliłem nim w łeb jednego 
ze znanych mi tragarzy. (…) Wreszcie udało się zaprowadzić porządek”17 . 

Awansowany w międzyczasie do stopnia generała majora oraz odznaczony or-
derem Pour le Merite Lettow-Vorbeck zaprzestał walki dopiero 13 listopada 1918 
roku, po otrzymaniu informacji o zawieszeniu broni w Europie. Zaś dopiero w dwa 
tygodnie po abdykacji cesarza, pod miejscowością Abercorn w Rodezji Północnej 
nastąpiło złożenie broni18. Najdłużej, bo cztery i pół roku, walczące niemieckie od-
działy liczyły wówczas jeszcze 30 białych oficerów, 125 podoficerów i żołnierzy oraz 
1168 askarysów. Dodać do tego należałoby również 1522 tragarzy i służących oraz 
kilkaset kobiet, żon czarnoskórych żołnierzy19. Wśród podoficerów znajdował się 
wówczas wyszczególniony w składzie 4. kompanii strzeleckiej (4. Schützenkompa-
gnie) osobnik o wybitnie swojskim nazwisku Musiol; dość szczególny był przy tym 
wojskowy stopień, jakim opatrzono jego osobę (M.O.)20. Odtworzenie dróg, jakimi 
ów Musiol znalazł się wśród wiarusów von Lettowa, stanowić mogłoby bez wątpienia 
materiał na powieść przygodową. Po kolei: tuż przed wybuchem wojny mierniczy 
(Vermesser) Stanislaus Friedrich Musiol był członkiem załogi niemieckiego statku 
hydrograficznego SMS „Planet”. W październiku 1914 roku „Planet”, kotwiczący 
właśnie u wybrzeży będącej niemiecką kolonią wyspy Yap w archipelagu Karolinów 
Zachodnich, zajęty został przez Japończyków, gorliwie likwidujących niemiecki stan 
posiadania w Azji. Kolejny raz spotykamy Musiola dopiero w kwietniu 1915 roku, 

 15 P. v. Lettow-Vorbeck: Heia Safari!…, s. 168.
 16 BA Berlin-Lichterfelde, R 1001, sygn. 9569, b.p.
 17 P. v. Lettow-Vorbeck: Heia Safari!…, s. 186–187. 
 18 Tamże, s. 266–267.
 19 W. Haupt: Die deutsche…, s. 95.
 20 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg/Breisgau, zespół N 103, sygn. 92, b.p.
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za to już w portugalskim wówczas Mozambiku, skąd to na pokładzie parowca „Zie-
ten” po kilkumiesięcznym rejsie, wymuszonym ukrywaniem się przed patrolującymi 
ten obszar jednostkami Royal Navy, we wrześniu przybył do Niemieckiej Afryki 
Wschodniej21. Co zaś dotyczy wspomnianego stopnia; najbliższe prawdy wydaje się 
przypuszczenie, że Musiol był podchorążym marynarki (Marine-Offiziersanwärter). 
Niestety, nie wiemy nic więcej. Choć, oczywiście, wyobrazić możemy sobie trans-
oceaniczną podróż, jaką odbył mierniczy Musiol po – najpewniej – ucieczce z Yap do 
wschodnich wybrzeży Afryki, by tam wstąpić w szeregi Schutztruppe. 

Znacznie szybciej uporano się z niemieckimi oddziałami w drugiej co do wiel-
kości afrykańskiej kolonii Niemiec – Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej. 
Tutejsza Schutztruppe (składająca się tym razem wyłącznie z białych, w DSWA nie 
werbowano bowiem askarysów) wraz z oddziałami burskich ochotników, osaczo-
na pomiędzy miejscowościami Otavi i Tsumeb złożyła broń już w lipcu 1915 roku. 
Przez jakiś czas rozważano zresztą możliwość przedarcia się przez Beczuanę i Rode-
zję do Tanganiki, by zasilić wojska Lettow-Vorbecka22. Plan ten, głównie pod wpły-
wem miejscowego gubernatora Theodora Seitza, zarzucono jako z gruntu nierealny. 
Tymczasem późniejsze wyczyny komendanta DOA zdają się dowodzić, że mógł się 
on jednak – przy sprzyjających warunkach i konsekwencji ze strony przełożonych 
– powieść. W Afryce Południowo-Zachodniej zabrakło jednak wojskowego tej mia-
ry, co Lettow-Vorbeck. Dowódca tamtejszej Schutztruppe, a zarazem kolejny pe-
regrynujący po Afryce pomorski junkier, podpułkownik Joachim von Heydebreck 
(krewny znanego na Górnym Śląsku bojownika Selbstschutzu w 1921 roku, Petera 
von Heydebreck) w listopadzie 1914 roku padł ofiarą wypadku podczas ćwiczeń 
z wystrzeliwanymi z karabinów granatami nasadkowymi23. Jego następca, urodzony 
w czeskim Zuckmantel (obecnie Zlate Hory), wychowanek nyskiego 6. Śląskiego 
Batalionu Saperów (Schlesisches Pionier-Bataillon Nr. 6), major, a wkrótce podpuł-
kownik Victor Franke24, ulegając naciskom gubernatora Seitza, zdecydował się na ka-
pitulację w obliczu – jak przesadnie wówczas oceniano – trzydziestokrotnej przewagi 
wroga. Podpisano ją 9 lipca 1915 roku na pięćsetnym kilometrze wąskotorowej linii 
kolejowej Otavi-Bahn, w pobliżu osady Khorab25 . 

W DSWA, w walce z Brytyjczykami i Południowoafrykańczykami zginęło przy-
najmniej kilku Górnoślązaków. Najwcześniej, bo 19 września 1914 roku, tragicz-
ny los spotkał urodzonego w Rzymkowicach (Ringwitz) w powiecie namysłowskim 

 21 „Deutsches Kolonialblatt” nr 17/18 z 15 września 1917 roku, s. 235.
 22 Zob. K. Raif: Kämpfe im Busch . Erlebnisse in Deutsch-Südwest 1915–1919. Berlin 1935, s. 17–21.
 23 W. Haupt: Die deutsche…, s. 103.
 24 Zob. H. Schnee: Deutsches Koloniallexikon. Bd. I, Leipzig 1920, s. 660. Co ciekawe, w tym samym 

nyskim batalionie saperów odbywał służbę wojskową inny jeszcze przyszły weteran walk w DSWA, 
pochodzący z Nowego Bytomia (Friedenshütte) podporucznik rezerwy Georg Schneider. W 1909 
roku zainicjował on procedurę rejestracji w Bytomiu „związku byłych Afrykanów z Bytomia i okolic” 
(Verein der ehemaligen Afrikaner Beuthen O/S und Umgegend), zwieńczoną powodzeniem dopiero 
pięć lat później, gdy w mieście zezwolono wreszcie na działalność stowarzyszenia pod zmodyfiko-
waną nieco nazwą „związek oddziałów kolonialnych i ochronnych z Bytomia i okolic” (Kolonial- und 
Schutztruppenverein Beuthen O/S und Umgegend). O związanych z tym perypetiach, zob. G. Bębnik: 
Bytomscy „Afrykanie”. Przyczynek do udziału Górnoślązaków w niemieckich podbojach kolonialnych, 
„Confinium. Materiały do historii Górnego Śląska. Beiträge zur oberschlesischen Geschichte” nr 3, 
2008, s. 46–60.

 25 W. Haupt: Die deutsche…, s. 108–111.
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sierżanta (Sergeant) Maxa Glombitzę; zmarł on wskutek wypadku odniesionego pod 
Sperlingspütz. Ponieważ miało to miejsce jeszcze przed przerwaniem połączeń tele-
graficznych z metropolią, o jego losie na pewno zdołano poinformować mieszkającą 
wówczas w Chwałowicach koło Rybnika żonę Helene Glombitza26. Już bezpośrednio 
wskutek działań wojennych życie stracił pochodzący z Zabrza sierżant Franz Pater; 
padł on w okolicach Pforte 21 marca 1915 roku. Jako najbliższą rodzinę odnotowano 
wówczas ojca, zamieszkałego również w Zabrzu Antona Patera; wniosek stąd, że po-
legły zabrzanin był kawalerem27. Gefrajter Victor Klein, urodzony w Wielkich Hajdu-
kach (wówczas Bismarckhütte, dziś Chorzów-Batory) zginął natomiast 26 kwietnia 
tego samego roku pod Treckkoppje. Jego rodzina mieszkała wówczas w Woźnikach 
w powiecie lublinieckim28. Niewiele później, w maju na wzgórzach Okaundje w po-
bliżu masywu górskiego Waterberg odnaleziono ciało zaginionego wcześniej jeźdźca 
Fritza Danielzick, rodem z Sycowa29. W odmiennych okolicznościach, bo w obozie 
jenieckim w Windhuk, zmarł 23 października 1918 roku feldfebel Johann Kasparek 
rodem z powiatu namysłowskiego, prawdopodobnie z Bąkowic – jego rodzina miesz-
kała wtedy w Strzegomiu30. W innym obozie, w miejscowości Aus, zmarł 9 listopada 
tegoż roku pochodzący z Gierałtowic w ówczesnym powiecie rybnickim podoficer 
(Unteroffizier) Heinrich Krawietz; do dziś spoczywa on na wojennym cmentarzu 
w Aus31. Zapewne obydwaj padli ofiarą albo stale towarzyszącego walkom w Afryce 
tyfusu, albo też światowej epidemii grypy hiszpańskiej; ta ostatnia już po kapitulacji 
przerzedziła także szeregi kombatantów Lettow-Vorbecka. W Aus kosztowała ona 
życie 55 jeńców32 .

Oczywiście, nie dla każdego górnośląskiego obrońcy imperium Wilhelma II wojna 
ta zakończyła się śmiercią, czy to od kuli, czy też takiej czy innej choroby. Ci, któ-
rzy trafili do obozów jenieckich mogli nawet, o ile dopisało im szczęście, odzyskać 
wolność jeszcze w trakcie trwania wojny, choć przypadki takie należały do rzadkości. 
Decydujący bywał tu najpewniej stan zdrowia, lub też sytuacja rodzinna; zdarzało 
się, że ojców rodzin zwalniano na… słowo honoru. Jednak w tej akurat kolonii nad-
zorujący obozy jenieckie Brytyjczycy woleli, mówiąc kolokwialnie, „dmuchać na 
zimne”; miejscowa biała społeczność, złożona zarówno z Niemców, jak i sprzyjają-
cych im Burów, była na tyle liczna, że można było z jej strony spodziewać się nawet 
i insurekcji. Obawy te wprost przekładały się na represje, jakim poddawani byli 
zarówno ci osadzeni w obozach czy więzieniach, jak i ludność cywilna33 . 

Do nielicznych szczęśliwców, jakim dane było opuścić świat schowany za płotem 
z drutu kolczastego jeszcze przed listopadem 1918 roku, należał między innymi sier-
żant Josef Sagan, urodzony w 1878 roku w Starym Chechle w powiecie tarnogór-

 26 BA Berlin-Lichterfelde, R 1001, sygn. 9569, b.p.
 27 Tamże.
 28 Tamże.
 29 Tamże. Choć Syców to przecież Dolny (względnie tzw. Środkowy) Śląsk, ze względu na zbliżone 

historyczne koleje, położenie oraz sytuację etnograficzną pozwalam sobie potraktować go łącznie 
z Górnym Śląskiem.

 30 Tamże. Ręczna adnotacja w dokumentach jest w tym miejscu trudno czytelna (Bankwitz?). Bez-
sprzecznie jednak chodzi o powiat namysłowski. Odnośnie włączenia tego kawałka Dolnego Śląska 
do niniejszych rozważań – zobacz wcześniejszy przypis.

 31 Tamże. Fotografia nagrobka zamieszczona w: G. Bębnik: Jak Ślązacy zdobywali..., s. 122.
 32 Zob. http://www.wfg-gk.de/geschichte2.html (dostęp 20 kwietnia 2011 roku).
 33 Zob. K. Raif: Kämpfe im Busch…, s. 156 i n.
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skim. Z „cywila” wyniósłszy zawód górnika, po służbie wojskowej, odbytej w szere-
gach Śląskiego Pułku Ułanów von Katzlera, w roku 1905 zaciągnął się do Schutztrup-
pe w Afryce Południowo-Zachodniej, biorąc następnie udział w walkach z Herero 
i Hottentotami34. Po zakończeniu kampanii i wynikłej stąd częściowej demobilizacji 
Schutztruppe wstąpił, śladem wielu zredukowanych żołnierzy, do kolonialnej policji, 
obejmując posterunek w Hohenfels w dystrykcie Lüderitzbucht35. Dla niego Wiel-
ka Wojna skończyła się bardzo szybko; ponownie zmobilizowany 18 września 1914 
roku, już osiem dni później dostał się w okolicach Grasplaas do brytyjskiej niewo-
li. Niezwyczajne były także okoliczności tego zdarzenia: sierżant Sagan zaskoczony 
został podczas patrolu i postrzelony wówczas (niegroźnie, jak należy przypuszczać) 
w ucho36. Przy okazji jednak poniósł koń, na którego grzbiecie dzielny mieszkaniec 
Starego Chechła walczył „für Kaiser und Vaterland”. Sagan, spadając z grzbietu pło-
chliwego zwierzaka, uderzył twarzą w kolbę karabinu, co poskutkowało nie tylko 
siniakami; złamaniu uległa sztuczna szczęka, którą sierżant zmuszony był nosić mimo 
swych zaledwie 36 lat. Resztę zrobił czternastomiesięczny pobyt w obozie jenieckim 
w Aus; okazał się on zabójczy dla pozostałych zębów. Toteż w czerwcu 1918 roku 
apelował Sagan, za pośrednictwem urzędnika okręgowego w Lüderitzbucht nazwi-
skiem Böhmer, do radcy rządowego Kastla, niegdysiejszego komisarza w Windhoek, 
o sfinansowanie z rządowych środków nowego „gybisu”, co tamten miał mu pono 
osobiście, podczas wcześniejszej rozmowy, przyrzec. Dodawał przy tym Sagan, z nie-
zamierzoną na pewno melancholią, iż sam nie był w stanie ponieść tu stosownych 
kosztów, jako że „moje oszczędności stopniały częściowo przed wybuchem wojny 
wskutek przygotowań do mającego nastąpić wkrótce ślubu, częściowo zaś później, 
podczas długiego pobytu w niewoli”37. O sfinalizowaniu matrymonialnych planów 
Sagana nic nie wiemy; za to na pewno doczekał się funduszy na nową protezę. Nie 
wiemy też, jakie były dalsze losy sierżanta; czy pozostał w Afryce, wyjechał do Nie-
miec, czy też może powrócił w rodzinne strony? Jeśli wybrał to ostatnie rozwiązanie, 
osiadł najpewniej w Piekarach Śląskich, gdzie miał zwyczaj spędzać urlopy w gości-
nie u zamieszkałego tam brata Emila38 . 

Na pewno mniej szczęścia miał inny służący w Afryce Południowo-Zachodniej 
Górnoślązak, Franz Juzek z Bełsznicy (Belschnitz), położonej wówczas w powie-
cie raciborskim, dziś natomiast – wodzisławskim. Urodzony również w roku 1878, 
do chwili powołania do służby wojskowej pracował w gospodarstwie rolnym swego 
ojca. Po służbie wojskowej, odbytej w 1. Brandenburskim Pułku Dragonów (nr 2) 
w Świeciu (Schwedt), zaciągnął się do afrykańskiej Schutztruppe, by w 1902 roku 
wylądować w DSWA. Po demobilizacji podjął pracę w tamtejszej policji, zaś w 1914 
roku, jak wszyscy policjanci, wcielony został do kolonialnych oddziałów wojsko-
wych39. I on trafił w końcu, nolens volens, do brytyjskiej niewoli, choć nie wiemy 
dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach. Osadzony został w obozie w Omaruru, 
jednak z nieznanych powodów (być może podjął próbę ucieczki?) znalazł się w 1917 

 34 BA Berlin-Lichterfelde, R 1002, sygn. 3405, b.p.
 35 Tamże.
 36 Tamże
 37 Tamże.
 38 Tamże.
 39 Tamże, sygn. 3082, b.p.
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roku w więzieniu w Windhoek. Tam też nabawił się malarii, co stało się bezpośrednią 
przyczyną historii, jaką Juzek w szczegółach opisał w swej zaniesionej przed oblicze 
brytyjskich władz okupacyjnych skardze. Ale po kolei: około południa 24 czerwca 
1917 roku sierżant doznał nagle ataku dreszczy, do których wkrótce dołączył ból 
głowy, ucisk w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Strażnicy więzienni, 
których Juzek powiadomił o swym fatalnym samopoczuciu, puścili informację mimo 
uszu; co więcej, ich przełożony, chief-warder nazwiskiem Standen oznajmił katego-
rycznie, iż następnego dnia ma się on stawić do pracy na więziennym dziedzińcu. 
Cóż, nieszczęśnik nie miał raczej wyboru; nazajutrz przepisowo zgłosił się, gdzie 
należało, jednak – jak podał – „nie potrafił utrzymać w ręku narzędzi”. I tym razem 
chief-warder Standen nie znalazł dlań zrozumienia; więcej – Juzek za karę zmuszony 
został do biegania wokół dziedzińca. Nie trzeba dodawać, że ta anglosaska kuracja 
raczej nie przyniosła poprawy; wręcz odwrotnie, sierżant osłabł do tego stopnia, że 
ledwo dowlókłszy się do celi, nie opuszczał jej aż do piątku. Dopiero interwencja 
kolegów sprawiła, że doczekał się odwiedzin lekarza więziennego nazwiskiem Fourré 
(najwyraźniej zatem Bura). Ten niezwłocznie nakazał umieścić go w więziennym 
lazarecie, gdzie też powrócił do zdrowia. W grudniu tegoż roku widzimy go już na 
powrót w obozie w Omaruru, wciąż jednak skarżącego się na powikłania wywołane 
zaniedbaną w krytycznym stadium febrą40 . 

Bardziej zaciekłe aniżeli w DSWA boje niemieckie oddziały stoczyły w Kameru-
nie, kolejnej afrykańskiej posiadłości Cesarstwa. Ostatni punkt oporu, umocniona 
osada Mora na północy kraju, poddał się dopiero 18 lutego 1916 roku, zarówno na 
wieść o internowaniu w hiszpańskiej enklawie Rio Muni głównych sił wraz z gu-
bernatorem Karlem Ebermeierem, jak i z prozaicznego powodu – braku amunicji41 . 
Tamtejsza lista poległych ujawnia dwa nazwiska, w jakiś sposób powiązane z Górnym 
Śląskiem. Są to, co ciekawe, oficerowie, obydwaj w stopniu podporuczników rezerwy 
(Leutnant d. Res.), najpewniej powołani do czynnej służby w momencie wybuchu 
wojny. Pierwszy, Friedrich Scheer, urodził się w grudniu 1881 roku w nader szcze-
gólnym miejscu, mianowicie w zamku raciborskim (Schloß zu Ratibor); przypusz-
czać można, iż jego ojciec pozostawał w służbie rodu von Hohenlohe-Schillingsfürst, 
książąt na Raciborzu. Drugi, Albert Augustin, pochodził z Nysy42. Obydwaj zginęli 
w trakcie zaciekłych walk na południu kolonii, jesienią 1914 roku, gdy niemiec-
ka Schutztruppe usiłowała zagrodzić drogę maszerującym w głąb kraju aliantom: 
Francuzom, Brytyjczykom i Belgom. Wśród zwykłego „mannschaftu” brak natomiast 
bardziej swojskich akcentów; w tej kolonii składał się on zresztą głównie z tubylców. 
Żaden więc Wieczorek czy Kaczmarek nie pozostawił swych kości w kameruńskiej 
ziemi. Ginęli gdzie indziej. 

Czy zatem temat został już wyczerpany? W żadnym razie. Afrykańskie wojaże Ja-
noschowych Soschke’ów i wszelkich innych wciąż oczekują na kompleksowy opis. 

 40 Tamże.
 41 Zob. M. Leśniewski: Upadek niemieckiego…, s. 131–132.
 42 BA Berlin-Lichterfelde, R 1001, sygn. 9569, b.p.
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grzEgorz bębnik

“Denn wir sind die Jäger!”. Die Oberschlesier in den afrikanischen Ansiedlungen des 
deutschen Kaiserreiches während der ersten Weltkrieges

Zusammenfassung

Im Artikel wurden die Geschicke von einigen Oberschlesier besprochen, die während 
des ersten Weltkrieges in den Reihen der deutschen Kolonialtruppen in Afrika kämpften. 
Die Darstellung ihrer Geschichten wurde auf den bisher unbekannten im Land Mate-
rialien basiert, die im deutschen Archiv versammelt wurden und auf der umfassenden 
Fachliteratur, auch mit Eigenschaften des Tagebuches.

grzEgorz bębnik

‘Because we are the hunters!’. Upper Silesians in African Colonies of the German Empire 
during the First World War

Summary

The article presents the fates of several Upper Silesians who fought in the ranks of 
German colonial armies in Africa during the First World War. Their stories were based on 
materials unknown for long and only recently discovered in German archives as well as the 
extensive literature on the subject, including diaries.
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michał jarnot

Metodyka poszukiwań uczestników I wojny 
światowej z terenu gminy Brzeszcze 
w aktach sądowych Archiwum Państwowego 
w Katowicach Oddział w Oświęcimiu

Podjęcie poszukiwań  uczestników I wojny światowej z terenu gminy Brzesz-
cze wiąże się z lekturą folderu zatytułowanego „Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za 
Ojczyznę”, wydanego w 2003 roku w Brzeszczach. Folder został wspólnie opubli-
kowany przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”, Urząd Gminy 
Brzeszcze i Ośrodek Kultury w Brzeszczach. Okolicznością, dla jakiej powstał, były 
obchody Święta Niepodległości. Tekst, zredagowany przez Jacka Lachendro, dotyczy 
udziału Brzeszczan w walkach o niepodległość i granice Polski w latach 1914–1921. 
Podstawą dla tego tekstu były badania, jakie wiele lat wcześniej przeprowadził Feliks 
Chowaniec, badacz lokalnej historii. Poprzez osobiste rozmowy i spotkania ze świad-
kami tamtych wydarzeń ustalił on kilkadziesiąt nazwisk osób biorących udział w wal-
kach I wojny światowej (także żołnierzy Legionów Polskich), walkach na Śląsku 
Cieszyńskim, o wschodnią granicę Polski, a także uczestniczących w powstaniach 
śląskich. Wyniki jego badań uzupełniły informacje, jakie udało się uzyskać od miesz-
kańców Brzeszcz, wśród których zachowała się pamięć o przodkach – żołnierzach. 
Jeśli chodzi o I wojnę światową, to ustalono, że udział w niej brało 33 mieszkańców 
Brzeszcz i 2 mieszkańców Jawiszowic – jako żołnierze armii austrowęgierskiej, a tak-
że 25 mieszkańców Brzeszcz i 3 mieszkańców Wilczkowic – jako żołnierze Legionów 
Polskich (nazwiska nie pokrywają się ze sobą). 

Okazuje się, że w zasobie aktowym oświęcimskiego oddziału Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach – konkretnie w aktach sądowych – znajdują się infor-
macje, którymi można uzupełnić wyżej wspomnianą listę uczestników I wojny 
światowej. Ponadto można poszerzyć zasięg terytorialny badań o miejscowości 
dzisiejszej gminy Brzeszcze, których brakuje w folderze. Wstępne rozeznanie 
w materiale aktowym dało obiecujące rezultaty w postaci odszukania kilku na-
zwisk żołnierzy, dotychczas nieznanych. Dodatkową motywacją do rozpoczęcia 
regularnych poszukiwań stał się fakt, że w aktach sądowych znajdują się infor-
macje wykraczające poza zwykłe ustalenie samego nazwiska. Dzięki tym danym 
odnajdywanych żołnierzy można umieścić w określonej przestrzeni, nie tylko 
jako nazwisko, ale także jako osobę, która urodziła się w konkretnym roku, mia-
ła konkretnych rodziców, mieszkała pod konkretnym adresem, a także służyła 
w konkretnym pułku, czy zginęła w konkretnym miejscu. Poszukiwania nabie-
rają tym większego waloru, jeśli uświadomimy sobie, że w obecnych czasach nie 
można liczyć na świadków tamtych wydarzeń. Ponadto nie zawsze pomocne są 
archiwa prywatne, ponieważ nie każda rodzina pielęgnuje swoją historię lub też 
nie zdaje sobie sprawy z tego, kim byli jej przodkowie.

Dokładny temat przeprowadzonych badań brzmi: „Mieszkańcy gminy Brzesz-
cze na frontach I wojny światowej”. Poszukiwania prowadzono w dwóch zespołach: 
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C.k. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu z lat 1898–19181 i Sąd Grodzki w Oświęcimiu 
z lat 1919–19392. Wytypowano akta spraw spadkowych oraz opiekuńczych osób, 
które mieszkały w miejscowościach należących do dzisiejszej gminy Brzeszcze, tj.: 
Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń i Wilczkowice3. Dla C.k. Sądu Powiato-
wego w Oświęcimiu były to akta spraw sądowych wszczętych w latach 1914–1918. 
Akta sądu międzywojennego zostały wzięte pod uwagę z tego względu, że zachowały 
się w nich informacje dotyczące I wojny światowej, najwięcej w początkowym okre-
sie działalności sądu, tj. do 1920 roku.

Jeśli chodzi o wspomniane wyżej akta spraw spadkowych i opiekuńczych, to nale-
ży wyjaśnić, że C.k. sądy powiatowe działały według Rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z 5 maja 1897 roku4, dotyczącego wprowadzenia nowej instrukcji dla 
sądów pierwszej i drugiej instancji. W instrukcji tej wydzielono szereg rejestrów sto-
sowanych w sądach powiatowych dla spraw cywilnych, m.in. rejestr A dla pertrak-
tacji spadkowych i rejestr P dla spraw opiekuńczych i kuratelnych5. Akta spadkowe 
dotyczyły ustalenia porządku dziedziczenia majątku pozostawionego przez zmarłą 
osobę. Akta opiekuńcze dotyczyły sprawowania opieki nad nieletnimi – przy czym 
trzeba zaznaczyć, że najwięcej zachowało się akt po sprawach wpisanych najpierw do 
rejestru spadkowego (A), a następnie do rejestru opiek i kurateli (P). Działo się tak 
wtedy, gdy sąd był powołany do sprawowania władzy nadopiekuńczej nad dziećmi 
zmarłej osoby. Sprawa posiadała wtedy podwójną sygnaturę (A i P). Następnie, po 
zakończeniu pertraktacji spadkowej, wyłączano ją z rejestru spadkowego i kontynu-
owano jako opiekuńczą6. Taki schemat został również zachowany w sądownictwie 
międzywojennej Polski.

Informacje, jakie znaleziono w aktach C.k. Sądu Powiatowego w Oświęcimiu, 
podzielono na dwie grupy. Pierwsza dotyczyła akt żołnierzy, którzy zginęli w wyniku 
działań wojennych i tym samym zostali spadkodawcami. Wyróżnikiem tutaj był fakt 
pojawiania się – najczęściej na pierwszej stronie akt sprawy sądowej – „zaświadcze-

 1 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Oświęcimiu (dalej: AP Oświęcim), zespół 16/194 
C.k. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu (dalej: SPO).

 2 AP Oświęcim, zespół 16/6 Sąd Grodzki w Oświęcimiu (dalej: SGO). Należy wyjaśnić, że ten zespół 
archiwalny zawiera akta Sądu Powiatowego z lat 1919–1928 i Sądu Grodzkiego z lat 1929–1939. 
W tym tekście cały czas posługiwałem się nazwą zespołu: Sąd Grodzki w Oświęcimiu.

 3 Ustawa z 12 sierpnia 1866 roku […] o urządzeniu gmin i ordynacyi wyborczej dla gmin, § 1, stano-
wiła, że każda miejscowość była osobną gminą, z własną radą gminną i zwierzchnością gminną jako 
organami reprezentacyjnymi (J. Piwocki: Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych . Z inicjaty-
wy lwowskiego Towarzystwa prawniczego opracowany przez fachowe siły. Tom 1. Lwów 1899, s. 417–
418). Taka sytuacja trwała do 1933 roku, kiedy to ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorialnego (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. 1933, nr 35, poz. 294), 
dała możliwość tworzenia gmin zbiorowych, złożonych z kilku miejscowości (art. 10, punkt 1). Wśród 
miejscowości należących do dzisiejszej gminy Brzeszcze należałoby wymienić jeszcze Zasole, które 
zostało wyodrębnione ze wsi Łęki na mocy zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Krakowie z 30 czerwca 1953 roku (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej. 1953, nr 
10, poz. 44). Łęki jednak należały do kęckiego powiatu sądowego. Niestety akta sądów w Kętach dla 
interesującego nas okresu zachowały się szczątkowo i nie jest możliwe rozszerzenie badań o Zasole. 

 4 Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych (dalej: Dz. u. p.). 
1897, część XLI, nr 112.

 5 Tamże, § 223, ust. 1.
 6 Tamże, § 235.
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nia o śmierci” (todesfallanzeige). Było ono przysyłane przez instytucję wojskową7, 
szpital wojskowy8 lub przez oba te organy. W tej grupie akt znajdowały się konkretne 
informacje – oddział  wojskowy, w którym żołnierz służył, jego stopień wojskowy, 
dokładna data i miejsce śmierci. Natrafić można również na ciekawe dokumenty do-
tyczące służby, np.: paszport pospolitego ruszenia9 z dokładnymi informacjami, gdzie 
rekrut służył, karta służby (dienstzettel)10, karta informacyjna dotycząca pozostałości 
po poległych (vormerkblatt)11, czasami można trafić na korespondencję z władzami 
wojskowymi12 .

Druga grupa informacji, odnalezionych w aktach spadkowych, dotyczyła żołnie-
rzy występujących jako spadkobiercy. Dlatego też przy typowaniu akt do przegląd-
nięcia nie odrzucono tych dotyczących kobiet, które przecież miały synów, ojców, 
braci powoływanych do wojska. W tym przypadku najistotniejszy był akt zejścia, 
czyli formularz, w którym umieszczano podstawowe informacje dotyczące zamarłej 
osoby (m.in. imię i nazwisko, wiek, stałe miejsce zamieszkania, dzień i miejsce zgo-
nu) oraz informacje potrzebne przy przeprowadzaniu pertraktacji spadkowej (m.in. 
pozostały małżonek/małżonka, pozostałe dzieci, najbliższa rodzina, czy został spo-
rządzony testament, czy pozostał majątek). Akt zejścia na polecenie sądu sporządzał 
urzędnik sądowy, notariusz lub – i z taką sytuacją najczęściej się spotykano – naczel-
nik gminy, w obecności krewnych zmarłego lub innych świadków13. W przypadku 
spadkobierców służących w wojsku odnotowywano fakt uczestniczenia w wojnie 
najczęściej poprzez sformułowania: „przy wojsku”14, „obecnie na wojnie”15, „obec-
nie jako żołnierz na wojnie”16. Czasami, poza prostym odnotowaniem faktu pobytu 
w wojsku, urzędnicy wpisywali więcej informacji, które odnajdywano zarówno w ak-
tach zejścia, jak i w protokołach dotyczących prowadzenia danej sprawy, odpisach 
testamentów czy luźnej korespondencji. I tak m.in. można się dowiedzieć, że Win-
centy Baran był „w czynnej służbie wojskowej (w Serbii)”17, Jan Kopijasz „służył przy 
wojsku na wojnie przeciw Włochom”18, Jan Baran został „zabrany do niewoli rosyj-
skiej”19, podobnie Kazimierz Bielenin („służył przy wojsku i jest zabrany do niewoli 

 7 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1153, s. 44 (31 pp); AP Oświęcim, SPO, sygn. 2140, s. 120 (Komenda 
Wojskowa w Krakowie); AP Oświęcim, SPO, sygn. 2262, s. 5 (1. dywizjon taborowy).

 8 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1320, s. 5 (Szpital Polowy nr 513 w Herschwache).
 9 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2140, s. 13–39.
 10 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1169, s. 4, 23.
 11 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1320, s. 9; AP Oświęcim, SPO, sygn. 1383, s. 3; AP Oświęcim, SPO, sygn. 

2262, s. 28.
 12 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1198, s. 9, 28 (31 pp); AP Oświęcim, SPO, sygn. 2140, s. 8–10, 62, 105 

(oddział artylerii obrony krajowej nr 2/1).
 13 Instrukcya dla przełożonych gminnych w poruczonych im sądowych czynnościach urzędowych wpro-

wadzona  rozporządzeniem Ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1850 roku (Powszechny 
dziennik praw państwa i rządu dla cesarstwa austryackiego. 1850, nr 256) w § 3 wprowadza pojęcie 
„protokolarnego spisania przypadku śmierci”. Dopiero później wprowadzone zostaje pojęcie „akt 
zejścia”, patrz: J. Piwocki: Zbiór…, s. 868. 

 14 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1298, s. 3; AP Oświęcim, SPO, sygn. 1444, s. 5.
 15 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1198, s. 5.
 16 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1357, s. 19.
 17 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2122, s. 3.
 18 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1205, s. 2.
 19 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1292, s. 16.
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rosyjskiej”20) i Jan Kucz („obecnie w niewoli rosyjskiej”21), Stanisław Fajferek służył 
w 56. pułku piechoty (dalej: pp), uciekł z niewoli rosyjskiej, później został zwolniony 
z wojska i przydzielony do pracy w kopalni w Grabowicach22. Zdarzały się przypadki, 
że niektórzy żołnierze zmarli w swoich rodzinnych miejscowościach podczas pobytu 
na przepustce, jak np. Jan Pawlica, żołnierz 31. pp, który zmarł w Brzeszczach „na 
nerki”23 czy Rajmund Keller, lekarz górniczy Gwarectwa Węglowego w Brzeszczach, 
który zmarł na atak serca24 . 

Jeżeli zostało odnotowane w akcie zejścia, że dana osoba znajdowała się w wojsku, 
to całe akta uważnie przeglądano, aby wyłuskać z nich dodatkowe informacje, wzbo-
gacające wyniki poszukiwań. Okazało się, że nawet mało znaczący dowód doręczenia 
pomógł w ustaleniu faktów. W aktach sprawy spadkowej po Marii Kubicy, w akcie 
zejścia przy informacji o jej synu Józefie, fraza „obecnie przy wojsku”25 została prze-
kreślona, co nie pozwoliło określić, czy Józef Kubica był na wojnie czy nie. Trudno 
stwierdzić, czy chodziło tu o pomyłkę sporządzającego akt, czy o inne okoliczno-
ści (jak powrót z wojska). Sprawę wyjaśniła filura, czyli wykaz doręczonych pism, 
w której przy nazwisku Józef Kubica zapisano: „przy wojsku – doręczyć żonie”26 . 

W aktach powojennego Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu informacje o żołnie rzach 
zachowały się głównie z tego powodu, że często sprawy spadkowe były wdrażane 
po zakończeniu wojny – z kilku przyczyn: brak informacji o losach spadkodawcy, 
oczekiwanie na okoliczności umożliwiające spisanie akt lub też śmierć w końco-
wym okresie wojny, w którym to przypadku sprawa rozpoczynała się lub była kon-
tynuowana w niepodległej Polsce. Żołnierze wciąż występowali jako spadkodawcy 
lub spadkobiercy, tak jak miało to miejsce w C.k. Sądzie, jednak zaobserwowano 
kilka istotnych różnic. Nadal spotykano „ogłoszenia o śmierci” lub po prostu me-
tryki śmierci, które były przysyłane przez różne podmioty, z datami powojennymi. 
W przypadku Franciszka Bielenina, który zmarł w szpitalu wojskowym w Udine we 
Włoszech w 1918 roku, metryka śmierci została wysłana przez Biuro Metryk Wojen-
nych w Wiedniu27; doniesienie o wypadku śmierci Franciszka Dąbrowskiego, który 
zginął pod Ryczowem w 1914 roku, zostało przysłane przez Kadrę Likwidacyjną 
56. pp w Wadowicach28; metrykę śmierci Franciszka Papli, zmarłego w 1918 roku 
w szpitalu wojskowym w Brod w Chorwacji, przysłano z Królestwa SHS29; doniesie-
nie o wypadku śmierci Józefa Bielenina, który zginął pod Babińcami w 1917 roku, 
przysłało Dowództwo Generalnego Okręgu w Krakowie30 .

W aktach Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu nie napotkano informacji w odnie-
sieniu do I wojny, że dana osoba była „przy wojsku”, jak to miało miejsce w aktach 
C.k. Sądu, wojna się już przecież skończyła. Trzeba jednak zauważyć, że wspomniane 

 20 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1402, s. 4.
 21 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2273, s. 13.
 22 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2288, s. 38, 59.
 23 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2355, s. 35.
 24 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2309, s. 5, 52.
 25 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1456, s. 8.
 26 AP Oświęcim, SPO, sygn. 1456, s. 13.
 27 AP Oświęcim, SGO, sygn. 517, s. 6.
 28 AP Oświęcim, SGO, sygn. 860, s. 4.
 29 AP Oświęcim, SGO, sygn. 865, s. 43.
 30 AP Oświęcim, SGO, sygn. 832, s. 4. Co ciekawe, na tym dokumencie znajduje się jeszcze odcisk 

pieczęci C.k Komendy Wojskowej w Krakowie z przekreślonym herbem w środku.  
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określenie występowało nadal, jednak kluczowe znaczenie miała data sporządzenia 
aktu zejścia, ponieważ dotyczyła ona najczęściej walk o ustalenie granic, toczonych 
w latach 1919–192031. Wyjątkiem była sytuacja, w której akt zejścia został sporzą-
dzony jeszcze w czasie wojny, co miało miejsce w przypadku akt spadkowych po 
Adamie Chrapczyńskim, który zginął pod Wyszółką w 1916 roku. Sprawa rozpoczęła 
się w 1917 roku, jednak z braku majątku nie wdrożono wtedy pertraktacji spadko-
wej32. Dopiero w 1919 roku wniesiono podanie o uzupełnienie akt. Akta zostały 
priorowane, sprawa otrzymała nową sygnaturę i przez to została przyporządkowana 
do akt sądu powojennego. Akt zejścia został sporządzony w 1917 roku33 – odnoto-
wano w nim, że w wojsku przebywa brat Adama, Leon Chrapczyński oraz syn przy-
rodniej siostry Leon Włodarczyk.

W aktach Sądu Grodzkiego w Oświęcimiu spotkano się z sytuacją, w której sporzą-
dzający akt zejścia zrobił przydatną dla opisywanego tematu badań, krótką adnotację 
o losach kogoś z rodziny. Miało to miejsce w przypadku Ludwika Maja, syna zmarłego 
Jana, którego dotyczył przewód spadkowy. Przy nazwisku Ludwika zapisano „padł na 
wojnie w 1916 roku”34. Zdarzało się również tak, że nie można było jednoznacznie 
określić, do której wojny odnieść zapisaną informację. Na przykład przy nazwisku 
Franciszka Korczyka zostało odnotowane: „nieznany z miejsca pobytu (zaginął na woj-
nie)”35, ale ani akt zejścia (sporządzony w listopadzie 1920 roku), ani inne dokumen-
ty załączone do akt nie pozwalały na uzupełnienie wiedzy, o którą wojnę chodziło. 
Podobnie, przy nazwisku Jana Szromby zostało odnotowane: „uczestnik wojny, pono 
zaginiony, niewiadomy z życia i miejsca pobytu”36. Problem jego uczestnictwa w woj-
nie został jednak rozwiązany, ponieważ spisano po nim akta spadkowe, ale dopiero 
w 1938 roku. W aktach tych odnaleziono dekret uznania za zmarłego, wydany przez 
Sąd Okręgowy w Wadowicach, w którym zapisano, że „Jan Franciszek 2 im. Schrom-
ba […] jako żołnierz 31 p.p. b. armii austr. zaginął na wojnie od końca 1914 roku bez 
wieści”37. Oczywiście nie w każdym przypadku akta sądowe zazębiały się ze sobą na 
tyle, aby ostatecznie można było wyjaśnić kwestie wątpliwe – w przypadku wyżej 
wymienionego F. Korczyka nie odnaleziono w innych aktach jakiejkolwiek informacji 
o nim, pomimo że to nazwisko było bardzo popularne w okolicach Brzeszcz.

Podobnie należało z rezerwą podchodzić np. do słów „zmarł w 1914 r.”38, jak 
zostało zapisane w aktach spadkowych po Józefie Kózce, przy nazwisku jego ojca 
Jana Kózki. Fakt odnotowania śmierci w okresie trwania wojny nie był jednoznaczny 
z faktem, że dana osoba zginęła na wojnie. Aby mieć pewność, musiało to zostać 
wyraźnie zaznaczone. Wątpliwości związane z Janem Kózką wyjaśniły jego akta spad-
kowe, sporządzone w 1915 roku, gdzie zapisano, że zmarł „w drodze z Ameryki do 
Jawiszowic”39. Widać więc, że pomocne okazywały się akta pochodzące z okresu 

 31 AP Oświęcim, SGO, sygn. 907, s. 4; AP Oświęcim, SGO, sygn. 908, s. 7; AP Oświęcim, SGO, sygn. 
934, s. 5 – występuje adnotacja „przy wojsku”.

 32 AP Oświęcim, SGO, sygn. 57, s. 15.
 33 Tamże, s. 9.
 34 AP Oświęcim, SGO, sygn. 906, s. 9.
 35 AP Oświęcim, SGO, sygn. 168, s. 9. 
 36 AP Oświęcim, SGO, sygn. 322, s. 2.
 37 AP Oświęcim, SGO, sygn. 2448, s. 7.
 38 AP Oświęcim, SGO, sygn. 160, s. 3.
 39 AP Oświęcim, SPO, sygn. 2144, s. 20.
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odległego od badanego. Dużym udogodnieniem okazały się indeksy osobowe, które 
znajdują się w inwentarzu zespołu, za pomocą których można łatwo odszukać odpo-
wiednie nazwisko. 

Oprócz metryk śmierci, w aktach powojennego sądu pojawiają się również 
wzmiankowane wcześniej „dekrety uznania za zmarłego”40, które były wydawane 
przez Sąd Okręgowy w Wadowicach. O uznanie za zamarłego występowała naj-
częściej rodzina, która nie posiadała żadnej informacji o losie swojego krewnego, 
a chciała uporządkować sprawy własnościowe. Dekrety okazały się źródłem wielu 
szczegółowych informacji, nie tylko pomagały w stwierdzeniu, że dana osoba brała 
udział w wojnie. Jakub Fajfer został uznany za zmarłego „ponieważ w bitwie pod Kra-
śnikiem w sierpniu 1914 roku zaginął i od tego czasu nie dał znaku życia zaś w tym 
czasie znajdował się w niebezpieczeństwie blizkiej śmierci. […] przyjąć należy dzień 
23 sierpnia 1914 jako dzień którego Jakób Fajfer nie przeżył”41. Podobnie Franciszek 
Wojcieszyk został uznany za zmarłego 31 sierpnia 1916 roku: „Wedle przeprowa-
dzonych dochodzeń Franciszek Wojciaczek jako żołnierz odszedł z pułkiem swym 
12 sierpnia 1914 na front rosyjski i brał udział w potyczkach z nieprzyjacielem pod 
Kraśnikiem z końcem sierpnia 1914 w rezultacie których nastąpił odwrót wojsk 
austryackich, przyczem zaginął Franciszek Wojciaszek i od lat przeszło ośmiu nie dał 
o sobie żadnej wiadomości”42 . 

 40 Podstawowym aktem prawnym dotyczącym uznania za zmarłych osób zaginionych lub nieobecnych 
był powszechny kodeks cywilny (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, dalej ABGB; do tej pracy 
wykorzystywane było następujące wydanie: S. Wróblewski: Powszechny austriacki kodeks cywilny 
z uzupełniającymi ustawami i rozporządzeniami objaśniony orzeczeniami Sądu Najwyższego. Część I 
(§§ 1-937). Kraków 1914). § 24 dopuszcza następujące okoliczności, w których można domniemy-
wać śmierć: jeżeli od urodzenia danej osoby minęło 80 lat, a miejsce pobytu jest nieznane od 10 lat; 
bez względu na urodzenie, jeżeli miejsce pobytu jest nieznane od 30 lat; jeżeli zaginiony został ciężko 
ranny na wojnie, znajdował się na okręcie, który zatonął lub był w innym niebezpieczeństwie bliskiej 
śmierci i od tego czasu przez trzy lata nie dawał wiadomości o sobie. Ponadto procedury uznania za 
zmarłego były regulowane ustawą z 16 lutego 1883 roku o postępowaniu tyczącym się uznawania 
i dowodzenia śmierci (Dz. u. p. 1883, część VI, nr 20), ustawą z 31 marca 1918 roku o uznaniu 
śmierci osób zaginionych w obecnej wojnie (Dz. u. p. 1918, część LXI, nr 128) i ustawą z 31 marca 
1918 roku w sprawie zmian ustawy z dnia 16 lutego 1883 roku, Dz. u. p. nr 20 o postępowaniu tyczą-
cym się uznania i dowodzenia śmierci (Dz. u. p. 1918, część LXI, nr 129). Na podstawie tych aktów 
prawnych żołnierze armii austro-węgierskiej walczący w I wojnie światowej mogli zostać uznanymi za 
zmarłych, jeżeli upłynęły 2 lata (zmiana z 3 na 2 lata nastąpiła w 1918 roku) od ostatniej wiadomości 
o ich życiu. Podanie o uznanie za zmarłego można było wnieść po roku. Jeżeli zebrano odpowiednią 
ilość dowodów dotyczących śmierci danej osoby, sąd wydawał edykt, nakazujący udzielenie informa-
cji o nieobecnym oraz nakazujący samemu nieobecnemu stawienie się w sądzie. Edykt ten wieszano 
na tablicy sądowej, umieszczano w prasie lub też dodatkowo podawano do wiadomości w określonych 
miejscowościach. Po roku (lub też po sześciu miesiącach, jeżeli minęły więcej niż dwa lata od ostat-
niej wiadomości o zaginionym) od ogłoszenia edyktu – jeżeli nie uzyskano żadnych informacji – sąd  
wydawał decyzję o uznaniu za zmarłego na ponowną prośbę (ABGB, § 277, Dz. u. p. 1883, część VI, 
nr 20, § 8; Dz. u. p. 1918, część LXI, nr 128, § 1 i 2). Jeżeli nie można było określić dnia śmierci, to 
podawano dzień, którego zaginiony prawdopodobnie nie przeżył (Dz. u. p. 1883, część VI, nr 20, § 8) 
lub dzień uprawomocnienia decyzji o uznaniu za zmarłego (ABGB, § 278). Jeżeli okazało się, że dana 
osoba żyje, to uchylano uznanie za zmarłego na wniosek samego zainteresowanego lub każdego, kto 
miał interes prawny w uchyleniu decyzji. Jeżeli w międzyczasie zostało przeprowadzone postępowa-
nie spadkowe po uznanym za zmarłego – to wprowadzano go ponownie w posiadanie majątku; jeżeli 
została ustanowiona opieka nad jego dziećmi – odzyskiwał władzę ojcowską (Dz. u. p. 1918, część 
LXI, nr 129, § 6). 

 41 AP Oświęcim, SGO, sygn. 141, s. 6, pisownia oryginalna.
 42 AP Oświęcim, SGO, sygn. 1097, s. 5, pisownia oryginalna. 
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W materiałach Sądu Grodzkiego najwięcej śladów po żołnierzach z I wojny od-
naleziono w aktach do 1920 roku. Należy jednak podkreślić, że zasadniczo warto 
przeglądnąć akta aż do 1939 roku, ponieważ – jak zresztą wcześniej zostało zaznaczo-
ne – nawet w latach trzydziestych natrafiono na interesujące wzmianki. Największą 
jednak efektywność uzyskano w aktach dotyczących pierwszych lat po wojnie. 

W wyniku przeprowadzonych poszukiwań ustalono 78 nazwisk uczestników walk 
okresu I wojny światowej (w tym jednego legionisty): 29 z Brzeszcz, 35 z Jawiszo-
wic, 9 z Przecieszyna, 4 ze Skidzinia, 1 z Wilczkowic. Nazwiska te w 12 przypadkach 
pokrywały się z listą zamieszczoną w folderze „Słodko i zaszczytnie…”, ponadto 
jedna osoba została zweryfikowana jako nie biorąca udziału w wojnie. Ustalono więc 
66 nowych nazwisk. 

Według wyżej przedstawionego schematu można prowadzić poszukiwania żołnie-
rzy I wojny światowej również w aktach innych sądów przechowywanych w oświę-
cimskim archiwum. Zespoły te muszą być jednak porównywalne z sądami oświę-
cimskimi co do liczby zachowanych jednostek z interesującego nas okresu. Powyższy 
warunek spełniają akta sądów w Kalwarii43, Andrychowie44 i Zatorze45. Nie wszyst-
kie z tych zespołów archiwalnych są zespołami opracowanymi, tzn. nie posiadają np. 
indeksów osobowych i geograficznych, które są pomocne w wytypowaniu akt do 
przejrzenia i w poszukiwaniu konkretnych nazwisk. Został jednak zachowany sądo-
wy układ akt, dzięki czemu można posłużyć się repertoriami lub skorowidzami dla 
spraw spadkowych i opiekuńczych.

Wynik wyżej opisanych poszukiwań, jakie przeprowadzono w aktach sądowych 
oświęcimskiego archiwum, nie jest oczywiście wynikiem ostatecznym. Do dalszych 
badań wytypowano następujące zespoły archiwalne: Powiatowa Komenda Uzupeł-
nień w Wadowicach, której akta częściowo znajdują się w Archiwum Państwowym 
w Oświęcimiu (nr zespołu 288, z lat 1918–1939), a częściowo w Archiwum Pań-
stwowym w Krakowie (nr zespołu 1244, z lat 1919–1931) oraz zespoły przechowy-
wane w Krakowie: CK Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach z lat 1882–
1918 (nr zespołu 270), C. i K. Komenda Wojskowa w Krakowie Oddział Grobów 
Wojennych z lat [1914] 1916–1918 (nr zespołu 275/1), Wojskowy Urząd Opieki 
nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie z lat [1914] 1918–1923 
(nr zespołu 275), CK Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu z lat 1910–1918 (nr 
zespołu 229/1), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu z lat [1910] 1918–1931 (nr 
zespołu 229), Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgu w Krakowie oraz koła 
powiatowe i miejscowe okręgu krakowskiego z lat 1920–1950 [1952] (nr zespołu 
840), Dyrekcja Robót Publicznych w Krakowie z lat [1841] 1920–1933 [1939] (nr 
zespołu 309). Jest to spora baza źródłowa, która pozwoli poznać więcej nazwisk żoł-
nierzy I wojny światowej z terenu gminy Brzeszcze.

 43 C.k. Sąd Powiatowy w Kalwarii z lat 1875–1918 (nr zespołu 16/329); Sąd Powiatowy w Kalwa-
rii z lat [1917–1918] 1919–1928 (nr zespołu 16/362); Sąd Grodzki w Kalwarii z lat [1919–1928] 
1929–1939 (nr zespołu 16/330).

 44 C.k. Sąd Powiatowy w Andrychowie z lat 1856–1918 (nr zespołu 16/232); Sąd Powiatowy w An-
drychowie z lat [1916–1918] 1919–1928 (nr zespołu 16/358); Sąd Grodzki w Andrychowie z lat 
[1927–1928] 1929–1939 (nr zespołu 16/328).

 45 C.k. Sąd Powiatowy w Zatorze z lat 1891–1918 (nr zespołu 16/333); Sąd Powiatowy w Zatorze z lat 
1919–1928 [1929–1935] (nr zespołu 16/371); Sąd Grodzki w Zatorze z lat 1929–1939 (nr zespołu 
16/334).
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michał jarnot

Die Methodik der Suchen von den Teilnehmern des ersten Weltkrieges aus dem Bezirk 
der Brzeszcze Gemeinde in den Gerichtsakten des Staatsarchivs Kattowitz, Abteilung in 
Auschwitz

Zusammenfassung

Der Artikel betrifft die Sucheführung von Soldaten während der ersten Weltkrieges, 
die in den Akten der Gerichten in Auschwitz aus der ersten Hälfte der 20-sten Jahr-
hunderts geführt wurden, aufbewahrt im Vorrat des Staatsarchivs Kattowitz, Abteilung 
Auschwitz. Der Autor bespricht  die Suchemethodik, das heißt, den System, nach dem er 
sich im Aktenvorrat bewegte, er  zeigt, weleche Archiveinheiten des Untersuchungsthe-
mas betreffen können, worauf man während der Durchsicht von Akten hinweisen sollte, 
wie man die erworbenen Informationen auslesen sollte.

michał jarnot

Methodology of Searching for the Participants of the First World War from the Brzeszcze 
District in the Judicial Records of the State Archives in Katowice, Oświęcim Department

Summary

The article concerns the search for the First World War soldiers from the Brzeszcze 
district  in the records from the first half of the 20th century kept by Oświęcim courts 
and stored in the State Archives in Katowice, the Department of Oświęcim. The author 
presents the search methodology, i.e. the system he applied to analyse the files, explains 
which archival units may be of significance to the search topic, points to the elements one 
has to pay attention to while searching through the files and instructs how to select the 
information.
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Rok 1945 w Archiwum Państwowym 
w Katowicach

W dotychczasowej historiografii Archiwum Państwowego w Katowicach rok 
1945 określało się mianem „prowizorium”, a rozpoczęcie działalności instytucji wią-
zano z przybyciem w październiku 1945 roku repatriowanego ze Lwowa do Katowic 
dr. Michała Antonowa, kierownika przedwojennego Archiwum Akt Dawnych Wo-
jewództwa Śląskiego1. Sprawozdania Wydziałów Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego 
w Katowicach, jak również materiały archiwalne w spuściźnie Witolda Suchodol-
skiego oraz sprawozdania Wydziału Archiwów Państwowych z pierwszych lat powo-
jennych pozwalają dziś uściślić na czym to „prowizorium” polegało i jak przebiegał 
proces przekształcenia Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego w Archi-
wum Państwowe w Katowicach2 .

Do opuszczonych przez Niemców pomieszczeń archiwalnych wpierw próbował 
dotrzeć Jerzy Hutka, Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, w styczniu 1945 roku, 
lecz, jak pisał, „do archiwum na razie dostać się nie mogłem, bo dojście zawalone jest 
hełmami stalowymi, a pozatem nie można było odnaleźć klucza”3 .

Gdy już udało się otworzyć drzwi, od lutego pracę w Archiwum Akt Dawnych 
Województwa Śląskiego rozpoczął Stanisław Szczygieł, pracujący na etacie biblio-
tekarza w Wydziale Prawnym4. Zabezpieczył on i przeniósł z V piętra na parter do 
pokoju nr 119 w gmachu Urzędu Wojewódzkiego dokumentację pozostawioną przez 
archiwistów niemieckich5. Archiwum Akt Dawnych, przyporządkowane do Oddzia-
łu Wydawnictw Urzędowych Wydziału Prezydialnego, przechodziło wtedy przez 
„stadium organizacji”. Równocześnie utworzono też składnicę akt dla Urzędu Woje-

 1 M. Antonów: Archiwa na Górnym Śląsku. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1948, s. 582, 
584; tenże: Dwudziestopięciolecie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach (1932–
1957). „Archeion” t. 28, 1958, s. 35; Archiwum Państwowe w Katowicach: Informator o zasobie 
archiwalnym. Red. P. Matuszek. Warszawa 2007, s. 15; E. Długajczyk, T. Falęcki: Archiwum Pań-
stwowe w Katowicach 1932–1997. Katowice 1997, s. 9; B. Kal inowska,  D. Rogozik: 65 lat Archi-
wum Państwowego w Katowicach. [W:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. 
Red. I. Mamczak-Gadkowska. Poznań 1998, s. 81–82; A. Kałuża: Droga Archiwum Państwowego 
w Katowicach do nowej siedziby na Wełnowcu. „Kronika Katowic” t. 8, 1999, s. 178; A. Kałuża, I. 
Pampuch: Antonów Michał. [W:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich. T. II: 1906–2001 . 
Warszawa 2002, s. 22; A. Kałuża, Z. Partyka: Archiwum Państwowe w Katowicach. [W:] Archiwa 
polskie. Red. K. Kozłowski. Warszawa 1998, s. 129; W. Paczkowski: Z dziejów Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Katowicach 1932–1977. Referat niepublikowany, s. 8–9.

 2 Autor pragnie podziękować pracownikom Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowego w Ka-
towicach za pomoc w dotarciu do wymienionych przekazów źródłowych.

 3 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/185 Urząd Wojewódzki Śląski w Ka-
towicach (dalej: UWŚl), Wydział Ogólny, sygn. 316, k. 2.

 4 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 328, k. 15; E. Długajczyk, T. Falęcki: Archiwum..., s. 9; 
A. Kałuża, Z. Partyka: Archiwum..., s. 129; H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwi-
styka. Warszawa 1989, s. 413 .

 5 AP Kat, UWŚl, Wydział Administracyjno-Prawny, sygn. 13, k. 7, 10.
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wódzkiego, podległą kancelarii głównej6. W tym miesiącu do Pszczyny wysłano także 
Ludwika Musioła, aby zabezpieczył Archiwum Książąt Pszczyńskich7 . 

W marcu personel archiwalny przesunięto z etatu Wydziału Prawnego na etat 
Wydziału Prezydialnego. Kontynuowano „zabezpieczanie akt poniemieckich z po-
szczególnych wydziałów”, chociaż „archiwum walczyło z trudnościami z uwagi na 
szczupłość lokalu i brak odpowiednich pomieszczeń dla wszystkich akt”. Planowano 
następnie przejąć „akta poniemieckie z innych urzędów państwowych na terenie 
miasta Katowic”8. S. Szczygieł informował o odnalezieniu biblioteki NSDAP, a także 
zalecał zabezpieczenie „zbioru wszelkich opisów patentowych Państwowego Urzędu 
Patentowego Rzeszy Niemieckiej” znajdującego się w archiwum gliwickim, gdyż 
dokumenty „posiadały doniosłe znaczenie dla rozwoju polskiego przemysłu i han-
dlu”9. 6 marca dokonał inspekcji w Archiwum Miejskim w Katowicach, ocenił stan 
zachowania jego zasobu, a archiwistom miejskim polecił konsultowanie z Archiwum 
Akt Dawnych ewentualnego braku akt10. W drugiej połowie miesiąca przejęto archi-
walia i dokumentację nieaktową z budynku Urzędu Repatriacyjnego w Katowicach, 
a także rozpoczęto porządkowanie dokumentacji niemieckiej listy narodowościowej 
według powiatów11. Zabezpieczono też barak z archiwaliami znajdujący się przy uli-
cy Francuskiej, a do Bytomia skierowano Józefa Ligęzę, żeby zaopiekował się tam-
tejszym archiwum12 .

Z kolei w kwietniu segregowano dokumentację niemieckiej listy narodowo-
ściowej według gmin i akta niemieckie dotyczące spraw finansowych, komunika-
cji, osadnictwa oraz policji. Rozpoczęto też porządkowanie składnicy akt Urzędu 
Wojewódzkiego. Uporządkowaną bibliotekę NSDAP przekazano Śląskiej Bibliotece 
Publicznej i bibliotece Wydziału Prawnego. Izbie Skarbowej przekazano natomiast 
akta osobowe urzędników skarbowych w ilości 2580 jednostek. Planowano poza 
tym zabezpieczanie akt z miejsc ewakuacji na Śląsku Opolskim13. Zbadano stan ar-
chiwum w Gliwicach, które „nie poniosło zasadniczych strat”, więc planowano jego 
„rozbudowę”, szczególnie że posiadało „wzorowe, nowoczesne urządzenia” archiwal-
ne14. Nie udało się jednakże zabezpieczyć Archiwum Książąt Pszczyńskich, gdyż na 
zamku stacjonował rosyjski szpital wojskowy15 .

25 maja 1945 roku do Katowic przyjechała Józefa (Iza) Mickiewiczowa, archi-
wistka Archiwum Głównego Akt Dawnych, by uporządkować zasób i określić straty 
wojenne katowickiego Archiwum16. Widząc „stosy akt leżących na stołach i pod sto-

 6 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 329, k. 1, 5, 7.
 7 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 316, k. 10.
 8 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 329, k. 11.
 9 AP Kat, UWŚl, Wydział Administracyjno-Prawny, sygn. 13, k. 12–13; Wydział Ogólny, sygn. 328, k. 24.
 10 AP Kat, UWŚl, Wydział Administracyjno-Prawny, sygn. 13, k. 14.
 11 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 329, k. 13, 16.
 12 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 316, k. 37–38.
 13 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 329, k. 19, 22.
 14 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 316, k. 41.
 15 AP Kat, UWŚl, Wydział Ogólny, sygn. 316, k. 47. Dopiero 5 maja Wydział Powiatowy w Pszczynie 

informował, że archiwum pszczyńskie zostało zabezpieczone i będzie porządkowane przez jego pra-
cowników – AP Kat, UWŚl, Wydział Kultury, sygn. 193, k. 37.

 16 Józefa (Iza) Mickiewiczowa (1892–1955) pracowała w latach 1921–1929 w Archiwum Wojskowym 
w Warszawie (późniejsze Archiwum Akt Nowych), a następnie w latach 1931–1939 w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych. W czasie okupacji do wybuchu powstania warszawskiego zatrudniona była 
w Urzędzie Archiwów Dystryktu Warszawskiego (Archivamt). Po powrocie z Katowic do Warszawy 
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łami oraz wiele szaf szczelnie wypełnionych książkami”, postanowiła przede wszyst-
kim oddzielić zasób archiwalny od bibliotecznego, wedle zasady „archiwum dla akt, 
dla książek musi się znaleźć inne miejsce”17. Następnie przeszła do ewidencjonowa-
nia registratury Staatsarchiv Kattowitz, chcąc zaznajomić się z funkcjonowaniem 
niemieckiego archiwum. Jak stwierdziła, akta liczyły 1314 pozycji inwentarzowych 
i zachowały się w dobrym stanie, aczkolwiek „były szkartowane przez okupantów”18 . 
Uznała, że materiały nie posiadają wartości naukowej, lecz zawierają istotne infor-
macje dotyczące miejsc, do których Niemcy wywieźli akta z Katowic. Wymieniła 
następujące miejscowości: Pisarzowice, pow. Prudnik; Grasleben koło Helmstedt; 
Prudnik; Wierzbnik, pow. Grodków; Trawniki, pow. Koźle; Krajno, pow. Strzelce; 
Marburg. Poza tym, akta zawierały korespondencję dotyczącą M. Antonowa. Przy 
pomocy „kobiet pracujących przymusowo” powiązała te archiwalia w paczki i rozło-
żyła na regałach, oczyszczając w ten sposób stoły do porządkowania książek19 . 

 Zgromadzony przez Niemców księgozbiór zawierał „dzieła treści najróżno-
rodniejszej – od wydawnictw propagandowych w jaskrawo kolorowych oprawach do 
opisów podróży i romansów”20. Archiwistka przystąpiła zatem do posegregowania 
woluminów, a następnie oddała część bibliotekom szkolnym, Bibliotece Śląskiej, czy 
wydziałom Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe książki trafiły do podręcznej biblioteki 
archiwalnej, w której stworzyła „specjalny dział śląski wbrew zarządzeniu formalne-
go kierownika archiwum”21 . 

28 sierpnia 1945 roku przejrzała też książki niemieckie znajdujące się w Magi-
stracie Siemianowic, dokąd udała się ze S. Szczygłem. Znalazła tam, obok leksyko-
nu Brockhausa, beletrystykę, literaturę propagandową oraz wojenną. W mieszkaniu 
burmistrza znajdowały się jeszcze podręczniki szkolne należące do syna burmistrza, 
Haushaltungs-Lexikon używany przez żonę burmistrza, a także literatura dotycząca 
opieki nad niemowlętami. Orzekła, iż książki te nie nadawały się do biblioteki ar-
chiwalnej. Burmistrz przekazał, że planuje oddać do Domu Kultury literaturę znale-
zioną w mieszkaniach opuszczonych przez Niemców, zatem archiwistka z Warszawy 
wątpiła, by mogło na tym skorzystać Archiwum. Oczekując rychłego wyjazdu do 
Warszawy, I. Mickiewiczowa nie podejmowała już długotrwałych prac porządko-
wych, lecz skatalogowała jeszcze czasopisma, mapy, plany oraz plakaty22 . 

Niezwykle cenne są jej krytyczne uwagi dotyczące katowickiego Archiwum. Pi-
sała bowiem: „Po raz pierwszy w życiu zetknęłam się tutaj z tym, co ogółowi zwykle 
znane jest pod mianem archiwum – ze składem starych lub nikomu niepotrzebnych 
rupieci. Dowodem korytarz prowadzący z głównego hallu do archiwum, zastawiony 
skrzyniami, których usunięcie wywalczyłam dopiero po paru tygodniach; dowodem 
stawiane tamże utensylia dozorcy, o zarządzenie zabrania których kilkakrotnie mo-

w 1945 roku ponownie podjęła pracę w Archiwum Głównym Akt Dawnych, pracując tam aż do 
śmierci – W. Maciejewska: Józefa Mickiewiczowa. [W:] Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich . 
T. I: 1918–1984. Warszawa 1988, s. 143–144.

 17 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zespół 2/283 Ministerstwo Oświaty w Warszawie (dalej: Min 
Ośw Warszawa), sygn. 8474, k. 199.

 18 Tamże, k. 199.
 19 Tamże, k. 199–200.
 20 Tamże, k. 200.
 21 Tamże.
 22 Tamże, k. 198, 200.
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lestowałam milicjanta pełniącego straż przy wejściu do Województwa, a gdy to nie 
pomogło, wyniosłam je osobiście i ostentacyjnie postawiłam w hallu, skąd wkrótce 
zniknęły; dowodem znoszone z wydziałów Województwa luźne papiery i puste re-
gistratory i składane w największym nieporządku na podłodze w biurze archiwum. 
O archiwum nikt nie dba, (…) z archiwum nikt się nie liczy”23. Tego smutnego obra-
zu dopełniały trudności w uzyskaniu samochodu do przewożenia akt do magazynów 
archiwalnych, samowola urzędników (na przykład Wydziału Budżetowo-Gospodar-
czego) porządkujących akta „na własną rękę”, czy brak inicjatywy władz wojewódz-
kich w zabezpieczaniu archiwaliów w terenie (do 21 września 1945 roku nie wydano 
zarządzenia dla starostw powiatowych, aby informowali o aktach poniemieckich na 
swoim terenie)24 . 

Opisywała również zawartość poszczególnych pomieszczeń archiwalnych. W ba-
raku przechowywano akta zgromadzone przez archiwistów niemieckich. W magazy-
nie nr I, czyli lokalu nr 119 na parterze gmachu Urzędu Wojewódzkiego, znajdowały 
się akta instytucji okupacyjnych, przedwojennego Volksbundu, materiały ulotne do-
tyczące plebiscytu, czy niemieckie listy narodowościowe z terenu Górnego Śląska. 
Brak zainteresowania tymi ostatnimi dziwił I. Mickiewiczową w związku z „aktual-
nym teraz, co prawda bardzo problematycznym, rozrachunkiem na tutejszym tere-
nie z różnymi podejrzanymi w swej polskości jednostkami”25 . 

Dodatkowe pomieszczenia znajdowały się w podziemiach gmachu. Według 
I. Mickiewiczowej: „Jest to dawna składnica akt (…) główna i najważniejsza część 
archiwum. Przed wojną tu się koncentrowała praca archiwalna, a właściwie registra-
torska pod kierownictwem dra Antonowa. Archiwum zatem jako takie było instytu-
cją martwą. Za pamięci obecnych pracowników korzystał zeń amator-historyk spraw 
śląskich Ludwik Musioł. Składnica zaś stanowiła duszę archiwum, a punktem hono-
ru jej pracowników było jak najszybsze wyszukanie złożonych tam przez wydziały 
Województwa akt potrzebnych im do wznowionego urzędowania”26. W tym lokalu 
umieszczono między innymi archiwalia Zarządu Powierniczego przejęte w pierw-
szych dniach września 1945 roku, akta przedwojennego Urzędu Wojewódzkiego, jak 
również nieuporządkowane akta byłej Dyrekcji Policji w Katowicach. Ponadto, był 
to „skład stołów, stołków, starych pudeł i innych gratów, pomijając już milczeniem 
kilka zapełnionych szczelnie nikomu nieznanymi aktami szaf, a przystawionych do 
siebie w ten sposób, że o jakimkolwiek dostępie do akt mowy być nie może”27 .

Archiwum cierpiało także z powodu braku właściwego kierownika. Co prawda, 
na początku sierpnia 1945 roku przebywał w Katowicach Michał Wąsowicz, do-
konał inspekcji placówki archiwalnej i obiecał, że jeszcze w tym samym miesiącu 
podejmie się jej kierowania, jednakże obietnicy nie dotrzymał. Jak dowiedziała się 
I. Mickiewiczowa, zajął się w Krakowie „innymi projektami”28. Brakowało także per-

 23 Tamże, s. 202.
 24 Tamże. 
 25 Tamże, k.  203. Trudno rozsądzić o czyje zainteresowanie chodziło, skoro akta te zaczęto porządkować 

już w marcu.
 26 Tamże.
 27 Tamże, k. 203–204.
 28 Tamże, k. 202–203. Urodzony w 1905 roku, dr Michał Wąsowicz pracował od 1932 roku w Archi-

wum Państwowym we Lwowie. W 1944 roku Niemcy ewakuowali go do Archiwum Państwowego 
w Krakowie. W latach 1946–1950 kierował Archiwum Państwowym we Wrocławiu – por.: K. Ko-
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sonelu archiwalnego, gdyż jak tylko archiwiści składnicy akt Urzędu dowiedzieli się, 
że archiwum zostanie przejęte przez Ministerstwo Oświaty, to stwierdzili, że wolą 
pracować dla Urzędu Wojewódzkiego. I. Mickiewiczowa uznała to za odznakę ich 
„zupełnej obojętności” wobec spraw Archiwum29 .

Podsumowując swoje spostrzeżenia, archiwistka utrzymywała, iż „przed archi-
wum tutejszym stoi w przyszłości piękne zadanie – powinno się ono stać skarbnicą 
materiałów do dziejów Śląska”30. Dlatego zalecała, aby zgromadzić akta wywiezione 
w czasie wojny, stworzyć odpowiednie magazyny archiwalne w podziemiach gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego, przejąć akta ze składnicy akt Urzędu, a następnie uporząd-
kować i spisać cały zasób, wydzielając akta (bądź przedmioty) obce31 . 

Jak wynika z prywatnych listów I. Mickiewiczowej do Witolda Suchodolskiego, 
Dyrektora Archiwów Państwowych, bardzo źle znosiła ona pobyt w Katowicach 
i prosiła o jak najszybsze przeniesienie z powrotem do Warszawy. Przeszkadzały jej 
nie tylko warunki pracy, lecz także fatalne warunki bytowo-sanitarne oraz niewystar-
czająca aprowizacja. W liście z 28 sierpnia 1945 roku narzekała na „szaloną drożyznę 
i głodowanie w stołówce”, a także niemożliwość wynajęcia mieszkania. Opisywała, 
że jej współlokatorki z baraków Caritasu (nazwała je „naszymi kulturalnymi pania-
mi”) zniszczyły łazienki do tego stopnia, że ubikacje zamknięto, a kobietom kazano 
korzystać z ubikacji dla mężczyzn32 .

Poza tym, czuła się warszawianką. „Z Warszawą była związana wszystkimi filtra-
mi całej swej istoty”, natomiast w Katowicach była „na obczyźnie i nie czuła żadnej 
absolutnie łączności ani z miastem, ani z ludźmi”33. Przyszła na świat w Warszawie 
i w tym mieście chciała przeżyć swoje ostatnie dni34 .

 Godne uwagi jest natomiast jej oddanie sprawom archiwalnym, uważała bowiem 
swoją pracę za „jedyny sens swego życia”35. Przytaczała tu rozmowę z Heinzem But-
tkusem, który widząc jej „niezwykłe możliwości”, proponował jej posadę sekretarki 
za 3000 złotych miesięcznie. Ona jednak odmówiła, woląc opracowywać akta, bo 
uważała, że „nie samym chlebem człowiek żyje”36. H. Buttkus odpowiedział tylko, 
że „Polacy są niepraktyczni, bo myślą sercem, a nie mózgiem”37 .

Gdy w październiku 1945 roku w Katowicach znalazł się M. Antonów, postano-
wił poszukać posady w Archiwum Akt Dawnych Województwa Śląskiego. W Urzę-
dzie Wojewódzkim dowiedział się, że placówka ma zostać przejęta przez Minister-

złowski: Polityczne uwarunkowania i problemy kadrowe w dobie formowania się polskich archiwów 
na ziemiach zachodnich i północnych. [W:] Archiwa ziem zachodnich i północnych Polski (1945–
2005): Tradycja i współczesne wyzwania. Red. K. Kozłowski. Warszawa 2007, s. 35; M. Lewan-
dowska: Kadra Archiwów Państwowych w Polsce Ludowej (1945–1983). Warszawa 1988, s. 35, 37, 
49; J. Płocha: Michał Wąsowicz. [W:] Słownik Biograficzny..., s. 224–226. 

 29 Tamże, k. 203.
 30 Tamże, k. 204.
 31 Tamże.
 32 AAN, Min Ośw Warszawa, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 50, k. 2.
 33 Tamże, k. 5.
 34 Tamże.
 35 Tamże, k. 4.
 36 Tamże. Heinz Buttkus (1904–1978) był niemieckim archiwistą w Warszawie w okresie od 22 paź-

dziernika 1939 roku do 4 marca 1943 roku – S. Lehr: Ein fast vergessener „Osteinsatz”: Deutsche 
Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine.  Düsseldorf  2007, s. 363.

 37 AAN, Min Ośw Warszawa, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 50, k. 4.
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stwo Oświaty, zatem zgłosił zamiar podjęcia pracy Dyrektorowi W. Suchodolskiemu. 
O I. Mickiewiczowej napisał, że „ma wkrótce przenieść się do Warszawy”38 .

Wydaje się, że przybycie M. Antonowa do Katowic znacznie przyspieszyło roz-
wiązanie kwestii formalnego statusu Archiwum Akt Dawnych Województwa Ślą-
skiego. 26 listopada 1945 roku do Katowic przybył Dyrektor W. Suchodolski wraz 
z dr. Józefem Stojanowskim, radcą w Wydziale Archiwów Państwowych, aby osobi-
ście sprawdzić sytuację archiwalną na Górnym Śląsku. Po inspekcji „dawnego Archi-
wum Śląskiego w Katowicach (….) podległego Wojewodzie Śląskiemu” uzgodnili, 
że „sprawa przekształcenia go w archiwum państwowe zupełnie dojrzała”39. Toteż 
wróciwszy do Warszawy, Dyrektor W. Suchodolski przedstawił Ministrowi Oświaty 
„wniosek i projekt rozporządzenia o utworzeniu Archiwum Państwowego w Kato-
wicach”40 .

19 grudnia 1945 roku Minister Oświaty Czesław Wycech wydał zarządzenie 
o zorganizowaniu Archiwum Państwowego w Katowicach, które odtąd miało podle-
gać Wydziałowi Archiwów Państwowych. Akt prawny miał wejść w życie 1 stycznia 
1946 roku41. Jednak ze sprawozdania Wydziału Archiwów Państwowych z miesięcy 
kwiecień-czerwiec 1946 roku wynika, że zarządzenie jeszcze wtedy nie ukazało się, 
gdyż ogłoszenie storpedowało Ministerstwo Sprawiedliwości z niewyjaśnionych bli-
żej przyczyn. Mimo braku ustaleń prawnych, Archiwum wykonywało swoje zadania 
gromadzenia i zabezpieczania archiwaliów, co Dyrektor W. Suchodolski skomento-
wał: „Sytuacja taka w żargonie prawniczym austriackim zwała się ex lex”42 . 

Dopiero 17 grudnia 1946 roku ukazał się właściwy akt prawny. Według niego, 
zasięg terytorialny Archiwum Państwowego w Katowicach obejmował wojewódz-
two śląsko-dąbrowskie, a do zasobu włączono akta Archiwum Akt Dawnych Woje-
wództwa Śląskiego, akta wytworzone przez polskie urzędy w województwie śląskim 
przed wybuchem II wojny światowej, jak również akta zgromadzone przez Niemców 
w czasie wojny43 .

Znacznie szybciej przebiegała kwestia mianowania dr. M. Antonowa na kierow-
nika katowickiego Archiwum. Po rozmowach w listopadzie 1945 roku, Wydział Ar-
chiwów Państwowych zwrócił się do Ministra Oświaty w grudniu 1945 roku o mia-
nowanie dr. M. Antonowa na kierownika Archiwum Państwowego w Katowicach, 
stwierdzając, że jako kierownik przedwojennego Archiwum Akt Dawnych Woje-

 38 Archiwum zakładowe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (dalej: AZ NDAP), Akta osobowe 
dr. M. Antonowa, List M. Antonowa do Wydziału Archiwów Państwowych z 30 października 1945 
roku.

 39 AAN, Min Ośw Warszawa, sygn. 8465, k. 19; W. Paczkowski: Z dziejów..., s. 8.
 40 AAN, Min Ośw Warszawa, sygn. 8465, k. 19.
 41 Tamże; AAN, Akta Witolda Suchodolskiego, sygn. 29, k. 14; AP Kat, zespół 12/485 Wojewódzkie 

Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: WAP Kat), sygn. 25/I, k. 2; M. Antonów: Dwudzie-
stopięciolecie…, s. 35; B. Kal inowska, D. Rogozik: 65 lat..., s. 81; M. Lewandowska: Kadra..., 
s. 36; W. Paczkowski: Z dziejów…, s. 9.  

 42 AAN, Min Ośw Warszawa, sygn. 8465, k. 35.
 43 „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty” nr 12 z 1946 roku, poz. 390; Por.: M. Antonów: Archiwa…, 

s. 582; tegoż: Dwudziestopięciolecie…, s. 35; Archiwum Państwowe w Katowicach: Informator…, s. 15; 
B. Kal inowska, D. Rogozik: 65 lat..., s. 81; M. Lewandowska: Kadra..., s. 36; W. Paczkowski: 
Z dziejów..., s. 9; H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka…, s. 413; B. Woszczyń-
ski: Z dziejów Archiwów Państwowych w okresie powojennym. „Archeion” t. 80, 1986, s. 90.
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wództwa Śląskiego jest on „najodpowiedniejszym kandydatem”44. 4 stycznia 1946 
roku minister C. Wycech mianował dr. M. Antonowa na kierownika Archiwum 
z mocą od 1 stycznia 1946 roku45. Co ciekawe, dr M. Antonów podawał w swoim 
życiorysie, że funkcję kierownika pełnił już od 1 listopada 1945 roku46 .

Rok 1945 oznaczał kres działalności Archiwum Akt Dawnych Województwa Ślą-
skiego, związanego z międzywojennym, autonomicznym województwem śląskim. 
Od tego momentu funkcjonowało jako włączone do polskiej sieci archiwalnej Ar-
chiwum Państwowe w Katowicach, które z czasem stało się jednym z największych 
archiwów w kraju.

tomasz hajEwski

Das Jahr 1945 im Staatsalarchiv Kattowitz 

Zusammenfassung

Der Artikel stellt die Betätigung des Archivs von den einstigen Akten in der Schlesi-
schen Woiwodschaft im Jahre 1945 und den Umwandlungsprozess dieser Vertretung ins 
Staatsarchiv Kattowitz dar. Insbesondere zeigte man die Versicherung der nachdeutschen 
Akten durch Józefa Mickiewiczowa, die das Archiv bis zur Zeit, als sein Vorkriegsleiter 
Dr. Michał Antonow nach Kattowitz ankam, führte.

tomasz hajEwski

The Year 1945 in the State Archives in Katowice 

Summary

The article presents the activity of  the Archive of Historical Records of Silesian Prov-
ince in the year 1945 and the process of its transformation into The State Archives in 
Katowice. It particularly outlines the process of securing the acts left by the Germans by 
Józefa Mickiewiczowa who had been the director of the Archives till its pre-war director, 
doctor Michał Antonow returned to Katowice.

 44 AZ NDAP, Akta osobowe dr. M. Antonowa, List radcy A. Rybarskiego do Ministra Oświaty z 20 
grudnia 1945 roku.

 45 AZ NDAP, Akta osobowe dr. M. Antonowa, List Ministra Oświaty C. Wycecha do dr. M. Antonowa 
z 4 stycznia 1946 roku.

 46 AZ NDAP, Akta osobowe dr. M. Antonowa, Życiorys M. Antonowa z 20 października 1962 roku; 
A. Kałuża, I. Pampuch: Antonów Michał. [W:] Słownik Biograficzny…, s. 22. 
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adam dziuba

Wzlot i upadek. Polska Partia Socjalistyczna 
w powiecie tarnogórskim w latach 1945–1948

Polska Partia Socjalistyczna w okresie II Rzeczypospolitej była jednym z najważ-
niejszych podmiotów politycznych ówczesnego systemu partyjnego. Jej członkowie 
mieli za sobą czynny udział w rewolucji 1905 roku, w walkach o odbudowę Polski 
w 1918 roku, a także współkształtowanie systemu politycznego niepodległego pań-
stwa. W pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej socjaliści przeszli do działalno-
ści konspiracyjnej, występując od 16 października 1939 roku pod nazwą „Wolność, 
Równość, Niepodległość”. Lewica ruchu socjalistycznego powołała własną organiza-
cję – Robotniczą Partię Polskich Socjalistów. Mimo podziału socjaliści bez zastrzeżeń 
wspierali rząd na emigracji, przy czym WRN stała się jednym z filarów Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Powołana w Lublinie w sierpniu 1944 roku tzw. odrodzona PPS 
powstała z inspiracji komunistów, którzy pozyskali mało znaczącą i słabą liczebnie 
lewicową frakcję wewnątrz RPPS, kierowaną przez Edwarda Osóbkę-Morawskiego. 
Zawłaszczyła ona najpierw nazwę RPPS, a po uzyskaniu wsparcia socjalistów, dzia-
łających w Moskwie w ramach Związku Patriotów Polskich, przemianowała się na 
PPS1 .

Komuniści z dominującej na scenie politycznej powojennej Polski Polskiej Partii 
Robotniczej liczyli na to, że partia utworzona przez Osóbkę-Morawskiego wykorzy-
sta autorytet i tradycje przedwojennego ruchu socjalistycznego, będzie miała jednak 
ograniczoną samodzielność i realizując polityczne dyspozycje PPR, stanie się faktycz-
nie jej przybudówką. Przewagę komunistów nad słabszym aliantem miały masko-
wać hasła o „sojuszu dwóch bratnich partii robotniczych” i wspólnym sprawowaniu 
władzy w imieniu klasy robotniczej, która w zachodzących w Polsce rewolucyjnych 
przemianach miała jakoby odgrywać „wiodącą rolę”. Część socjalistów potraktowała 
jednak deklaracje pepeerowców poważnie, zaś sam Osóbka-Morawski zaczął podej-
mować wysiłki, by „odrodzona” PPS stała się partnerem komunistów i autentycznie 
partycypowała w rządzeniu państwem. W ciągu 1945 roku nastąpił zresztą ogromny 
i błyskawiczny rozrost szeregów organizacyjnych: w kwietniu zrzeszały one 120 tys. 
członków, a w połowie roku już 200 tys., podczas gdy przed wojną liczebność PPS 
ledwie przekraczała 20 tys. osób. Co istotne, w drugiej połowie roku akces do partii 
zgłosili liczni działacze związani z WRN. PPS zaczęła być postrzegana przez wielu 
ludzi jako konkurencja oraz przeciwwaga dla PPR i szybko odzyskiwała autentycz-
ność2 .

Partia nie była monolitem w kwestiach związanych ze stosunkiem do powojen-
nego ustroju, nie miała też jednolitego oblicza ideowego. Obok zwolenników podpo-

 1 J. Wrona: System partyjny w Polsce 1944–1950. Miejsce – funkcja – relacje partii politycznych 
w warunkach budowy ustroju totalitarnego. Lublin 1995, s. 72–74; W. Grabowski: PPS w Polskim 
Państwie Podziemnym (1939–1945). [W:] Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szki-
ce. Polemiki. Wspomnienia. Red. R. Spałek. Warszawa 2010, s. 53, passim. 

 2 R. Spałek: Między pragmatyzmem a zdradą. Zawłaszczenie PPS w kraju (1944–1948). [W:] Polska 
Partia Socjalistyczna..., s. 150–151, 154–155.
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rządkowania dyrektywom płynącym ze strony kierownictwa partii komunistycznej, 
byli w niej liczni działacze kwestionujący hegemonię PPR i wskazujący na koniecz-
ność uzyskania przez socjalistów wiodącej roli w Polsce. Jednak w tworzącym się 
systemie politycznym większość członków władz partii socjalistycznej postrzegała 
związek z komunistami jako stały element funkcjonowania sceny politycznej. Lide-
rzy PPS liczyli przy tym, że ich partia stanie się mediatorem pomiędzy pepeerowca-
mi a ruchem ludowym, co poszerzy jej swobodę działania i pozwoli uzyskać kluczo-
wą rolę w obozie władzy. Zaś jako zwolennicy ewolucyjnych metod przeobrażania 
społeczeństwa i łączenia reform ustrojowych z zasadami demokratycznymi starali 
się integrować i artykułować najważniejsze problemy funkcjonujące w ówczesnym 
społeczeństwie3 .

W okresie II wojny światowej silna zagłębiowsko-górnośląska organizacja WRN 
zajmowała ważną i wpływową pozycję w Okręgu Śląskim Armii Krajowej i w Okrę-
gowej Delegaturze Rządu. Sytuacja socjalistów skomplikowała się, gdy w Zagłębiu 
Dąbrowskim i na Górnym Śląsku rozpoczęły się prace nad utworzeniem „odrodzo-
nej” PPS. Działacze zagłębiowscy w większości zdystansowali się od niej i pozosta-
wali w konspiracji do lata 1945 roku. Inaczej postąpili liderzy Okręgowego Komitetu 
Robotniczego PPS-WRN na Górnym Śląsku. Na spotkaniu 28 stycznia 1945 roku 
zdecydowali się podjąć legalną działalność, a dzień później spotkali się z przybyłymi 
do Katowic przedstawicielami władz centralnych „odrodzonej” partii i przystąpili 
do tworzenia jej struktur na opuszczonych przez Niemców terenach Górnego Ślą-
ska4. 6 lutego członkowie OKR zaaprobowali też pryncypia „odrodzonego” ruchu 
socjalistycznego: przyjaźń z ZSRR, niekwestionowanie nowych granic wschodnich, 
zerwanie z polityką socjalistów na emigracji i rządem w Londynie. Podkreślili przy 
tym, że PPS jest partią współrządzącą, deklarującą wolę partnerskiej współpracy 
z PPR. Ponadto wyłonili tymczasowe wojewódzkie władze partyjne, a także wyzna-
czyli działaczy odpowiedzialnych za rozwój organizacji w poszczególnych powiatach 
województwa śląskiego. Na ziemi tarnogórskiej miał działać aktywista nazwiskiem 
Sokal5 .

Emisariusze PPS dotarli do powiatu tarnogórskiego 14 lutego. Wprawdzie w sa-
mych Tarnowskich Górach i w okolicach w czasie wojny istniał ruch socjalistyczny6, 
lecz miejscowi działacze wyraźnie zdystansowali się od „odrodzonej” partii, toteż nie 
powstały w terenie samorzutnie żadne koła PPS. Co gorsza, niektórzy przedwojenni 
pepeesowcy, jak Paweł Bendkowski, Hubert Grabara, Paweł Krawczyk, Stefan Li-
zoń, Józef Marek, Roman Sowa czy Antoni Poniatowski, wstąpili w międzyczasie do 
PPR i zaczęli robić w jej szeregach szybką karierę7 . 

 3 J. Wrona: System..., s. 224–225.
 4 J. Kantyka: Burzliwe lata. Z dziejów ruchu socjalistycznego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 

w latach 1939-1945. Warszawa – Kraków 1977, s. 207.
 5 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1756 Wojewódzki Komitet PPS 

w Katowicach (dalej: WK PPS Kat), sygn. 12, Protokół posiedzenia działaczy socjalistycznych z Kato-
wic i okolic w dniu 6 lutego 1945 roku, s. 1; tamże, Protokół Konstytucyjnego Posiedzenia Woj[ewódz-
kiego] Kom[itetu] Polskiej Partii Socjalistycznej odbyłego dnia 6 lutego [1945 roku] o godz. 15-tej 
w Katowicach [w] lokalu własnym przy ul. Jana 10, s. 2. 

 6 Do PPS należał np. Czesław Gałecki ps. „Paproć”, komendant Inspektoratu Północnego (tarnogór-
skiego) Armii Krajowej, po wojnie pozostający w konspiracji do października 1945 roku.

 7 AP Kat, zespół 12/1778 Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Tarnowskich Górach (da-
lej: PK PPS Tarnowskie Góry), sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS Tarnowskie Góry za okres 1–30 kwietnia 
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Pierwsze koła PPS utworzono w miejscowościach dobrze skomunikowanych z Ka-
towicami – Piekarach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej. Nominowany na stanowisko 
I sekretarza Powiatowego Komitetu PPS w Tarnowskich Górach Jerzy Krzemiński 
(kupiec z Tarnowskich Gór) podkreślił, że pierwszy etap prac organizacyjnych okazał 
się, z kilku powodów, szczególnie trudny. Zainteresowanie działalnością partyjną było 
minimalne, bowiem większość przedwojennych socjalistów czekała na wyklarowanie 
się sytuacji politycznej, a ponadto „wielu chętnych do pracy organizacyjnej obawiało 
się podjęcia tej pracy, uważając, że jedyną legalną partią jest PPR”. Od razu też po-
jawiły się nieporozumienia z komunistami i zdominowanymi przez nich lokalnymi 
władzami administracyjnymi. W Piekarach Śląskich powstaniu PPS przeciwdziałał 
tamtejszy komitet PPR, z kolei w Radzionkowie natrafiono na kategoryczny opór 
naczelnika gminy, który „nie życzy sobie powstania innej partii jak PPR”. Poważną 
barierą rozwojową były wreszcie trudności komunikacyjne, brak materiałów, lokali 
i pieniędzy. Do początku kwietnia udało się powołać koła miejskie i gminne w poło-
wie miejscowości powiatu, jednak nie zdołano założyć żadnego koła fabrycznego8 .

8 kwietnia 1945 roku odbyła się konferencja powiatowa, na której wybrano wła-
dze tymczasowe partii. Przewodniczącym PK PPS w Tarnowskich Górach został 
Wincenty Kołodziej, miejscowy kupiec, wiceprzewodniczącym Józef Frąszcz, kole-
jarz z Koszęcina, a sekretarzem pozostał Krzemiński9 .

W maju prace organizacyjne znacznie przyspieszyły. Komitety PPS działały w 13 
gminach powiatu (spośród ówczesnych 24), powstały koła partyjne w 9 zakładach 
przemysłowych. Do końca miesiąca zarejestrowano 564 członków i kandydatów do 
partii. Na razie stronili od niej jednak kolejarze, na których akcesję bardzo liczono. 
Wstrzemięźliwą postawę przyjął znany lokalny działacz socjalistyczny Latanowicz. 
Przy tym nietrudno było zauważyć, że socjaliści, nominalnie współrządzący wraz 
PPR, bardzo słabo reprezentowani byli w lokalnych władzach powiatu10. PPS została 
w administracji i samorządach zdystansowana przez pepeerowców, którzy opanowali 
miejscową scenę polityczną. Wprawdzie na razie jeszcze nie zawłaszczyli stanowiska 
starosty, ale do PPR należał wicestarosta, a zarazem burmistrz Tarnowskich Gór Jó-
zef Marek (notabene były pepeesowiec) oraz dwaj zastępcy burmistrza; komuniści 
sprawowali też funkcje naczelników w kilku gminach. Działacze PPR zdecydowanie 
przeważali w samorządach: według statystyk, opracowanych w Komitecie Powiato-
wym PPR, w kwietniu 1945 roku wśród 332 radnych rad narodowych w powiecie 
tarnogórskim aż 188 sprawowało mandat z nadania PPR, zaś PPS reprezentowało 
tylko 7 radnych (137 było bezpartyjnych). Na czele Powiatowej Rady Narodowej 
stał pepeerowiec Poniatowski (będący, tak jak Marek, przedwojennym członkiem 

1945 roku, s. 1–2; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Sprawozdanie I sekretarza PK PPS 
w Tarnowskich Górach na Konferencji Powiatowej PPS w dniu 8 kwietnia 1945 roku, s. 6–7; AP Kat, 
zespół 12/1741 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Tarnowskich Górach (dalej: KP PPR 
Tarnowskie Góry), sygn. 17, Blankiety sprawozdawcze PPR Tarnowskie Góry 1945–1948, s. 1–31.

 8 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za kwiecień 
1945 roku, s. 1–2; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, sprawozdanie I sekretarza PK PPS 
w Tarnowskich Górach na Konferencji Powiatowej PPS w dniu 8 kwietnia 1945 roku, s. 6–7.

 9 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za kwiecień 
1945 roku, s. 1–2; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Pierwsza Konferencja Powiatowa Ko-
mitetu Robotniczego PPS w Tarnowskich Górach, s. 1–2.

 10 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za maj 1945 
roku, s. 4–5.
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PPS), a pracami Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach kierował działacz 
komunistyczny Jakub Skrzypulec11 . 

Socjaliści szybko skonstatowali, że na równy udział w sprawowaniu władzy nie 
mogą liczyć, bowiem „PPR partii naszej nie idzie na rękę”. Komuniści nie zamierzali 
rezygnować ze swej pozycji na rzecz „bratniej partii”, co PK PPS w Tarnowskich Gó-
rach w piśmie do wojewódzkich władz partyjnych skwitował następująco: „przoduje 
PPR. Starosta PPR, wicestarosta PPR, burmistrz PPR, wiceburmistrz PPR”12 .

Na tle dostępu do stanowisk pojawiły się między „bratnimi” partiami poważne 
rozdźwięki. Nie potrafił im zaradzić nowy I sekretarz PK PPS, którym najpóźniej 
w grudniu 1945 roku został J. Kurowski. Pepeerowcy zarzucali mu, podobnie jak 
i innym działaczom socjalistycznym szczebla powiatowego, że jest do nich nieprzy-
chylnie nastawiony. Z drugiej strony Kurowski atakowany był przez własne „doły 
partyjne”. Komitet PPS w Radzionkowie, zarzucając mu brak zainteresowania pracą 
partyjną i powstrzymywanie się od wyegzekwowania od PPR równych parytetów we 
władzach powiatu, postulował w piśmie do Wojewódzkiego Komitetu PPS w Kato-
wicach zastąpienie go działaczem socjalistycznym z terenu powiatu tarnogórskiego 
Alojzym Suchańskim (będącym wówczas członkiem kierownictwa PPS w Bytomiu). 
W wystosowanej przez radzionkowskich socjalistów rezolucji zapisano: „w powiecie 
tarnogórskim nie istnieje parytet międzypartyjny w samorządach, w podziale sił 
kierowniczych, a to starosta, Prezez [!] Narodowy [chodzi o przewodniczącego Pre-
zydium PRN] są członkami PPR. Reszta urzędników – bezpartyjni – była stara klika 
sanacyjna. Naczelnik gminy w Radzionkowie jest członkiem PPR i jego resztę urzęd-
ników [sens – jak i reszta urzędników]. Ci ludzie utrudniają nam pracę partyjną”13 .

Tarnogórska PPS rozwijała się w tych warunkach powoli, pozostając pod wzglę-
dem liczebności daleko w tyle za PPR. W sierpniu należało do niej 368 pełnopraw-
nych członków, zaś w grudniu 39714. Powiatowa organizacja PPR, licząca w czerw-
cu 1945 roku 521 członków, we wrześniu powiększyła się do 804, by na koniec 
grudnia zrzeszać ich już 91215 .

Rozwojowi organizacyjnemu partii socjalistycznej nie sprzyjały też liczne roszady 
personalne, do jakich dochodziło na stanowisku I sekretarza PK. 27 marca 1946 roku 
na miejsce Kurowskiego został mianowany Kazimierz Stefanowski. Po dwóch dniach 
pełnienia funkcji rozmyślił się jednak i zrezygnował z niej, tłumacząc się mizernymi 

 11 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 13, Powiatowa ankieta sprawozdawcza PPR o stanie orga-
nizacyjnym innych organizacji politycznych i społecznych w powiecie, dane za kwiecień-lipiec 1945 
roku, s. 2; AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 3, Sprawozdanie z posiedzenia egzekutywy KP 
PPR w Tarnowskich Górach w dniu 19 września 1945 roku, s. 2; AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, 
sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach z 6 września 1945 roku, s. 17–18.

 12 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, pismo PK PPS w Tarnowskich Górach do WK PPS w Ka-
towicach, Tarnowskie Góry 7 sierpnia 1945 roku, s. 2.

 13 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za grudzień 
1945 roku, Tarnowskie Góry 5 stycznia 1946 roku, s. 25–27; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 
8, Pismo Gminnego Komitetu PPS w Radzionkowie do WK PPS w Katowicach, Radzionków 11 
lutego 1946 roku, s. 3.

 14 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, k. 2, 7, 22. Według danych przytoczonych przez J. Kan-
tykę, zaczerpniętych ze sprawozdawczości WK PPS, pod koniec 1945 roku PK PPS zrzeszał 449 
członków. J. Kantyka: Burzliwe..., s. 217.

 15 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 13, Powiatowa ankieta sprawozdawcza PPR o stanie organi-
zacyjnym innych organizacji politycznych i społecznych w powiecie, s. 2, passim.
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warunkami finansowymi16. Nie wiadomo kto i kiedy został jego następcą, na pewno 
w czerwcu na stanowisku I sekretarza PK znalazł się Aleksander Zimnoch, z zawodu 
fotograf. Już pod koniec miesiąca uległ jednak wypadkowi samochodowemu i musiał 
się poddać leczeniu17 .

W tym czasie PPR i partie z nią sprzymierzone znajdowały się w najgorętszym okre-
sie kampanii politycznej, poprzedzającej referendum mające określić stosunek ludno-
ści do wprowadzanych zmian ustrojowych i nowego kształtu granic państwowych18 . 

Maj i czerwiec 1946 roku upłynęły w powiecie tarnogórskim na przygotowaniach 
do wyznaczonego na 30 czerwca głosowania. Ciężar prac organizacyjnych spadł na ad-
ministrację, zaś propagandowych – przede wszystkim na PPR. Komuniści utyskiwali, 
że sojusznicy słabo ich wsparli. Zwłaszcza socjaliści unikali współdziałania – osiągnęli 
już wprawdzie porównywalną liczebność, dysponowali też rzutką młodzieżą zrzeszoną 
w Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, lecz w toku kam-
panii powstrzymywali się od wystąpień na wiecach i masówkach. Z ich strony aktywni 
byli pojedynczy działacze (w nomenklaturze PPR – „uświadomione jednostki”)19 .

W tym czasie zdominowana przez pepeerowców Powiatowa Rada Narodowa do-
konała podziału powiatu na obwody – utworzono ich ogółem 46, przy czym 8 funk-
cjonowało w samej stolicy powiatu. Rada wskazała członków komisji obwodowych, 
angażując do nich aż 65% radnych rad narodowych wszystkich szczebli powiatu. 
Wśród przewodniczących komisji obwodowych i ich zastępców pepeerowcy przewa-
żali nad socjalistami w stosunku 41 do 32. Uniemożliwiono nadzór nad procesem li-

 16 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, Pismo Kazimierza Stefanowskiego do WK PPS w Katowi-
cach, Piekary Śl. 29 marca 1946 roku, s. 4. 

 17 Tamże, Pismo sekretarza PK PPS w Tarnowskich Górach A. Zimnocha do WK PPS w Katowicach, 
Tarnowskie Góry 2 września 1946 roku, s. 6.

 18 Koncepcja referendum pojawiła się po fiasku rozmów na temat wspólnego bloku wyborczego legalnie 
działających w Polsce partii politycznych. Jej autorstwo przypisuje się Polskiej Partii Socjalistycznej, 
faktycznie jednak inspiracja wyszła ze strony opozycyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, które 
w odpowiedzi na propozycję porozumienia w sprawie zawarcia bloku wyborczego, wysuniętą przez 
PPR i PPS, odpowiedziało odmownie, przedstawiając w zamian program posunięć politycznych, 
mających poprzedzić wybory parlamentarne – wśród nich ideę plebiscytu na temat powojennych 
przemian ustrojowych. Socjaliści w marcu 1946 roku zaproponowali przeprowadzenie referendum 
ludowego przed wyborami sejmowymi. PPR pomysł podchwyciła, postulując by pytania zostały sfor-
mułowane w taki sposób, że uzyskałyby akceptację społeczną, a PSL nie mogło ich łatwo odrzucić. 
5 kwietnia 1946 roku na zebraniu Centralnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycz-
nych koncepcję zorganizowania głosowania ludowego przedstawił lider socjalistów Józef Cyrankie-
wicz. Została ona przyjęta w zasadzie pozytywnie. Przedstawiciele partii uzgodnili, że referendum 
– oficjalnie nazwane głosowaniem ludowym – odbędzie się w czerwcu 1946 roku i poprzedzi wybory 
parlamentarne, które wstępnie zaplanowano na jesień tegoż roku. Zagadnieniami, które miano poddać 
głosowaniu, były: zniesienie Senatu, utrwalenie w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego pań-
stwa wynikającego z reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu oraz oparcie zachodnich i północnych 
granic państwa na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej. 6 kwietnia 1946 roku na wiecu w sali „Romy” 
w Warszawie liderzy komunistów i socjalistów zaatakowali PSL za rzekomą współpracę z podziemiem 
i wezwali do głosowania „tak” na wszystkie postawione pytania . Ludowcy po naradach trwających 
do 26–27 maja zdecydowali, że wezwą swych zwolenników do głosowania „nie” na pierwsze pytanie 
i „tak” na pozostałe dwa. W toku kampanii przedreferendalnej ciężar prac po stronie PPR, PPS, 
SL oraz SD spoczywał przede wszystkim na komunistach, którym nie udało się pozyskać do efek-
tywnej współpracy działaczy partii sojuszniczych. Za to poważnego wsparcia udzieliła komunistom 
administracja państwowa i aparat bezpieczeństwa, który rozpętał terror wobec działaczy PSL. Zob. 
Cz. Osękowski: Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce . Warszawa 2000, s. 23, passim.

 19 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za czerwiec 
1946 roku, s. 36–40.
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czenia głosów partiom opozycyjnym: Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i Stronnic-
twu Pracy. Gdy ich przedstawiciele zjawili się na obradach PRN, by zaprotestować 
przeciwko nieuwzględnieniu przy obsadzie komisji, zostali po prostu wyproszeni20 .

Oficjalne wyniki referendum wskazywały na wysokie zwycięstwo PPR i wspie-
rających ją partii21, jednak w rzeczywistości mieszkańcy powiatu wcale nie poparli 
obozu władzy. Rezultaty podawane w oficjalnych komunikatach były wynikiem fał-
szerstwa. Według dokumentu odnalezionego przez Andrzeja Paczkowskiego, w po-
wiecie tarnogórskim na pierwsze pytanie padło 41,6% postulowanych przez komu-
nistów odpowiedzi „tak”, na drugie – 48,2% odpowiedzi „tak”, a na trzecie – 70% 
odpowiedzi „tak”22. Jeszcze niekorzystniej przedstawiały się dla rządzących rezultaty 
głosowania w świetle notatki, odszukanej przez Bernarda Linka, a sporządzonej przez 
instruktora KW PPR w Katowicach Wojtyczkę. Według niej w powiecie Tarnowskie 
Góry na pierwsze pytanie padło 79% odpowiedzi negatywnych, głosy na „nie” prze-
ważały też w przypadku drugiego i trzeciego pytania23 . 

Kilka tygodni po referendum – 21 lipca 1946 roku – w Tarnowskich Górach od-
był się zjazd powiatowej organizacji PPS. Głównym punktem obrad było wyłonienie 
delegatów na konferencję wojewódzką partii (wybrano wówczas m.in. Latanowicza), 
ale w dyskusji pojawiły się żądania, by w czasie wyborów parlamentarnych socjaliści 
byli równorzędnym partnerem komunistów. W czasie trwania zjazdu przewodniczą-
cy PK Piotr Eichman (Eichmann) odczytał też pismo WK PPS w Katowicach o mia-
nowaniu na stanowisko I sekretarza Stefana Dąbrowskiego (który już od początku 
lipca zastępował leczącego się Zimnocha)24 . 

Fatalna passa zwierzchników tarnogórskiej organizacji PPS trwała nadal. Miesiąc 
później nowo mianowany sekretarz porzucił funkcję i nie informując nikogo, opuścił 
Tarnowskie Góry. Jego potajemny wyjazd wywołał skandal, bowiem okazało się, że 
Dąbrowski okradł kasę organizacji, a także splądrował przydzielone mu mieszkanie, 
zabierając z niego rzeczy należące też do innych działaczy. W tej sytuacji na stano-
wisko powrócił Zimnoch. Nie sprawował go jednak długo – w czasie konferencji 
powiatowej PPS, która odbyła się 22 września 1946 roku, złożył rezygnację (moty-
wując ją złym stanem zdrowia). Na jego miejsce wybrany został Paweł Rzepka. Na 
stanowisku przewodniczącego PK pozostał Eichman25 . 

 20 AP Kat, zespół 12/183 Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach (dalej: WRN Kat), sygn. 702, 
Sprawozdanie Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowskich Górach za czerwiec 1946 roku, s. 42; 
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), zespół Ministerstwo Bezpie-
czeństwa Publicznego (dalej: MBP), sygn. 00231/86/17, Sprawozdanie z akcji Głosowania Ludowego 
w powiecie Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry 20 sierpnia 1946 roku, s. 224, passim; N. Koło-
mejczyk: W pierwszych latach Polski Ludowej (1945–1948). [W:] Tarnowskie Góry. Zarys rozwoju 
powiatu. Red. H. Rechowicz. Katowice 1969, s. 291.

 21 N. Kołomejczyk: W pierwszych..., s. 291.
 22 Referendum z 30 czerwca 1946 roku. Przebieg i wyniki. Oprac. A. Paczkowski. Warszawa 1993, 

s. 105.
 23 B. Linek: Formy i przejawy życia politycznego w powojennym półwieczu. [W:] Historia Tarnowskich 

Gór. Red. J. Drabina. Tarnowskie Góry 2000, s. 528.
 24 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Protokół zjazdu powiatowego PPS w dniu 21 lipca 1946 

roku, s. 8–9.
 25 Tamże, Pismo sekretarza PK PPS w Tarnowskich Górach A. Zimnocha do WK PPS w Katowicach, 

Tarnowskie Góry 2 września 1946 roku, s. 6; tamże, Protokół z 31 lipca 1946 roku sporządzony przez 
P. Rzepkę, s. 5.
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W tym czasie partia pod względem liczebności i wpływów nadal pozostawała w tyle 
za PPR. Liczyła 703 członków zrzeszonych w 10 komitetach miejskich i gminnych oraz 
w 9 kołach fabrycznych. W radach narodowych socjaliści obsadzali 39 foteli, sprawo-
wali też 6 kierowniczych stanowisk w administracji i 2 w przemyśle. W zarządach 
organizacji społecznych PPS umieściła 20 członków26 .

Nieprzestrzeganie przez komunistów zasady równego parytetu w sprawowaniu 
kluczowych stanowisk politycznych stale pozostawało głównym powodem zadraż-
nień z socjalistami. Jednak Komitet Powiatowy PPR uważał, że to z winy PPS nie 
układała się w powiecie tarnogórskim współpraca między „bratnimi partiami”. Pepe-
erowcy stwierdzali, że istniała ona jedynie na papierze, w postaci wielu podpisanych 
wspólnie uchwał, ale nie przejawiała się w czynnej działalności. Wprawdzie nurt 
WRN nie miał zbyt wielkich wpływów wśród tarnogórskich socjalistów, ale zwo-
lennicy ścisłego współdziałania z PPR („jednolitofrontowcy”) także byli nieliczni. 
W tej sytuacji komuniści obawiali się zbliżenia PPS do opozycyjnego PSL, bowiem 
ludowcy wystosowali do socjalistów prośbę o nawiązanie współpracy27 .

Niebawem relacje socjalistów z komunistami jeszcze się pogorszyły. Trwały nie-
formalne kontakty działaczy PSL z socjalistami. Rzepka i Zimnoch zostali przez I se-
kretarza KP PPR Michała Woźnicę nazwani „jednolitofrontowcami odświętnymi”, 
bowiem coraz natarczywiej domagali się równego dostępu do sprawowania władzy 
na lokalnej scenie politycznej, a zwłaszcza stanowiska starosty, bowiem w październi-
ku pojawił się na nim wakat28. Niepokoiły też pepeerowców polityczne poglądy ludzi 
zapisujących się w szeregi socjalistów. „PPS na naszym terenie stało się kryjówką 
dla wielu reakcyjnych elementów” – pisali. Sekretarz Woźnica utyskiwał również 
na niesolidność działaczy PPS, ponieważ gdy w powiecie odbywały się zebrania pro-
testacyjne w sprawie wystąpienia sekretarza stanu USA Jamesa Byrnesa, socjaliści 
zadeklarowali udział swoich mówców, ci jednak na żadnym wiecu się nie pokazali29 . 

Masówki, na których potępiano amerykańskiego sekretarza stanu, były wstę-
pem do kampanii przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego. 22 września 1946 
roku Krajowa Rada Narodowa uchwaliła ordynację wyborczą, przy czym skład ko-
misji obwodowych i okręgowych uzależniono w niej od decyzji administracyjnych. 
PSL straciło jakikolwiek wpływ na ten kluczowy element wyborów. 11 października 
w „Dzienniku Ustaw” ukazało się obwieszczenie o podziale kraju na okręgi wybor-
cze. Powiat tarnogórski włączono do okręgu nr 41, obejmującego ponadto powiat 
lubliniecki i Zagłębie Dąbrowskie; przeszło pół miliona uprawnionych do głosowania 

 26 Tamże, Kwestionariusz sprawozdawczy za sierpień 1946 roku, s. 7.
 27 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za sierpień 

1946 roku, s. 44–47.
 28 Pepeerowski starosta Józef Marek w październiku 1946 roku odszedł na równoległe stanowisko do 

Pszczyny. Zastąpił go w Tarnowskich Górach Józef Grzegorzek, zasłużony polityk przedwojenny, 
powstaniec śląski. Nie był związany z lokalnym układem politycznym, nominalnie należał zaś do 
Stronnictwa Pracy, które jednak na terenie powiatu już wówczas nie istniało. Starosta nie miał zatem 
żadnego politycznego zaplecza w powiecie. I sekretarz KP PPR ironizował, że SP składało się w po-
wiecie ze starosty Grzegorzka i „farorza prałata [ks. Michała] Lewka”. AP Kat, WRN Kat, sygn. 696, 
Protokół z posiedzenia PRN w Tarnowskich Górach w dniu 25 października 1946 roku, s. 45–46; AP 
Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za styczeń 
1947 roku, s. 78–84.

 29 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za wrzesień 
1946 roku, s. 48–52.
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wybierało w nim dziewięciu posłów do parlamentu. Datę wyborów parlamentarnych 
wyznaczono na 19 stycznia 1947 roku30 . 

W pierwszej fazie kampanii wyborczej tarnogórscy komuniści nie za bardzo mo-
gli liczyć na wsparcie ze strony PPS. Nie układała się współpraca ani na szczeblu 
powiatowym, ani na szczeblu gminnym – za co socjaliści obciążali winą pepeerow-
ców, którzy nie byli nią ponoć zainteresowani. Podobno tylko w jednym przypadku, 
w Strzybnicy, od wspólnych działań uchylała się PPS, bowiem gminnym sekretarzem 
PPR był tam człowiek, który przed wojną należał do organizacji niemieckich. Co naj-
istotniejsze (z punktu widzenia socjalistów), nie udało się wypracować konsensusu 
przy obsadzie komisji wyborczych. Jak pisał Rzepka: „Praca Pow[iatowego] Kom[i-
tetu] nad ustaleniem członków do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie 
powiatu tarnogórskiego nie zdała się na nic, ponieważ PPR wybrała sobie naszych 
towarzyszy, nawet takich, którzy na naszych listach nie figurowali. W niektórych 
gminach nasi towarzysze zostali zupełnie pominięci”31 .

Odsunięcie socjalistów od prac w komisjach wyborczych (poza dokooptowanymi 
przez pepeerowców „jednolitofrontowcami”) było świadomym działaniem komuni-
stów i podległego im aparatu bezpieczeństwa. Celem było stworzenie komisji „pew-
nych”, obsadzonych przez ludzi dyspozycyjnych wobec poleceń PPR oraz Urzędu 
Bezpieczeństwa, skłonnych do tolerowania nadużyć, a nawet do sfałszowania wyniku 
wyborów. Ich wyselekcjonowaniu miała służyć szczegółowa weryfikacja. W całym 
okręgu wyborczym nr 41 „w porozumieniu z czynnikiem partyjnym [tj. władzami 
PPR] powzięto decyzję oczyszczenia Komisji z elementu niepewnego, co polegało 
na zamianie członków Komisji względnie usuwanie i wytypowanie innych oraz przez 
szeroko zakrojoną akcję werbunku [informatorów UB], szczególnie wśród członków 
PPS i innych [niekomunistycznych partii]” – pisał wysokiego szczebla funkcjonariusz 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego32 .

W tych warunkach socjaliści, poza wyjątkami, uchylali się od współpracy z ko-
munistami i aparatem bezpieczeństwa, którego rola w czasie wyborów okazała się 
kluczowa. Sekretarz KP PPR Michał Woźnica żalił się, że szeregi socjalistów składały 
się głownie z „rycerzy śpiących, jedynie zdolnych tylko do warcholenia”. W adreso-
wanych do KW PPR w Katowicach sprawozdaniach pisał też o „rozbijackiej dwuli-
cowej robocie” i „nikczemnej podłocie” socjalistów w czasie kampanii wyborczej, 
co polegało m.in. na tym, że PPS odrzuciła projekty składów komisji przygotowa-
ne przez PPR. Na posiedzeniu międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej doszło 
z tego powodu do ostrej kłótni. Na jednym ze swych spotkań socjaliści burzliwie 
oklaskiwali mówcę wzywającego do zerwania aliansu z komunistami. Coraz częściej 
i jawniej kontaktowali się też z działaczami PSL33 . 

 30 Dz.U. RP z 11 października 1946 roku nr 48 poz. 274; AIPN, MBP, sygn. 00231/86/14, Raport cyfro-
wy Wydziału V Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach do Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, Katowice 21 grudnia 1946 roku, s. 220; Cz. Osękowski: Wybory do 
sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce. Poznań 2000, s. 38.

 31 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za listopad 
1946 roku, s. 7–8.

 32 AIPN, MBP, sygn. 00231/86/14, Sprawozdanie delegata MBP z akcji wyborczej Okręgu Wyborczego 
nr 41, b.d. (po 17 stycznia 1947 roku), s. 374. 

 33 AP Kat, KP PPR w Tarnowskich Górach, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za 
listopad 1946 roku, s. 62–66.
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Tendencje obserwowane przez komunistów w szeregach tarnogórskiej organizacji 
PPS wyrażały nastroje występujące wówczas powszechnie w ruchu socjalistycznym. 
W połowie 1946 roku znaczna część działaczy szczebla wojewódzkiego i powiatowe-
go uznała, że po przegranym faktycznie referendum PPR znalazła się w defensywie 
i można z nią walczyć o kierowniczą rolę w państwie. Domagano się stanowisk w ad-
ministracji, sabotowano wspólne z komunistami działania, rozważano możliwość 
zawarcia politycznego aliansu z ludowcami. Z kierownictw partyjnych eliminowano 
kryptokomunistów (także w WK PPS w Katowicach). Przedstawiciele władz cen-
tralnych partii w osobie sekretarza generalnego Józefa Cyrankiewicza i wiceprze-
wodniczącego Kazimierza Rusinka wysyłali na Kreml sygnały, że równie dobrze jak 
PPR potrafią zagwarantować lojalność, a do tego zapewnić spokój w kraju, co już 
leżało poza zasięgiem możliwości komunistów. W tej sytuacji Stalin zdecydował się 
na arbitraż, mający pogodzić zwaśnione partie robotnicze. Kilka dni po spotkaniu 
liderów socjalistów i komunistów z radzieckim przywódcą, 28 listopada 1946 roku, 
została podpisana umowa o jedności działania PPR i PPS, zakładająca zbliżenie ide-
ologiczne, współpracę organizacyjną, utajnienie sporów międzypartyjnych, wspólne 
zwalczanie PSL, a w bliżej nieokreślonej perspektywie również zjednoczenie obu 
partii. Na podstawie umowy rozdzielono z góry mandaty w przyszłym parlamencie 
(przy czym PSL nie mógł otrzymać ich więcej niż 15%) i oddano w ręce PPR kontro-
lę nad aparatem wyborczym34 .

W efekcie socjaliści nie mogli już ostentacyjnie uchylać się od współdziałania 
z pepeerowcami. Przedstawiciel Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, nadzo-
rujący kampanię wyborczą w powiecie tarnogórskim, stwierdził, że na skutek naci-
sków aktywu PPR „nastąpiła radykalna poprawa we współpracy [PPS] tak z PPR, jak 
UB”35. Jednak władze KP PPR nadal nie były zadowolone z postawy swych sojuszni-
ków. Socjaliści w minimalnym tylko stopniu wsparli akcję zbierania podpisów popar-
cia na firmowaną przez PPR i jej aliantów listę Bloku Stronnictw Demokratycznych 
i Związków Zawodowych. Co więcej, część działaczy PPS odmówiła swego podpisu 
na tych listach. Od aktywnej działalności prawie zupełnie uchyliły się ogniwa tereno-
we partii, w kampanii udzielali się tylko działacze szczebla powiatowego (doliczono 
się ich ogółem czterdziestu). Sekretarz PPR Woźnica uważał zresztą, że większość 
członków PK pozoruje tylko aktywność i wywiera negatywny wpływ na postępowa-
nie Rzepki36 .

Postawa socjalistów nie miała jednak w tych wyborach większego znaczenia – 
gros pracy wykonał aparat bezpieczeństwa, weryfikując składy komisji, nasycając je 
swą agenturą, skutecznie zniechęcając do kontroli wyborów nominowanych przez 
PSL mężów zaufania, łamiąc przejawy oporu społecznego (przez likwidację ogniw 
PSL, groźby, masowe areszty prewencyjne, przeszukania, zwolnienia z pracy, pozba-
wianie praw wyborczych etc.), a także organizując wespół z PPR grupy wyborców 
głosujących jawnie i manifestacyjnie na listy kandydatów Bloku. W samym powie-

 34 R. Spałek: Między…, s. 196–197, 200, 203–204.
 35 AIPN, MBP, sygn. 00231/86/14, Sprawozdanie delegata MBP z akcji wyborczej Okręgu Wyborczego 

nr 41, b.d. (po 17 stycznia 1947 roku), s. 376.
 36 AP Kat, KP PPR w Tarnowskich Górach, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za 

grudzień 1946 roku, s. 73–77; tamże, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za styczeń 1947 
roku, Tarnowskie Góry 6 lutego 1947 roku, s. 78–84.



AdAm dziuBA

68

cie tarnogórskim przeprowadzono 243 rewizje, zatrzymano prewencyjnie 66 osób 
i utworzono 1085 grup wybierających jawnie37 .

Według oficjalnego komunikatu wybory do Sejmu Ustawodawczego zakończyły 
się całkowitym zwycięstwem PPR i jej aliantów. Oczywiście rezultaty osiągnięte 
przez Blok Demokratyczny nie odzwierciedlały poglądów społeczeństwa – były efek-
tem presji wywartej przez organy bezpieczeństwa i PPR, nie można też wykluczyć, 
że podobnie jak w przypadku referendum, wynik osiągnięty został poprzez masowe 
fałszerstwo, tym łatwiejsze, że PSL zostało praktycznie odsunięte od wglądu w prace 
komisji wyborczych. 

Tabela 1. Rezultat wyborów sejmowych w województwie śląskim, w Okręgu Wyborczym nr 41 i w powiecie 
tarnogórskim

uprawnio-
nych głosujących głosy  

nieważne Blok SD i ZZ Stronnictwo 
Pracy

PSL „Nowe 
Wyzwolenie” PSL

województwo
śląskie 1679529 1606716 10186 1518899 26467 4828 41519

Okręg  
Wyborczy 41 344226 325057 1847 302574 2176 1421 17039

powiat 
tarnogórski 58843 57081 384 53056 627 119 2895

Źródło: AIPN, MBP, sygn. 00231/86/14, Raport sprawozdawczy z przebiegu wyborów z woj. śląsko-dą-
browskiego, Katowice 23 stycznia 1947 roku, s. 355; N. Kołomejczyk: W pierwszych latach…, s. 292.

Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego stanowisko socjalistów wobec PPR ule-
gło zmianie. Wprawdzie podpisanie umowy o jedności działania oznaczało dla PPS 
faktyczną rezygnację z aspiracji do pełnej politycznej podmiotowości, jednak partia 
stała się, poza komunistami, jedyną siłą mogącą jeszcze odegrać istotną rolę w kształ-
towaniu się relacji w kraju pozbawionym już praktycznie silnej, zinstytucjonalizo-
wanej opozycji. Tak postrzegali sytuację liczni działacze socjalistyczni, znaczna część 
społeczeństwa, a także, zaniepokojona rozwojem sytuacji w szeregach alianta, partia 
komunistyczna. Kierowniczka Wydziału Kadr KW PPR w Katowicach Jadwiga Lu-
dwińska stwierdziła, że po wyborach parlamentarnych to właśnie w PPS skupiły się 
elementy opozycyjne, co więcej „uważana [jest ona] przez reakcję za jedyną partię, 
gdzie można należeć”38 .

Między „bratnimi partiami robotniczymi” rozpoczęła się polemika, obejmująca 
kwestie polityczne, ideologiczne, społeczne, a także gospodarcze. W kwietniu 1947 
roku władze centralne PPR zaproponowały zjednoczenie obu partii robotniczych, 
zdradzając tym samym zamiar wchłonięcia PPS. Kierownictwo socjalistów nie od-
rzuciło tego pomysłu całkowicie, ale jego realizację uznało za odległą perspektywę. 
Jednocześnie komuniści nakazali Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego pacy-

 37 AIPN, MBP, sygn. 00231/86/14, Zestawienie działań organizacyjnych i represyjnych w okręgach 40 
i 41, b.d., s. 334; tamże, Raport naczelnika Wydziału V WUBP w Katowicach na temat przebiegu 
wyborów w województwie śląskim, Katowice 19 stycznia 1947 roku, godz. 15.00, s. 347; tamże, 
Sprawozdanie delegata MBP z akcji wyborczej Okręgu Wyborczego nr 41, b.d. (po 17 stycznia 1947 
roku), s. 374–376.

 38 AP Kat, zespół 12 1718 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PPR 
Katowice), sygn. 686, Sprawozdanie z działalności brygad personalnych PPR za luty 1947 roku, s. 2–4.
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fikację nastrojów w szeregach swych krnąbrnych sojuszników. Podjęli też działania 
obliczone na osłabienie spoistości socjalistów za pośrednictwem swoich „wtyczek” 
i serwilistycznie nastawionych „jednolitofrontowców” („lewicowców”). Celem ata-
ku stali się „prawicowcy” (podkreślano zwłaszcza ich prawdziwe bądź urojone związ-
ki z WRN), których bezkompromisowo zwalczano. „Prawicowców” często wspierali 
lawirujący między dwoma skrzydłami partii „centryści”39 .

Rok 1946 tarnogórska PPS zamknęła liczbą 880 członków, podczas gdy PPR mia-
ła ich w tym czasie przeszło dwukrotnie więcej – 1901. Już w styczniu 1947 roku 
obie partie robotnicze znalazły się w Tarnowskich Górach niemal w stanie otwartego 
konfliktu, którego bezpośrednim powodem stała się bezkompromisowa walka o no-
wych członków, podczas prowadzonej przez nie akcje masowego naboru do szeregów 
partyjnych40 .

Socjaliści podjęli kampanię werbunkową w urzędach i zakładach przemysłowych, 
konkurując tym samym z komunistami. Odnieśli przy tym poważne sukcesy, prze-
ciągając do swej organizacji nawet osoby będące już w tym czasie kandydatami do 
PPR. Zapisywali się zaś do nich zwłaszcza urzędnicy i inteligenci, poddawani presji 
przez pepeerowców i zagrożeni utratą stanowisk, o ile pozostaną bezpartyjni. Osią-
gnięcia socjalistów sekretarz PPR przypisywał jednak temu, że obowiązywały u nich 
dużo niższe składki i znacznie mniejsze wymogi co do aktywności organizacyjnej. 
Zauważył też, że w partii socjalistycznej znaleźli się liczni sympatycy rozbitego PSL, 
którzy wraz z działaczami wywodzącymi się z WRN istotnie wpływali na ewolucję 
programową PPS. Na zebraniach oklaskiwani byli mówcy wzywający do formalne-
go zerwania z PPR. Woźnica utyskiwał, że opanowane przez WRN-owców i byłych 
działaczy PSL władze partyjne nie były zainteresowane poprawą atmosfery we wza-
jemnych relacjach; na wspólnych zebraniach przedstawiciele PK PPS pojawiali się 
niechętnie, zaś gdy już przyszli, rozmowy zaczynali od żądania równych parytetów 
w dostępie do urzędów w powiecie41 .

Okazją do wyartykułowania wzajemnych pretensji stało się pierwsze po wybo-
rach posiedzenie tarnogórskiej Komisji Porozumiewawczej PPR i PPS w dniu 8 lu-
tego 1947 roku, Sekretarz PPS Rzepka miał pretensje, że przed wyborami areszto-
wał go UB. Replikował pepeerowski burmistrz Tarnowskich Gór Antoni Zawisza, 
twierdząc, że on także został zatrzymany (co jest jednak mało wiarygodne, bowiem 
Zawisza był sprawdzonym, przedwojennym komunistą). Szef Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowskich Górach Józef Ciesielski wyjaśnił lako-
nicznie Rzepce, że jego aresztowania „wymagała sytuacja wyborcza”. Inni członkowie 
PPS protestowali zaś przeciwko temu, że komuniści werbowali do swej partii socja-
listów. Odpowiedział im członek KP PPR Stanisław Marchewka, że o „takich drob-
nostkach” nie powinno się rozmawiać, bo „dwóch socjalizmów nie budujemy, a tylko 

 39 J. Wrona: System…, s. 237–238, 246; R. Spałek: Między…, s. 222–224.
 40 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. IV, 1969, s. 134, 160.

 41 AP Kat, KP PPR w Tarnowskich Górach, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za 
styczeń 1947 roku, s. 78–84.
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jeden socjalizm; nam chodzi o socjalizm, który wyszedł z Marksa. A zastanawiać się 
lepiej [należy] nas [wł. nad] oczyszczeniem Polski z resztek faszyzmu”42 .

W lutym 1947 roku do PPS wstąpiło 650 członków. Powstał też szereg nowych 
kół partyjnych (m.in. w Zarządzie Gminnym w Tarnowskich Górach, w magistracie 
tarnogórskim, w Spółce Brackiej w Tarnowskich Górach i w Miejskich Zakładach 
Przemysłowych), a nawet jeden komitet gminny. Zdaniem Rzepki rosły wpływy PPS 
w społeczeństwie i w ruchu związkowym. W marcu liczba członków wzrosła do 2250, 
a pomimo nasilonej kontrakcji PPR powstał szereg kolejnych kół partyjnych43 .

Konflikt między „bratnimi partiami robotniczymi” mocno podgrzała wizyta w po-
wiecie tarnogórskim II sekretarza WK PPS w Katowicach Emanuela Mleczki. Podczas 
odbywającej się 27 lutego 1947 roku konferencji powiatowej PPS w Tarnowskich 
Górach wygłosił referat, w którym bezkompromisowo zaatakował PPR. 2 marca 
1947 roku, podczas kolejnego oficjalnego wystąpienia, tym razem na zebraniu Miej-
skiego Komitetu PPS w Piekarach Śląskich, stwierdził, że nie boi się konfidentów 
UB i PPR, którzy mogli się wślizgnąć na spotkanie, po czym skrytykował pepeerow-
ców za to, że nie wywiązują się z umów z socjalistami. Członków PPR en masse uznał 
za analfabetów i materialistów, przedwojennych komunistów zaś nazwał zdrajcami, 
którzy pomogli Hitlerowi w objęciu władzy. Skrytykował ponadto realizację reformy 
rolnej i upaństwowienia przemysłu. Odwołując się do udziału socjalistów w wybo-
rach parlamentarnych, stwierdził że „w kampanii wyborczej nie braliśmy wprawdzie 
aktywnego udziału, ale za to mamy ręce czyste”, ewidentnie nawiązując do popełnio-
nych w ich trakcie nadużyć44 .

Pokłosiem wizyty II sekretarza WK w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich 
była zwołana przez PPR narada, na którą wezwano też członków PPS. Pepeerowcy 
natychmiast zaatakowali socjalistów za słowa Mleczki i usiłowali od nich wydobyć 
oświadczenie, że się z tezami jego wystąpień nie zgadzają. Po długiej dyskusji i kilku 
przerwach Marian Rychter, przewodniczący Miejskiego Komitetu PPS w Tarnow-
skich Górach przedstawił stanowisko socjalistów: nie zgadzają się z Mleczką, jednak 
dopiero po sformułowaniu protokołu i przedstawieniu go w organizacjach partyj-
nych zadecydują, czy oficjalnie potępią tezy jego wystąpień. Natomiast dążyć będą 
do zacieśnienia współpracy z PPR45 . 

Elementem presji wywieranej na PPS przez komunistów była też przeprowadzo-
na w marcu 1947 roku reorganizacja składów rad narodowych wszystkich szczebli 
w powiecie. Reprezentacja PPR w porównaniu z ubiegłym rokiem uległa zwiększe-
niu; wśród 58 radnych PRN 21 należało do PPR, 12 do PPS, 6 do SL i 6 do SD, a 13 
było bezpartyjnych. Na 240 radnych szczebla podstawowego z PPR wywodziło się 

 42 AP Kat, KP PPR w Tarnowskich Górach, sygn. 5, Protokół z Konferencji Porozumiewawczej PPR 
i PPS z 8 lutego 1947 roku, s. 7.

 43 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za luty 
1947 roku, s. 11–13; tamże, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za marzec 1947 roku, 
s. 14–15; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 38, Protokół z zebrania organizacyjnego PPS w Za-
rządzie Miejskim Tarnowskie Góry, s. 22; tamże, Protokoły zebrań założycielskich kół PPS w powie-
cie tarnogórskim, s. 23–24.

 44 AP Kat, KW PPR Kat, sygn. 130, Raport specjalny naczelnika Wydziału V WUBP Katowice do naczel-
nika Wydziału I Departamentu V MBP, Katowice 27 marca 1947 roku, s. 34. 

 45 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 5, Protokół wspólnej konferencji KP PPR i PK PPS, Tarnow-
skie Góry 15 marca 1947 roku, s. 8–11.
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85, z PPS – 51, po 13 ze Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, 
zaś 78 nie reprezentowało żadnej partii46 .

W międzyczasie w parowozowni w Tarnowskich Górach drobne utarczki pomię-
dzy zatrudnionym tam jako zastępca naczelnika jednego z wydziałów, byłym I sekre-
tarzem KP PPR Bendkowskim, a pracującymi w zakładzie działaczami PPS, przerodzi-
ły się w poważny spór międzypartyjny. Konflikt pojawił się na tle prowadzonej przez 
obydwie partie robotnicze masowej akcji werbunkowej. Opiekun młodych pracow-
ników parowozowni, socjalista Antoni Polok, namawiał podwładnych do wstąpienia 
do OMTUR. Spora część z nich złożyła deklaracje wstąpienia do organizacji, jednak 
Bendkowski je skonfiskował, nazywając przy tym młodzież odmawiającą wstąpienia 
do działającego pod kuratelą PPR Związku Walki Młodych faszystami i odgrażając 
się, że „reakcjoniści” działający w PPS zostaną z parowozowni usunięci47 .

8 marca 1947 roku w „Gazecie Robotniczej”, wojewódzkim organie PPS, ukazał 
się artykuł opisujący całe zajście, a przy okazji krytykujący i wyszydzający Bend-
kowskiego. Jego autor zaznaczył, że Bendkowski, po interwencji oddał wprawdzie 
część deklaracji, ale nie zwrócił wszystkich. Następnie przytoczył na łamach gazety 
obszerny fragment listu działaczy OMTUR z parowozowni. Ci zaś ironizowali, że 
postępowanie zastępcy naczelnika wynikało z niewiedzy na temat działalności ich 
organizacji i stwierdzali: „a szkoda, bo mógłby wiele skorzystać. Pan zastępca ma po-
dobno trudności z ortografią i gramatyką języka polskiego. Przy naszej pomocy mógł-
by te trudności usunąć. Prowadzimy bowiem kursy repolonizacyjne”. List młodych 
socjalistów kończyło stwierdzenie, że postawa przyjęta przez byłego sekretarza PPR 
nie jest wśród jego partyjnych kolegów rzadkością oraz następująca zapowiedź: „Nie 
widzimy możliwości dogadania się z tymi panami. Będziemy się przeto odwoływać 
do opinii publicznej i bić po łapach każdego, kto chciałby stanąć w poprzek naszej 
organizacji”48 .

Spór próbowano załagodzić 13 marca na zebraniu aktywistów MK PPS w Tar-
nowskich Górach. Rychter nalegał, by unikać kolejnych zadrażnień i skrytykował 
artykuł w „Gazecie Robotniczej”. Replikował Polok, wyjaśniając tło całego zajścia. 
Podkreślił przy tym, że PPR agitowała do wstępowania w swe szeregi, obiecując buty 
lub ubrania. Wówczas Rychter polecił, by świadkowie zajścia z Bendkowskim złożyli 
protokolarne oświadczenia, zaś jeden z liderów socjalistów, Alojzy Szczyrski, zapro-
ponował, by zebrany materiał przesłać za pośrednictwem PK PPS do wojewódzkich 
władz partyjnych. Zebrane oświadczenia przekazano następnie władzom powiato-
wym PPS, które 20 marca przesłały je do Katowic49 . 

Będący wówczas II sekretarzem PK Zimnoch dołączył do nich własny komen-
tarz, w którym przedstawił relacje socjalistów z komunistami. Stwierdzając, że PPR 
obwinia PPS o wystąpienie Mleczki i artykuł na temat Bendkowskiego, podkreślał: 

 46 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 13, Powiatowa ankieta sprawozdawcza PPR o stanie orga-
nizacyjnym innych organizacji politycznych i społecznych w powiecie tarnogórskim, dane za okres 
styczeń – kwiecień 1947 roku, s. 22.

 47 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 38, Protokół posiedzenia aktywu MK PPS w Tarnowskich 
Górach w dniu 13 marca 1947 roku, s. 4.

 48 Czy kolejarzom wolno należeć do OMTUR, „Gazeta Robotnicza”, nr 66 z 8 marca 1947 roku, s. 5.
 49 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 38, Pismo II sekretarza PK PPS w Tarnowskich Górach 

A. Zimnocha i przewodniczącego PK PPS w Tarnowskich Górach S. Kaczmarka, Tarnowskie Góry 20 
marca 1947 roku, s. 5; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, oświadczenia, s. 15–18.
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„wszelkie Konferencje Porozumiewawcze zwoływane przez Pow[iatowy] Kom[itet] 
PPR nie mają charakteru Konferencji, a są to po prostu kłótnie. Zwołuje się nas po 
to, aby oblewać potokami nieparlamentarnych wyzwisk, czynić pod adresem na-
szych członków wyimaginowane zarzuty, wyśmiewać się i lekceważyć naszych akty-
wistów i pouczać nas co mamy mówić na zebraniach i wiecach publicznych, tak aby 
im to dogadzało. Nasze najlepsze usiłowania nawiązania współpracy z PK [wł. KP] 
PPR rozbijają się o złą wolę niektórych aktywistów z PPR. Zazdrość, że PPS w Tar-
n[owskich] Górach posiada w swoich szeregach masę inteligencji wyprowadziła ich 
z równowagi i szaleją ze złości. Nic więc dziwnego, że nasi najzdolniejsi aktywiści, 
mając w pamięci częste wezwania ich do UB, gdzie przetrzymuje się ich od kilku 
do kilkunastu godzin, nie chcą się narażać i odmawiają brania udziału w Konferen-
cjach”50 .

Wyjaśnienia Zimocha nie znalazły jednak uznania w WK i spór rozwiązano po 
myśli PPR. Podczas zorganizowanej 20 kwietnia 1947 roku Konferencji Powiatowej 
PPS ustąpiły dotychczasowe władze powiatowe partii w osobach przewodniczącego 
Eichmana oraz sekretarzy Rzepki i Zimnocha. Nowym przewodniczącym PK został 
Szczyrski, I sekretarzem – Feliks Marszalski, a II sekretarzem – Marian Rychter. 
Z ramienia władz wojewódzkich konferencję odwiedził, owacyjnie witany przez 
zebranych, ustępujący przewodniczący WK Jan Bielnik. Przedstawił referat pro-
gramowy, w którym o stosunku PPS do PPR wypowiedział się następująco: „stać 
musimy twardo na stanowisku, by nikt z towarzyszy bratniej partii nie ośmielił się 
proponować członkom naszej Partii wstąpienia do PPR, jak również nie należy tego 
czynić z naszej strony, a pamiętać musimy i niech inni o tym pamiętają, że zniszczyć 
PPS – równa się zniszczeniu Polski”51 . 

Nowe władze powiatowe partii socjalistycznej bardzo pozytywnie ocenili dzia-
łacze KP PPR. Uznali, że dopiero one umożliwiły współpracę międzypartyjną (co 
w komunistycznej nowomowie oznaczało faktycznie wasalizację PPS). Podkreślali, 
że w wyborach władz związków zawodowych socjaliści uzgadniali swe wystąpienia 
z komunistami, unikali zadrażnień. To „polepszenie” wzajemnych relacji nie dotarło 
jednak do większości ogniw terenowych PPS, gdzie spory nadal trwały. Niebawem 
zresztą pepeerowcy zaczęli utyskiwać, bowiem działaniom PK, poza niezmiennie 
stojącym na „jednolitofrontowej” pozycji Marszalskim, ponownie zaczęli nadawać 
ton „prawicowcy”52 .

Znamienne było wystąpienie przedstawiciela PK Laskowskiego na wspólnej kon-
ferencji PPR i PPS w sierpniu 1947 roku, poświęconej odrzuceniu przez Polskę Planu 
Marshalla. Skrytykował on wprawdzie Stany Zjednoczone, opisał politykę USA jako 
wygrażanie bombą atomową połączone z zachętami w postaci „worka złota” i wyja-
śnił, że socjaliści nie widzą alternatywy dla jednolitego frontu z pepeerowcami, ale 

 50 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, Pismo II sekretarza PK PPS w Tarnowskich Górach 
A. Zimnocha do WK PPS w Katowicach, Tarnowskie Góry 21 marca 1947 roku, s. 6.

 51 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za kwiecień 
1947 roku, s. 18–19; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Protokół Walnego Zjazdu PK PPS 
w Tarnowskich Górach w dniu 20 kwietnia 1947 roku, s. 13–14.

 52 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za kwiecień 
1947 r., s. 96–101; tamże, Sprawozdanie KP PPR w Tarnowskich Górach za maj 1947 roku, s. 85–91.
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też mocno podkreślił, że „warunkiem powodzenia jednolitego frontu jest równość 
dwóch partnerów”53 .

Opór części członków władz powiatowych PPS wobec Marszalskiego był podyk-
towany koniecznością, bowiem w serwilizmie wobec „bratniej partii” posunął się on 
do kolaboracji. Jego politykę opisał w notatce do WK poseł na Sejm Ustawodawczy, 
socjalista Kazimierz Rapaczyński, w następujący sposób: „tow. Marszalski o rozwój 
partii nie dbał, gospodarkę pieniężną prowadził niedbale i we wszystkich sprawach, 
które należały do jego decyzji działał ściśle według jednostronnych wskazówek po-
wiatowego komitetu PPR. Szło to podobno tak daleko, że wszystkie okólniki i wiele 
pism kierowanych do Partii składał w PPR-rze. Sprawa jego została podobno oddana 
pod sąd partyjny. Na terenie powiatu partia nasza nie zajmuje żadnych – uwagi god-
nych – stanowisk, ani w administracji, ani w samorządzie”54 .

Atak na Marszalskiego nastąpił na zebraniu aktywu powiatowego PK we wrześniu 
1947 roku. Krytyczne uwagi przeciwko zwierzchnikowi zgłaszali sekretarze organi-
zacji terenowych, m.in. z miejskich komitetów w Tarnowskich Górach i w Piekarach 
Śląskich. Marszalski, mimo tej krytyki, jak i kłopotów w WK (tłumaczył je m.in. 
nieterminowym oddawaniem sprawozdań), nie przejmował się. Na koniec zebrania 
podkreślił, że skrupulatnie wykonuje decyzje wojewódzkiego kierownictwa PPS55 .

Jednak 2 października 1947 roku on i Rychter zostali z polecenia WK odwoła-
ni. Stanowisko I sekretarza objął Stanisław Pamuła, jego zastępcą został Zimnoch. 
Nowe władze PK nie zerwały z „jednolitofrontową” polityką poprzedników. Już 
w trakcie konferencji Zimnoch zapowiedział, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na 
wspólnym posiedzeniu egzekutyw PPR i PPS, w szeregach socjalistów rozpocznie się 
weryfikacja członków, zaś 20 października na wspólnym posiedzeniu komitetów PPR 
i PPS zapadła decyzja o powołaniu instytucjonalnego międzypartyjnego Komitetu 
Współdziałania56 .

W grudniu socjaliści ponieśli porażkę w wyborach do rad zakładowych. Mimo 
wystawienia wspólnych list PPR i PPS, komuniści potraktowali je prestiżowo i sta-
rannie się przygotowali. Nakazała im to zresztą Ludwińska, która na posiedzeniu eg-
zekutywy KP PPR w dniu 5 listopada 1947 roku wyjaśniała zebranym, jak „podejść 
do robotników na zakładach pracy, by osiągnąć zwycięstwo w wyborach”. Socjaliści 
zaś sami przyznawali, że nie wykazali się żadną aktywnością, jak też nie przygotowali 
się specjalnie do wyborów57 .

 53 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 5, Protokół ze wspólnej konferencji PPR i PPS w Tarnow-
skich Górach w dniu 10 sierpnia 1947 roku, s. 24–25.

 54 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 8, Pismo posła dr. K. Rapaczyńskiego do WK PPS w Katowi-
cach, Katowice 20 października 1947 roku, s. 28.

 55 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 3, Sprawozdanie z zebrania aktywu PK PPS Tarnowskie Góry 
w dniu 18 września 1947 roku, s. 3–5.

 56 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za paździer-
nik 1947 roku, s. 29–30; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 3, Sprawozdanie z posiedzenia PK 
PPS w Tarnowskich Górach w dniu 2 października 1947 roku, s. 6; tamże, Sprawozdanie z posiedze-
nia PK PPS w Tarnowskich Górach w dniu 11 października 1947 roku, s. 10–11; AP Kat, KP PPR 
Tarnowskie Góry, sygn. 5, Protokół wspólnego posiedzenia egzekutywy PPR i PPS w Tarnowskich 
Górach w dniu 20 października 1947 roku, s. 33–34.

 57 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Tarnowskich 
Górach w dniu 5 listopada 1947 roku, s. 29; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie 
PK PPS w Tarnowskich Górach za grudzień 1947 roku, s. 33–34.
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Mimo postępującej wasalizacji i prestiżowych porażek PPS nadal jeszcze się orga-
nizacyjnie rozwijała, choć przyrost liczby członków był już minimalny. Od września 
1947 roku, kiedy to liczyła 2802 członków, do końca grudnia jej szeregi wzrosły do 
2862 osób. Liczebność PPR w tym samym okresie wzrosła z 3306 do 3310 człon-
ków58 .

W lutym 1948 roku odbyła się kolejna konferencja powiatowa PPS. Zmiany na 
najwyższych stanowiskach były tym razem nieznaczne – Zimnocha na stanowisku II 
sekretarza zmienił Czesław Gogola. Obrady obserwował przewodniczący WK PPS 
Piotr Oraczewski, który w wygłaszanym przez siebie referacie programowym mocno 
podkreślił, że partia stoi na stanowisku jednolitego frontu (ale niczego innego nie 
mógł już wówczas powiedzieć). Głos zabrał także I sekretarz PK: „Trzeba wyrugo-
wać z naszej Partii elementy niezdecydowane – powiedział tow. Pamuła. Trzeba nam 
takich ludzi, na których Partia może polegać. Trzeba wzmocnić dyscyplinę członków 
Partii”59. Sprawozdanie ze swej działalności zdał Zimnoch. Jako II sekretarz PK od-
powiadał za sprawy organizacyjne i szkoleniowe. Podkreślił, że akcja szkoleń ideolo-
gicznych postępuje bardzo powoli, ponadto w wielu miejscach współpraca z PPR nie 
była zadowalająca i tam właśnie należało kierować „pewnych jednolitofrontowców”. 
Tłumaczył się też z bardzo powolnego postępu prac komisji weryfikacyjnej60 .

Tarnogórska PPS, coraz ściślej wiążąc się z PPR, znalazła się na drodze wyznaczo-
nej przez centralne kierownictwo swej partii w połowie 1947 roku, kiedy to Rada 
Naczelna PPS, po dramatycznych sporach wypowiedziała się za jak najściślejszym 
współdziałaniem z komunistami. Kontrola sprawowana przez pepeerowców nad so-
cjalistami zacieśniła się: zwoływano wspólne konferencje i narady, w czasie których 
dyskutowano nad zagadnieniami „jedności organicznej” obu partii. Zwalczano działa-
czy domagających się głośno niezależności organizacyjnej – usuwano ich z kierowni-
czych stanowisk, a nawet z partii. Na razie wydawało się jednak socjalistom, że wizja 
„jedności organicznej” jest jeszcze oddalona w czasie61 .

Tymczasem, po odbytej we wrześniu 1947 roku naradzie partii komunistycznych 
w Szklarskiej Porębie, procesy unifikacyjne wedle wzorca radzieckiego, przybrały 
na sile we wszystkich rządzonych przez komunistów państwach Europy Środkowej. 
Rozbieżności ideologiczne czy odmienne koncepcje rozwoju gospodarki należało jak 
najszybciej wyeliminować. W tej sytuacji samodzielność organizacyjna ruchu socja-
listycznego, nie tylko w Polsce, ale w całej radzieckiej strefie wpływów, okazała się 
nie do utrzymania. W czasie grudniowego kongresu PPS we Wrocławiu, w końcowej 
uchwale znalazły się wprawdzie słowa, że partia ta „jest i będzie narodowi polskiemu 
potrzebna”, ale po spotkaniu ze Stalinem w styczniu 1948 roku sekretarz general-
ny PPS Józef Cyrankiewicz przestał wierzyć, że uda się uniknąć „zjednoczenia”. 

 58 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za wrzesień 
1947 roku, k. 26–28; tamże, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za grudzień 1947 roku, 
s. 33–34; AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 10, Powiatowe ankiety sprawozdawcze PPR Tar-
nowskie Góry 1945–1948, s. 1–49.

 59 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za luty 
1948 roku, s. 37–39; AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Protokół z Walnej Konferencji Po-
wiatowej PPS w Tarnowskich Górach w dniu 8 lutego 1948 roku, s. 17–18.

 60 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 1, Sprawozdanie z pracy II sekretarza PK PPS Tarnowskie 
Góry do dnia 8 lutego 1948 roku, s. 19–20.

 61 R. Spałek: Między…, s. 216.
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10 marca na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli centralnych kierownictw PPR 
i PPS ostatecznie zapadła decyzja o rozpoczęciu procesu unifikacyjnego. W partii so-
cjalistycznej ruszyła fala „czystek”, mających wykluczyć z niej działaczy niechętnych 
połączeniu z PPR, czy ideologicznie „niepewnych”. W województwie śląskim rozpo-
częła ją dokonana 23 marca wymiana wojewódzkich władz partyjnych. Niebawem 
usunięto też nazbyt samodzielne wobec PPR kierownictwa szczebla powiatowego62 .

Ponieważ w Tarnowskich Górach władze PK już od kwietnia 1947 roku były 
w zasadzie uległe wobec PPR, nie zachodziła konieczność ich odwołania. Wyrazem 
tego była wspólna konferencja aktywu PPR i PPS w dniu 4 kwietnia, na której jako 
referentka i rzecznik „jedności organicznej” wystąpiła Ludwińska, wygłaszając ob-
szerny referat. Wzbudziła ponoć aplauz sali. Sekretarz Pamuła cieszył się, że sytuacja 
dojrzała do zjednoczenia, niektórzy pepeesowcy nie kryli ponoć wzruszenia, a na 
koniec przyjęto rezolucję, w której zapowiadano pozbawienie „elementów prawico-
wych i WRN” stanowisk kierowniczych. Sekretarz KP PPR w Tarnowskich Górach 
Władysław Iskierka zauważył zaś, że nawet byli WRN-owcy licytowali się odtąd 
w swej „jednolitofrontowości”63 .

Pod koniec kwietnia odbyło się kolejne zebranie aktywu PPR i PPS. Władze wo-
jewódzkie obu partii robotniczych reprezentowali II sekretarz KW PPR w Kato-
wicach Zenon Nowak i przewodniczący WK PPS Feliks Petruczynnik. Ten ostatni 
podkreślił, że w PPS obowiązuje już oficjalnie wyłącznie ideologia marksistowska, 
a w najbliższym czasie masy członkowskie zostaną poddane szkoleniom, mającym ją 
upowszechnić, jak też wyjaśnić przyszłą rolę zjednoczonej partii. Nowak nakazał zaś 
utworzyć „szóstki” międzypartyjne na szczeblu powiatu, miast i gmin oraz zakładów 
pracy. Miały one dopilnować wspólnych szkoleń członków w duchu ideologii marksi-
stowskiej, a także ustanowić nową władzę polityczną: ich uchwały miały być wiążące 
dla obu partii. Ustalono skład „szóstki” na poziomie powiatu tarnogórskiego – zna-
leźli się w niej m.in. Iskierka i Pamuła64 . 

Sprawą organizacji przyszłych władz „zjednoczonej partii klasy robotniczej” PPR 
zajęła się jednak samodzielnie. Na posiedzeniu 5 lipca 1948 roku egzekutywa KP wy-
typowała do nich także kandydatów z szeregów PPS. Listę tę stale korygowano65 . 

W czerwcu zakończyła się pierwsza weryfikacja członków powiatowej organiza-
cji PPS. W efekcie z szeregów tarnogórskiej PPS ubyło przeszło 600 osób. Szeregi 
te stopniały do 2280 członków. Partia znacząco osłabła w stosunku do PPR, która 
w tym czasie liczyła przeszło 3300 członków66. Poważne ostrzeżenie za uchylanie się 

 62 J. Wrona: System…, s. 247; J. Kantyka: Burzliwe…, s. 442–443, 447.
 63 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 5, Protokół zebrania aktywu PPR i PPS w Tarnowskich 

Górach w dniu 10 kwietnia 1948 roku, s. 39–40; tamże, Rezolucja PPR i PPS w Tarnowskich Górach 
z 10 kwietnia 1948 roku, s. 41; AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie KP PPR 
w Tarnowskich Górach za kwiecień 1947 roku, s. 172–177.

 64 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 5, Protokół zebrania aktywu PPR i PPS w Tarnowskich Gó-
rach w dniu 19 czerwca 1948 roku, s. 44–45.

 65 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Tarnowskich 
Górach w dniu 5 lipca 1948 roku, s. 58; tamże, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Tarnow-
skich Górach (brak pierwszej strony, ok. 15 lipca 1948 roku), s. 60–61.

 66 AP Kat, KW PPR Katowice, 116, Zestawienie organizacyjne PPS woj. śląsko-dąbrowskiego. Na lipiec 
1948 roku, s. 6; tamże, Reorganizacja kół PPS woj. śląsko-dąbrowskiego, Katowice 5 lipca 1948 roku 
(dane PPR z czerwca 1948 roku), s. 7–8
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od aktywnej pracy otrzymał przewodniczący PK Szczyrski (w październiku został 
odwołany, zaś jego funkcję powierzono Rudolfowi Gruszce)67 .

To jednak nie był koniec „czystki”. Bezpośrednio przed samym zjednoczeniem 
przeprowadzono ją jednocześnie w obydwu partiach robotniczych. Wytyczne ak-
cji weryfikacyjnej przedstawił 9 listopada na posiedzeniu egzekutywy KP PPR szef 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowskich Górach Józef Ciesielski (tak-
że członek egzekutywy). Wykluczeniu z PPR podlegali funkcjonariusze organów 
państwowych przedwojennej Polski, zwłaszcza granatowi policjanci, a także kup-
cy, rzemieślnicy zatrudniający siłę najemną i „element niepewny”. Robotnicy nie 
uczestniczący w życiu partyjnym mieli być tylko zawieszani. Z PPR miały podczas 
weryfikacji ściśle współpracować organy MO i UB. Nad czystością szeregów partii 
miała czuwać „trójka powiatowa” kontrolująca wszystkie protokoły o wykluczeniu. 
Iskierka polecił jej też zwrócić szczególną uwagę na przebieg „czystki” w PPS68 .

Do dnia 20 listopada z PPS usunięto 235 osób. Szeregi partii stopniały wówczas 
do 1957 osób w całym powiecie69. Jednak ograniczoną czystkę kontynuowano za-
pewne po tej dacie – zachowało się 236 protokołów w sprawie wykluczenia z partii, 
zaś na ich podstawie można ustalić, że prawie połowę skreślonych stanowili ludzie 
podejrzewani o negatywny stosunek do ustroju, ZSRR czy partii komunistycznej. 
Drugą co do liczebności grupę stanowiły osoby które obwiniono o popełnienie prze-
stępstw czasie okupacji, bądź działalność w niemieckich organizacjach. Szczegółowo 
przyczyny wykluczeń przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Przyczyny wykluczenia z PPS

wrogość do 
ustroju, ZSRR 

lub PPR

przestępstwa 
okupacyjne*

„obcość  
klasowa”

koniunktura-
lizm

przynależność 
do instytucji 
sanacyjnych

odmowa 
weryfikacji

inne (kradzieże, 
pijaństwo, 

rezygnacja)
92 40 26 18 15 15 30

* także przynależność do organizacji niemieckich
Źródło: AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 9, s. 1–472

Protokoły w większości przypadków zawierały też informację o stażu partyjnym 
usuniętych. Największą liczebnie grupę wykluczonych z PPS stanowiły osoby, które 
do partii wpisały się w 1947 roku, czyli w okresie, gdy postrzegana była jako jedyna 
już przeciwwaga dla hegemonicznych roszczeń PPR. Niewiele jednak ustępowali 
im autentyczni socjaliści – osoby, które z partią związały się w latach 1945–1946. 
Co ciekawe, wyrzuceni z partii urzędnicy, przedstawiciele wolnych zawodów i pra-
cownicy administracji przemysłowej nieznacznie przeważali nad usuniętymi z PPS 
robotnikami. Daleko mniej liczni byli kupcy i rzemieślnicy. Szczegółowe dane za-
mieszczono w poniższej tabeli.

 67 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za maj 1948 
roku, s. 45–48; tamże, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za listopad 1948 roku, s. 53.

 68 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry, sygn. 3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Tarnowskich 
Górach w dniu 9 listopada 1948 roku, s. 85.

 69 AP Kat, WK PPS Katowice, sygn. 66, Zestawienie z akcji oczyszczania partii – WK PPS w Katowi-
cach, stan na 20 listopada 1948 roku, s. 29
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Tabela 3. Staż i zawód wykluczonych

Staż Zawód

poniżej roku rok – dwa 
lata

pow. dwóch 
lat nie podano

urzędnicy, 
inż./technicy, 
wolny zawód

kupcy, 
rzemieślnicy robotnicy niepracujący nie podano

37 101 71 27 97 32 95 7 37

Źródło: AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 9, s. 1–472.

W wyniku powtórnej weryfikacji tarnogórska organizacja PPS jednak nie stop-
niała – ubytek z nawiązką uzupełnili nowo przyjęci członkowie. Pod koniec listopada 
w szeregach partyjnych znajdowało się 1582 pełnoprawnych członków i 369 kandy-
datów70 – nieco więcej niż po pierwszej „czystce”.

Ze względu na znacznie mniejszą od PPR liczebność socjalistów, przyjęto, że 
w Komitecie Powiatowym przyszłej zjednoczonej partii, jak też w komitetach niż-
szego szczebla, zastosowany zostanie parytet 2:1 na korzyść PPR. Władze powia-
towe zostały zdominowane przez byłych pepeerowców. Wprawdzie stanowisko II 
sekretarza miał otrzymać Pamuła, ale stało się ostatecznie inaczej. I sekretarzem 
KP PZPR został Władysław Iskierka, zaś jego zastępcą Stefan Marzec, także były 
działacz PPR71 .

* * *
PPS w całym województwie śląskim miała po wojnie znacznie gorsze warunki 

startu niż PPR. Ze względu na okoliczności powstania spora część autentycznych, 
przedwojennych socjalistów traktowała ją nieufnie albo wręcz wrogo co najmniej 
do połowy 1945 roku. Organizacyjny rozwój PPS blokowali również komuniści, 
utrudniając działania emisariuszy partii i werbując członków wśród jej przedwojen-
nych działaczy. PPR, mimo obietnic dopuszczenia socjalistów do w miarę równego 
udziału w sprawowaniu władzy, po zdominowaniu kierowniczych stanowisk w lo-
kalnej administracji i samorządach, zablokowała do nich dostęp. Te działania pepe-
erowców spowodowały długotrwały konflikt z tarnogórską PPS. Władze powiatowe 
socjalistów stale domagały się parytetów, a wobec ignorowania ich żądań, faktycznie 
wstrzymywały się od udziału w firmowanych przez komunistów wielkich kampa-
niach politycznych przed referendum i wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Na 
początku 1947 roku, pozostający dotąd w cieniu PPR socjaliści, zdobyli społeczną 
akceptację, wyrażającą się w masowym wstępowaniu w ich szeregi ludzi dotych-
czas stroniących od działalności politycznej, lub nawet sympatyzujących do tej pory 
z opozycją. Kulminacja nabrzmiewającego od 1945 roku konfliktu między „bratnimi 

 70 AP Kat, PK PPS Tarnowskie Góry, sygn. 7, Sprawozdanie PK PPS w Tarnowskich Górach za listopad 
1948 roku, s. 53.

 71 AP Kat, KP PPR Tarnowskie Góry 3, Protokół posiedzenia egzekutywy KP PPR w Tarnowskich Gó-
rach w dniu 13 listopada 1948 roku, s. 87–89; tamże, Protokół posiedzenia egzekutywy Komitetu 
Miejskiego PPR w Tarnowskich Górach w dniu 24 listopada 1948 roku, s. 90–92; Archiwum Akt 
Nowych, zespół 2/1400 Polska Partia Robotnicza Komitet Centralny w Warszawie, sygn. MF 253/6 
(295/IX/457), Województwo śląskie – wykaz władz partyjnych. Zał. Uzgodniony projekt pierwszych 
i drugich sekretarzy komitetów miejskich i powiatowych PZPR województwa śląskiego, s. 2–4.
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partiami robotniczymi” nastąpiła w marcu 1947 roku. Tarnogórska PPS głośno wyra-
ziła wówczas sprzeciw wobec wrogich praktyk pepeerowców. Niestety „bunt” skoń-
czył się porażką. Kierownictwo powiatowych struktur organizacji zostało zmienione, 
a na ich czele stanął człowiek, który faktycznie kolaborował z pepeerowcami. Jego 
następca nolens volens kontynuował linię ścisłej współpracy z PPR. W tej sytuacji 
tarnogórska PPS nie podejmowała już prób uwolnienia się spod hegemonii komu-
nistów, bez protestów przyjmując nawet hiobową wieść, że w najbliższym czasie 
zostanie wchłonięta przez silniejszego partnera. W wyniku dwóch czystek, przepro-
wadzonych w 1948 roku, utraciła znaczną część swych działaczy – przede wszystkim 
takich, którzy niechętnie odnosili się do marksistowskiej ideologii i nowego ustroju. 
W efekcie osłabiona i pozbawiona autentycznego przywództwa PPS została w grud-
niu 1948 roku scalona z PPR, zaś w nowo utworzonej PZPR socjaliści znaleźli się na 
drugorzędnej pozycji.

adam dziuba

Der Aufflug und der Fall. Die Polnische Sozialistische Partei im Kreis Tarnowitz in Jahren 
1945–1948

Zusammenfassung

In den neuen Bedingungen im Jahre 1945 reichte die polnische sozialistische Partei 
nach der Macht. Diese Partei nutzte die politische Leere und bildete “von Null” ihre 
Strukturen und dominierte die lokale Verwaltung und Selbstverwaltungen. Die polni-
sche sozialistische Partei entstand in den schwierigen Bedingungen, was sich auch auf die 
Wirksamkeit ihrer Handlungen spiegelte. Trotzdem, dass sie nominell die mitregierende 
Partei war, vermag sie auf dem Gebiet von Tarnowitz nicht die vergleichbare Stellung zur 
polnischen sozilistischen Partei auf der lokalen politischen Szene zu belegen. Im Jahre 
1948 wurden die Sozialisten, nach den zwei  Säuberungswellen, im Effekt  deren aus der 
Partei die Gegner der neuen Staatsform ausgeschlossen wurden, durch die dominierenden 
in den lokalen politischen Verträgen Kommunisten, eingesäugt.

adam dziuba

The Rise and Fall. Polish Socialist Party in the Tarnowskie Góry Administrative District in 
the Years 1945–1948

Summary

The new political situation in 1945 allowed PPR (Polish Workers’ Party)  to came into 
power. The party, taking advantage of the political void, created its own structures from 
the scratch and dominated the local administration and local governments. PPS (Polish 
Socialist Party) came into existence in difficult conditions, which affected its activities. 
In spite of nominally being one of the ruling parties, it did not manage to get the position 
comparable with PPR on the local political arena. In 1948 the socialists, after two waves 
of purges, in which the opponents of the new system were removed from the party, were 
overwhelmed by the Communists who dominated in the local structures.
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krzysztof LangEr

Język propagandy w ustach władzy na ziemi 
raciborskiej w latach 1945–1956 – czyli 
obłuda w natarciu – w świetle archiwaliów 
Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Raciborzu 

Poniższy tekst ma za zadanie zilustrować, na przykładzie archiwaliów dotyczą-
cych powiatu raciborskiego, język propagandy, po jaki sięgali ówcześni oficjele z oka-
zji rozmaitych uroczystości oraz w pismach, które na co dzień były wytwarzane 
w kancelariach poszczególnych urzędów. Dziś popisy ówczesnego języka propagandy 
budzą jedynie politowanie i momentami uśmiech na twarzy. Wtedy wyrażano się jak 
najbardziej poważnie, pisząc o ataku stonki nasłanej przez USA, czy o kolejnych 300 
procentach, i więcej, norm wydajności. Artykuł ma zobrazować, jak posługiwali się 
językiem propagandy urzędnicy i ówcześni ludzie władzy, na poziomie miasta, po-
wiatu i gmin w powiecie raciborskim, który oczywiście nie odbiegał w tym zakresie 
od pozostałej części kraju. To, co wyróżniać mogło powiat raciborski, to większa ilość 
tzw. propagandy szeptanej, dotyczącej powrotu powiatu i miasta Racibórz w granice 
Niemiec, czy też rozmaitych nowinek i plotek płynących z pobliskiej Czechosłowa-
cji, co oczywiście wiąże się z przygranicznym położeniem powiatu raciborskiego1 . 

Propaganda sukcesu, przekraczane 100-, 200-, a nawet 300-krotnie normy2, nie-
wymuszona i wyjątkowa pod każdym względem przyjaźń z bratnim narodem ra-
dzieckim, wspaniała i wyzwoleńcza Armia Czerwona, świetlany wódz i dawca pokoju 

 1 O propagandzie w PRL-u między innymi: M. Czyżniewski: Propaganda polityczna władzy ludowej 
w Polsce 1944–1956. Toruń 2006; J. Bralczyk: O języku propagandy i polityki. Warszawa 2007; 
R. Ptaszyński: Trzymamy straż nad Odrą. Propaganda – Fakty – Dokumenty. Szczecin 2007; Propa-
ganda w PRL – wybrane problemy. Red. P. Semkow. Gdańsk 2004; Regulacyjna funkcja tekstów . Pod 
red. K. Michalewskiego. Łódź 2000; PRL wobec historii. Polityka czy propaganda? Red. P. Skibiń-
ski, T. Wiścicki. Warszawa 2009; S. Dąbrowski, B. Rogowska: Propaganda antykościelna w Pol-
sce w latach 1945–1978. Wrocław 2007; S. Kuśmierski: Teoretyczne problemy propagandy i opinii 
publicznej. Warszawa 1980; R. Borecki: Propaganda a polityka (zarys problematyki funkcjonowania 
środków masowego przekazu w systemach społeczno-politycznych). Warszawa 1987; W. Kot: PRL 
czas nonsensu. Polskie dekady. Kronika naszych czasów 1950–1990. Poznań 2007; Z. Zblewski: 
Abecadło PeeReLu. Kraków 2008, s. 123–126; I. Borkowski: Świt wolnego słowa. Język propagandy 
politycznej 1981–1995. Wrocław 2003; S. Kuśmierski: Świadomość społeczna, opinia publiczna, 
propaganda. Warszawa 1987; M. Szulczewski: Propaganda polityczna. Zarys problematyki teore-
tycznej. Warszawa 1972; P. Osęka: Mydlenie oczu. Przypadki propagandy w Polsce. Kraków 2010; 
tenże: Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956. Warszawa 
2007; A. Dytman-Stasieńko: 1 Maja w PRL. Ideologia, rytuał, język. Wrocław 2006; J. Karpiń-
ski: Mowa do ludu. Szkice o języku polityki. Warszawa 1989; S. Kuśmierski, A. Kossecki: Teoria 
i praktyka propagandy. Warszawa 1985; P. Nowak: Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Lublin 
2002; M. Szulczewski: Propaganda polityczna. Warszawa 1972; Socrealizm. Fabuły – komunikaty 
– ikony. Red.: K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006.

 2 Z tym wiązało się oczywiście nagradzanie przodowników pracy, jak to miało przykładowo miejsce na 
sesji Powiatowej Rady Narodowej z 30 marca 1951 roku. [W:] Archiwum Państwowe w Raciborzu 
(dalej: AP Racibórz), zespół 18/34 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu (dalej: Prez 
PRN Rac), sygn.1, s. 123.
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Józef Stalin, jedyna właściwa i przewodnia myśl partii – to codzienność przemówień 
partyjnych, tytułów prasowych, akademii szkolnych i okolicznościowych, audycji ra-
diowych i raczkującej telewizji. Propaganda epatowała nachalnością, a jednocześnie 
absurdalnością w swej treści. Język propagandowego sukcesu i ponadnormowego 
wykonania planu był obecny zarówno na „froncie” lokalnym, jak i ogólnopaństwo-
wym czy międzynarodowym – bratni naród na Wschodzie, zagrożenie i wyzysk im-
perialistyczny na Zachodzie3. Stopniowe osaczanie jednostki miało jedno na celu 
– stworzenie jednolitego, podporządkowanego i totalitarnego społeczeństwa. Ciągłe 
wiece, pogadanki, marsze, zebrania i różnego rodzaju imprezy masowe miały służyć 
umacnianiu ideologicznego przywództwa partii4 . 

Pierwsze lata powojenne to oczywiście ogólny zryw i wysiłek na rzecz odbudowy 
zrujnowanego i zdewastowanego kraju. W sprawozdaniu z pięcioletniego dorobku 
Raciborza, zaczynającego się od nakreślenia sytuacji w kraju, czytamy, że: w Lublinie 
obóz demokracji polskiej zaciągnął wobec całego narodu wielkie zobowiązanie5, a na 
świecie toczy się nieustanna walka przeciwko imperializmowi6. Dowiadujemy się, iż 
odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych toczyła się w myśl programu nakreślonego 
w Lublinie, który nie tylko wykonaliśmy, ale i poważnie przekroczyliśmy (…) dzięki 
ofiarnemu wysiłkowi i samozaparciu klasy pracującej Polski, oraz dzięki braterskiej 
pomocy naszego wielkiego sojusznika Związku Radzieckiego7. Wszystko to oczywiście 
na niewyczerpanych doświadczeniach Związku Radzieckiego, a samo podnoszenie 
kraju z ruin jest ściśle związane z problemem trwałego pokoju w świecie – na straży 
którego stoi potęga pierwszego kraju socjalizmu, którym jest Związek Radziecki, wo-
kół którego skupił się wielomilionowy front obrońców pokoju8. Jak wynika z dalszej 
części sprawozdania, wkład Ziemi Raciborskiej9 w odbudowie Polski Ludowej był 
niemały i to pomimo że gdy w innych częściach Polski przystąpiono już do odbudo-
wy i usunięcia zniszczeń wojennych, w Raciborzu jeszcze grzmiały armaty, jeszcze 
paliły się budynki podpalone przez wycofujące się pod naporem Armii Radzieckiej 
hordy hitlerowskie10. Co do samej wojny i tragedii 1939 roku, to oczywiście sana-
cja winowajcą klęski wrześniowej. O tym ogół społeczeństwa mógł dowiedzieć się 
z pogadanek świetlicowych, jakie organizował Powiatowy i Miejski Urząd Informacji 
i Propagandy11 . 

 3 Patrz: AP Racibórz, zespół 18/35 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu (dalej: Prez 
MRN Rac), sygn. 233, Przemówienia okolicznościowe członków rady i prezydium rady narodowej; 
AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 248, Sprawy obchodów świąt państwowych i uroczystości zwią-
zanych z wyzwoleniem miasta.

 4 AP Racibórz, zespół 18/264 Powiatowy i Miejski Urząd Informacji i Propagandy w Raciborzu (dalej: 
PiMUIP Rac), sygn. 2, 4, 7, 11.

 5 AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 317, s. 1.
 6 Tamże.
 7 Tamże.
 8 Tamże.
 9 Pisownia oryginalna.
 10 Oczywiste kłamstwo. W samym mieście nie toczyły się walki, a miasto podpalili wkraczający Ro-

sjanie, patrz: A. Pustelnik: Racibórz’45. Pochodnia Tais. Ratibor’45. Tais Fackel. Racibórz 1996; 
Wspomnienia Henryka Swobody. „Ziemia Raciborska” 2000, nr 12; G. Wawoczny: Racibórz – praw-
da o latach 1945–1950. „Ziemia Raciborska” 2003, nr 8–9.

 11 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 6, s. 1–3.
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Warto zwrócić uwagę na dominującą w mowie partyjnych decydentów nomen-
klaturę języka wojennego – nieustanna walka o pokój12 i front walki na każdym po-
ziomie, czy to pracy, czy podnoszenia norm. W swej wypowiedzi na sesji Powiato-
wej Rady Narodowej w Raciborzu w dniu 30 marca 1951 roku, która odbyła się na 
sesji wyjazdowej w świetlicy Fabryki Wyrobów Metalowych w Kuźni Raciborskiej 
(obecnie Rafamet), I sekretarz PK PZPR obywatel Stefan Marek, partyjny prele-
gent, połączył front z walką i pokojem. (…) w związku ze sprawozdaniem radnych 
wyjaśnił, jakie stanowisko winni zająć radni na froncie narodowym, w walce o pokój 
i Plan 5-letni. Podkreślił, że nie wystarcza tylko mówić na zebraniach, lecz każdy 
radny winien zastanowić się, co robił na swym odcinku pracy dla frontu narodowego. 
Każdy radny rolnik – powinien w pierwszej linii przystąpić do spółdzielni produk-
cyjnej i w ten sposób dać przykład innym. Zaleca następnie czujność przed wrogami 
klasowymi13 .

Sądząc po końcowym zdaniu referatu, ówczesna rzeczywistość aż roiła się od róż-
nej maści wrogów klasowych. Na tej samej sesji radny, obywatel August Bytomski, 
także wskazał na obowiązki i zadania radnych w pracy we wspólnym froncie narodo-
wym14. Na tejże sesji padło również wezwanie do opatentowanej do perfekcji przez 
socjalizm samokrytyki. Obywatel radny August Bytomski zganił dyrekcję Fabryki 
Wyrobów Metalowych w Kuźni Raciborskiej za brak samokrytyki w [przedłożonym 
K.L.] sprawozdaniu15. Głównym powodem owej przygany był brak przydziału le-
karza dla Fabryki. Wezwana do ekspiacji dyrekcja uważa, że zastosowała wszelkie 
możliwe środki do wykonania produkcji i w tym nie widzi ze swej strony żadnych 
zaniedbań16. Hasła rodem z retoryki wojennej nie ominęły również tak konkretnych 
i rzeczowych oraz wymagających sformalizowanego i maksymalnie skonkretyzowa-
nego języka spraw finansowo-budżetowych. W sprawozdaniu komisji finansów bu-
dżetów i planów w zakresie realizacji tez IX Plenum KC PZPR17 podkreślono, że 
jest potrzeba, aby wzmóc jeszcze bardziej walkę o rytmiczne oszczędne i gospodarcze 
wydatkowanie środków pieniężnych oraz walczyć uporczywie o pełne rytmiczne wy-
korzystanie budżetów po stronie dochodów, a w miarę możliwości nawet maksymalne 
ich przekraczanie z wyszukiwaniem nowych źródeł dochodów, które w konsekwencji 
powiększą możliwość akumulacji służącej polepszeniu bytu świata pracy18. 

Wracając jeszcze do zagrożenia, jakie nieśli z sobą owi nienazwani wrogowie kla-
sowi. Szczególnie narażeni mieli być chłopi, pośród których miał się przyczaić „ele-
ment kułacki”. 

Na szczęście, mówiąc o dorobku na odcinku rolnictwa [w powiecie racibor-
skim K.L.]: należy podkreślić wzrost uświadomienia chłopa. Chłop zorganizowany 
w Związku Samopomocy Chłopskiej i innych organizacji masowych wie, że podnie-

 12 Aż kamień na kamieniu nie zostanie – sic! K.L.
 13 AP Racibórz, Prez PRN Rac, sygn. 1, s. 129.
 14 Tamże, s. 129.
 15 Tamże, s. 132.
 16 Tamże, s. 133.
 17 IX Plenum KC PZPR 15–18 maja 1957 roku. Władysław Gomułka wystąpił na nim między innymi 

przeciwko tzw. rewizjonistom, czyli działaczom partyjnym popierającym kontynuowanie i rozszerza-
nie demokratyzacji zapoczątkowanej w październiku 1956 roku.

 18 AP Racibórz, Prez PRN Rac, sygn. 1, s. 255.
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sienie dobrobytu jego jest zależne od pracy i że w Polsce Ludowej nie ma miejsca dla 
dywersantów i kombinatorów. 

W grudniu ubiegłego roku 156 chłopów przodowników w dostawach swych plonów 
dla Państwa zostali19 odznaczeni dyplomami. 

(…) O przywiązaniu chłopów miasta i powiatu raciborskiego do Polski Ludowej 
i Tow. Bolesława Bieruta świadczą liczne zobowiązania chłopów podjęte w ubiegłym 
roku ku uczczeniu 60-letniej rocznicy urodzin jego oraz obecnie podejmowane zobo-
wiązania ku uczczenia pamięci tow. Józefa Stalina20. 

Niestety, pomimo coraz większego samouświadomienia mas chłopskich, nie brak 
było wciąż przykładów wrogiej działalności wywrotowców. Na jednej z sesji Powia-
towej Rady Narodowej w 1953 roku wytknięto: wielu jeszcze chłopów nie wykonu-
je terminowo swych zobowiązań – a niektórzy nawet kułacy nie rozpoczęli jeszcze 
w ogóle dostaw zboża dla Państwa. (…) Ludzie ci dają posłuch propagandzie wrogów, 
którzy rozsiewają plotki, jak np. że nastąpią zmiany w wymiarze lub cenach dostaw 
obowiązkowych i inne wymysły. (…) Wróg chce w ten sposób wstrzymać mało uświa-
domionych chłopów od wykonywania dostaw zboża. (…) Należy te plotki i propagan-
dę wroga zwalczać21.

Na ową wrogą propagandę, płynącą jakoby również z zagranicy, w szczególności 
byli narażeni mieszkańcy powiatu raciborskiego, jako że był terenem przygranicz-
nym, leżącym przy granicy polsko-czechosłowackiej, a dodatkowo w latach powo-
jennych była tu obecna wśród ludności miejscowej tzw. propaganda szeptana, prze-
kazywana na zasadzie zasłyszanej plotki czy opinii22. W meldunku z 17 czerwca 1946 
roku odnajdujemy informację o przenikającej z sąsiedniego powiatu kozielskiego do 
miejscowości Solarnia gmina Kuźnia Raciborska pow. Racibórz propagandy niemiec-
kiej [obecnie gmina Bierawa w powiecie kozielskim K.L.]. Jej bezpośredniego źródła 
należy się doszukiwać w niewypłaceniu przez Dyrekcję Lasów Państwowych w By-
tomiu, którym podlegało wówczas Nadleśnictwo w Kuźni Raciborskiej, należności za 
okres poprzednich czterech miesięcy. Wobec powyższego 30 rodzin z Solarni zwró-
ciło zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego i zadeklarowało dobrowolny 
wyjazd do Niemiec. Ostatecznie w wyniku zorganizowania wiecu, na którym poru-
szono sytuację gospodarczą w strefach okupacyjnych Niemiec a sytuację gospodarczą 
Polski, zagadnienia społeczno-polityczne oraz o prawach i obowiązkach obywatela, 24 
rodziny poprosiły o zwrot oddanych zaświadczeń, a pozostałe 6 wydalono do obozu 
dla wysiedleńców do Głubczyc celem dalszego wysiedlenia do Niemiec23. Wroga 
niemiecka propaganda miała się w szczególności nasilić przed referendum ludowym 
w 1946 roku na terenie samego Raciborza oraz w Gminie Pietrowice Wielkie oraz 
częściowo w Gminie Krzyżanowice. Widocznym działaniem niemieckiej propagandy 

 19 Pisownia niegramatyczna, ale za oryginałem. 
 20 Referat poświęcony wyzwoleniu miasta i powiatu raciborskiego wygłoszony przez Przewodniczącego 

Prezydium PRN towarzysza Augustyna Bytomskiego na nadzwyczajnej połączonej sesji Powiatowej 
i Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu 31 marca 1953 roku w sali domu kultury.  W protokole 
posesyjnym podkreślono, iż referat wysłuchany został w uroczystym skupieniu i przerywany często był 
okrzykami na cześć bohaterskiej Armii Czerwonej i Związku Radzieckiego. [W:] AP Racibórz, Prez 
PRN Rac, sygn. 3, s. 55.

 21 AP Racibórz, Prez PRN Rac, sygn. 3, s. 163.
 22 K. Stopa: Wojna-Pokój-Ludzie. Karty wspólnej przygranicznej historii. Racibórz 2007.
 23 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 7, s. 15.
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było zrywanie w mieście afiszów propagandowych, a w Nędzy miał zostać ostrzelany 
z karabinów maszynowych i broni krótkiej nawet lokal wyborczy, co było wynikiem 
nieodpowiedniego czuwania znajdującej się tam obsady ORMO24.

Wroga propaganda miała również płynąć z pobliskiej Czechosłowacji. Do Sta-
rostwa Powiatowego w Raciborzu w dniu 6 września 1945 roku wpłynęła skarga na 
porucznika Armii Polskiej Kościółka, który to 4 września we wsi Chałupki bez uza-
sadnienia strzelał z rewolweru, przy czym postrzelił on dwie kobiety pracujące przy 
wydobywaniu drzewa z poniemieckich okopów. Kobiety zostały poranione w nogi 
i znajdują się w szpitalu na terenie Bohumina pod zaborem czeskim [sic! K.L.]. Dalej 
czytamy, iż wroga propaganda czeska rozdmuchała powyższe zdarzenie, że Polacy 
strzelają do czechów [pisownia za oryginałem K.L.]25. Jak widać, propaganda polska, 
socjalistyczna i ludowa musiała ciągle i nieustannie walczyć z obcą kontrpropagan-
dą. 

Po 15 maja 1945 roku, kiedy to władzę w mieście formalnie objęli polscy urzęd-
nicy i powołany został Zarząd Miejski26, przystąpiono do odbudowy Raciborza rzeko-
mo zdewastowanego przez okupanta niemieckiego27. Od tej chwili kształtowanie się 
życia Raciborza postępowało szybko naprzód pod jednym drogowskazem, tak w odbu-
dowie jak i przebudowie, w oparciu się o niewyczerpany arsenał broni28 marksistow-
sko-leninowskiej. Powojenne lata sukcesu i odbudowy zawdzięczać można było tylko 
i wyłącznie partii, gdyż stwierdzić należy, iż nic się nie odbyło bez udziału Partii29 . 
Wydawana w okresie stalinizmu lokalna gazeta „Głos Ziemi Raciborskiej” pełna 
była artykułów o dynamicznym rozwoju gospodarczym Raciborszczyzny, zwalcza-
niu wszelkiej patologii społecznej, przodownikach pracy socjalistycznej oraz wzoro-
wych wioskach, które terminowo wywiązywały się z obowiązkowych kontyngentów 
żywności na rzecz państwa; przodowały w tym chlubnym procederze według prasy 
szczególnie: Szonowice, Polski Krawarz (od 1949 Krowiarki) oraz Turze. Na zdję-
ciach królowały pochody poparcia i najlepsi traktorzyści wykonujący 200 i więcej % 
normy30. Wszak wiadomo, że wykonanie dostaw obowiązkowych to patriotyczny obo-
wiązek każdego chłopa, stanowiący wkład w dzieło budownictwa socjalistycznego31. 
Tytułem ciekawostki można dodać, że we wspomnianym wcześniej sprawozdaniu 
z pięcioletniego dorobku miasta, jest wzmianka o planowanym kanale Odra – Dunaj, 
który miałby przebiegać w pobliżu miasta co miałoby nieść z sobą niekwestionowane 
korzyści gospodarcze i strategiczne dla powiatu i samego miasta32. Sprawa budo-
wy takiego kanału znów niedawno wypłynęła wśród polityków państw mających 
w swych granicach zlewiska i dopływy tych dwóch rzek. 

 24 Tamże, s. 18.
 25 AP Racibórz, zespół 18/23 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Raciborzu (dalej: ZM i MRN 

Rac), sygn. 25, s. 81.
 26 AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 317, s. 18; Sprawozdanie z działalności Starostwa Pow. Racibor-

skiego za czas do 31 maja 1945 roku. [W:] zespół 18/20 Starostwo Powiatowe w Raciborzu (dalej: 
St Pow Rac), sygn. 69, s. 8; R. Niklewicz: Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 
1945–1947. Racibórz 2008, s. 75–76.

 27 AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 317, s. 19.
 28 Znamienna retoryka, jak na ustrój miłujący pokój. 
 29 AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 317, s. 21.
 30 N. Mika: Dzieje Ziemi Raciborskiej. Kraków 2010, s. 182.
 31 AP Racibórz, Prez PRN Rac, sygn. 3, s. 162.
 32 AP Racibórz, Prez MRN Rac, sygn. 317, s. 24.
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Komunizm na głównego wroga upatrzył sobie zachodnie „imperialistyczne” de-
mokracje, „kułaków”, reprezentantów dawnej, tak zwanej burżuazyjnej władzy oraz 
Kościół katolicki. Represje ateizującego socjalizmu wobec chrześcijaństwa i później-
sza nagonka następowały bardzo powoli i w sposób wyważony, co wynikało z tra-
dycyjnego i wielowiekowego przywiązania ogółu społeczeństwa do Kościoła jako 
instytucji i autorytetu moralnego, a co za tym idzie – z obawy władzy na reakcje 
ogółu ludności w obliczu otwartej walki z Kościołem. Początkowo, aby nie zrażać do 
siebie mieszkańców Raciborza, komuniści uczestniczyli we mszach i innych uroczy-
stościach o charakterze religijnym. Ze sprawozdania starosty raciborskiego Edmunda 
Grzeganka z 27 listopada 1945 roku możemy się dowiedzieć o wielkiej uroczystości, 
jaka miała miejsce dwa dni wcześniej w związku z poświęceniem obrazu św. Katarzy-
ny, patronki kolejarzy. Całość została okraszona okolicznościowym przemówieniem 
o znaczeniu kolejarzy w Demokratycznej Polsce33. W tym samym sprawozdaniu mo-
żemy przeczytać o akademii rocznicowej rewolucji listopadowej (październikowej 
według kalendarza juliańskiego) oraz o działalności propagandowej filmów miejsco-
wego koła amatorskiego34. To i inne sprawozdania kończyły się ostrzeżeniem przed 
ewentualną działalnością elementów politycznie wrogich. We wspomnianym okresie 
takowych nie zanotowano. W styczniu 1946 roku miejscowe organizacje partyjne 
(Związek Walki Młodych, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Ro-
botniczego i Wici) urządziły na terenie całego powiatu tradycyjny „opłatek” połączo-
ny z zabawami35. W tymże 1946 roku ksiądz proboszcz Poloczek z parafii świętego 
Mikołaja w Raciborzu w piśmie adresowanym do prezydenta miasta Pawła Lelonka, 
informując go o przebiegu planowanej procesji podczas uroczystości Bożego Ciała 
ulicami dzielnicy miasta Stara Wieś, zaprasza Władze Miejskie, dla których wyzna-
cza się miejsce tuż za baldachimem36. Niestety nie udało się odnaleźć potwierdzenia, 
czy prezydent miasta skorzystał z wystosowanego zaproszenia. 

Jednocześnie jednak władza nie ukrywała w swych raportach braku zaufania do 
miejscowych księży, co wynikać miało jednakże nie tyle ze względów ideologicznych, 
ile raczej narodowościowych – pod koniec 1945 roku dominowali księża przedwo-
jenni, którzy nie stoją na wysokości zadania ze względu na słabą znajomość języka 
polskiego. Pożądanym by było przegrupowanie księży i przeniesienie ich na inne tereny 
Polski [co ciekawe, nie pisze się w tym miejscu o ich wysiedleniu do Niemiec, wszak 
z treści wynika, iż bardzo słabo znali język polski, albo nie znali go wcale, a zatem byli 
to najprawdopodobniej księża niemieccy K.L.], a parafie tutejszego powiatu obsadzić 
księżmi z województw centralnych37 . 

Zarządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej, Oświaty oraz Administracji 
Publicznej z dnia 23 stycznia 1950 roku wprowadzony został przymusowy zarząd 
Zrzeszenia Caritas obejmujący całość tego zrzeszenia, to jest wszystkie jego ogniwa 
organizacyjne, jak również wszystkie prowadzone przez Caritas instytucje i zakłady 
(Monitor Polski Nr A.11 z dnia 28 stycznia 1950 roku, poz. 112)38. W związku z tą 

 33 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 69, s. 123.
 34 Tamże, s. 123.
 35 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 73, s. 75, Sprawozdanie starosty z 29 stycznia 1946 roku.
 36 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 302, s. 3.
 37 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 73, s. 40, Sprawozdanie starosty z 29 grudnia 1945 roku.
 38 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 302, s. 12.
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sprawą proboszczów raciborskich parafii wezwano na rozmowę do Zarządu Miejskie-
go celem pouczenia, by nie stawiali przeszkód w przejęciu przez państwo zarządu 
nad Caritasem39. Część księży odmówiła zresztą współpracy w rzeczonej sprawie40 . 

Niezwykle ciekawą notatkę kierowaną do Obywatela Wojewody Śląskiego w Ka-
towicach przez prezydenta miasta Michała Szczerkowskiego odnajdujemy w aktach 
z 14 maja 1950 roku. Czytamy w niej, że 13 maja w godzinach popołudniowych, 
lub też w godzinach porannych dnia następnego przedstawiciele Komitetu Obroń-
ców Pokoju udali się do księży proboszczów parafii miejskich, by ci zaapelowali 
w kazaniach wygłaszanych w dniu dzisiejszym do zebranych w kościołach w sprawie 
pokoju i podpisywania się pod apelem sztokholmskim41. W sporządzonym meldunku 
znajduje się krótka charakterystyka wygłaszanych w tym dniu kazań księży probosz-
czów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na reakcję tychże na apel władz w sprawie 
zachęcania wiernych do podpisywania się pod apelem sztokholmskim. Jednocześnie 
zorganizowano obsadę spośród (…) członków Partii dla skontrolowania przedmioto-
wych wystąpień księży. Ci ostatni w nie do końca satysfakcjonujący sposób wywiązali 
się z polecenia, gdyż: żaden z księży nie poświęcił całości względnie pewnej części 
kazania sprawie Pokoju. Ci, którzy sprawę tę poruszyli, dokonali tego w części in-
formacyjnej przed kazaniem42. Okazuje się, że mimo podejrzliwego, a czasem wręcz 
wrogiego stosunku Kościoła do partii, ta ostatnia nie cofała się przed wykorzystaniem 
ambony jako tuby propagandowej. 

Władze bacznie obserwowały też zachowanie się księży i społeczeństwa w dni 
Świąt państwowych obchodzonych przed wojną, natomiast zniesionych wraz z obję-
ciem władzy przez komunistów. Szczególnie zwiększano czujność w rocznice uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. W sprawozdaniu z przebiegu uroczystości 3 maja 1946 roku 
dowiadujemy się o nabożeństwach, jakie odbyły się w kościele przy ulicy Kozielskiej 
(Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja) dla szkół, a w kościele oo. Franciszkanów na 
Płoni dla ogółu społeczeństwa. Po obu tych uroczystościach nie wznoszono żadnych 
okrzyków ani nie wygłoszono żadnych przemówień. Po wyjściu z kościoła św. Mi-
kołaja młodzież szkolna szła środkiem ulicy, co tłumaczono możliwością zawalenia 
się domów stojących przy chodnikach. OMTUR reprezentował poczet sztandarowy 
w liczbie ośmiu osób. Młodzież miała z sobą również flagi w barwach narodowych, 
a część z idących po mszy do szkoły śpiewała piosenkę „Chociaż każdy z nas jest 
młody”. W ogóle, jak wynika z raportu, obchody tego dnia miały w całym powiecie 
ograniczyć się jedynie do okolicznościowych mszy43 . 

Trzeba nadmienić, że w zachowanym materiale źródłowym nie natrafiono na żad-
ną wypowiedź oficjeli partyjnych otwarcie atakującą instytucję Kościoła czy kler. 

Wroga i niezwykle szkodliwa dla ustroju socjalistycznego, a co za tym idzie, wy-
magająca stałej kontroli i cenzury prewencyjnej, mogła się okazać literatura. Nie-
które jednak pozycje mogły być polecane jako wydawnictwa wysoce wartościowe, 
które należy jak najszerzej rozkolportować i spopularyzować44. 19 grudnia 1946 roku 

 39 Tamże, s. 10.
 40 Tamże, s. 15.
 41 Tamże, s. 28.
 42 Tamże, s. 28.
 43 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 7, s. 24.
 44 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 14, s. 2.



krzySztof lAnger

86

Urząd Informacji i Propagandy Województwa Śląsko-Dąbrowskiego przesłał do Kie-
rownika Powiatowego i Miejskiego Oddziału Informacji i Propagandy w Raciborzu 
godne polecenia pozycje:

  38 egz. „Śląsk w zaraniu dziejów”
  38 egz. „Krzyżacka konspiracja”
  19 egz. „Śląsk w okresie okupacji”
  19 egz.  „Były i będą nasze”
    7 egz. „Z biegiem Odry”
    3 egz. „Niemcy rozgromione”
400 egz. „Śląsk walczący”45 .  

Jednocześnie nakazano pilnie wycofać z bibliotek następujące pozycje (pismo 
z dnia 19 lipca 1946 roku Powiatowego i Miejskiego Oddziału Informacji i Propa-
gandy w Raciborzu)46 .

Autor Tytuł Miejsce i rok wydania
1. St. Fr. Michalski Walka o Polskę W-wa, Kraków, 1921
2. Maria Poziemska Z motyką na słońce Poznań, 1939
3. F. Ossendowski Pierścień z krwawnikiem Kraków, 1938
4. Roman Zawada Opowieści żołnierskie. O Genera-

le Śmigłym
Warszawa,1936

5. Olgierd Dembiński Burza nad lasem W-wa, wyd. przedwojenne
6. St. Kiedrzyński W sidłach złudzenia W-wa, wyd. przedwojenne
7. M. Missan Oko za oko ząb za ząb Lwów, Kraków, Poznań, W-wa, Stanisławów
8. Konstanty Zuk Byłem komunistą Łomża, 1938
9. Juanita dela Cuezca Zabiłem brata Wilno, 1938

10. Renze Chiosse Czerwona przepaść Rzym, Częstochowa, Paryż, wyd. przedwojenne
11. B. Mussolini Wartość ducha Katowice, wyd, przedwojenne
12. Dr. Alfred Mossing Bolszewizm a żydostwo W-wa, Lwów, Wiedeń, New York
13. Ch. Luciete Oddane wrogowi W-wa, 1929
14. Konstanty Wzdulski Żydzi polscy w świetle prawdy W-wa, 1887
15. Gen. Jan Jucyna 1918-1923 w wolnej Polsce  W-wa, 1927
16. E. Wielowiejska Na zgliszczach  W-wa, wydania przedwojenne
17. Dr. T. Chromecki Autorytatywne Państwo korpo-

racyjne Mussoliniego
W-wa, 1938

18. A. Marczyński Gaz 303 Poznań, 1933
19. H. Izwolska i A. Machin Czerwona młodość W-wa, 1929
20. Wł. Czerniejewski W puszczach i stepach W-wa, wydania przedwojenne
21. E. Ligocki Powrót Beatrycze W-wa, Poznań, Łódź, Katowice,  wyd. przedwojenne

Powiatowy i Miejski Urząd Informacji i Propagandy kontrolował również przed-
stawienia i wyświetlane filmy, aby tylko zapobiec możliwemu upowszechnieniu nie-

 45 Tamże, s. 2.
 46 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 14, s. 1.
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prawomyślnych treści i niebezpiecznych idei47. Opiniowano nawet zabawy taneczne, 
wydając zgodę na ich ewentualne zorganizowanie48 . 

Przełom lat czterdziestych i pięćdziesiątych to wszechobecny kult jednostki ojca 
narodu i dawcy pokoju Generalissimusa Stalina. Dla uczczenia jego osoby włodarze 
miasta zadecydowali o nadaniu jednej z ulic imienia Generalissimusa Józefa Stalina. 
Nie na długo jednak. W lutym 1956 roku Nikita Chruszczow wygłosił swój słynny 
referat na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego o wypaczeniu 
socjalizmu, kulcie jednostki i zbrodniach Stalina, co spowodowało zmianę nazwy 
wspomnianej wcześniej ulicy na ulicę Wojska Polskiego49. Ale aż do tego przełomo-
wego referatu, który prócz zmiany nazwy ulic w Raciborzu zaowocował poniekąd 
także tajemniczą śmiercią Bolesława Bieruta, osoba Stalina cieszyła się wśród rad-
nych miejskich i powiatowych niekwestionowaną estymą. W referacie pod tytu-
łem „Walka o pokój”, jaki wygłosił obywatel radny Miejskiej Rady Narodowej Józef 
Kubica na uroczystej i nadzwyczajnej sesji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej 
21 lipca 1950 roku w świetlicy Cukrowni w Raciborzu, padło znamienne zdanie, 
iż to na wschodzie rozwija się socjalizm [z czym raczej trudno polemizować K.L.] 
i dobrobyt mas [co do tego można mieć już więcej wątpliwości K.L.], na zachodzie 
nędza i bezrobocie i dalej świat kapitalistyczny wznieca stale nowe pożogi wojenne, 
fałszując historię, lecz nie może zwalczać coraz bardziej uświadomionych mas świata 
pracy, które opierając się na wskazaniach marksizmu i leninizmu i na wskazaniach 
Józefa Stalina – buduje socjalizm50. Stalin, przedstawiony tu jako „budowniczy socja-
lizmu”, nieco dalej nazwany jest wielkim chorążym pokoju51. Co znamienne, na tejże 
uroczystej sesji odegrany został przez orkiestrę hymn narodowy i hymn Związku 
Radzieckiego52 [niestety nie odnajdujemy informacji, w jakiej kolejności odegrano 
wspomniane hymny K.L.]. Całość została podsumowana wspólną rezolucją radnych 
Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej, która znamiennie oddaje zorientowanie 
przedstawicieli władzy ludowej w ówczesnej sytuacji międzynarodowej: 

Rezolucja
Radni Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu zebrani na wspólnej 

uroczystej sesji w przededniu święta wyzwolenia i Manifestu Lipcowego oceniając 
obecną sytuację międzynarodową uchwalają następującą rezolucję: 

Połączone Rady Narodowe w imieniu całej ludności powiatu i miasta Raciborza 
protestują przeciwko barbarzyńskiej i brutalnej inwazji imperializmu amerykańskie-
go na Koreę. Jak najbardziej kategorycznie protestują przeciwko ohydnemu narusze-
niu Karty ONZ i przeciwko nadużywaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W imieniu całej ludności przyłączamy się do głosu milionów pracujących i miłu-
jących pokój ludzi na całym świecie. Wraz z nimi gorąco witamy bohatersko walczący 
naród koreański i zdecydowanie i jasno oświadczamy pod adresem imperializmu 
całego świata „Ręce precz od Korei”. 

 47 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 16.
 48 AP Racibórz, PiMUIP Rac, sygn. 16, s. 13.
 49 P. Newerla: Dzieje Raciborza i jego dzielnic. Racibórz 2008, s. 193.
 50 AP Racibórz, Prez PRN Rac, sygn.1, s. 32.
 51 Tamże, s. 33.
 52 Tamże, s. 33.
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Przesyłamy bohaterskiemu narodowi, walczącemu, wyrazy sympatii i otuchy 
w walce o wyzwolenie. Przesyłamy pozdrowienia i uczucia solidarności dzielnemu 
narodowi, walczącemu o swoją wolność. Niech żyje bohaterska walka narodu kore-
ańskiego!

Całość zwieńczono odegraniem hymnu proletariatu – „Międzynarodówki”53 . Jak 
widać na powyższym przykładzie, ówczesna walka sił „imperialistycznych mocarstw” 
z „miłującymi pokój” narodami socjalistycznymi odbijała się echem nawet w niewiel-
kim Raciborzu, oddalonym o tysiące kilometrów od teatru działań wojennych na 
Półwyspie Koreańskim. Propaganda, także na poziomie powiatu, potrafiła wykorzy-
stać akcenty polityki międzynarodowej w celu podkreślenia właściwej drogi, jaką 
podążyła partia i naród. 

Wracając do osoby samego J. Stalina; dnia 21 grudnia 1949 roku odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu z okazji 70. uro-
dzin GENERALISSIMUSA STALINA54. Posiedzenie zaczęto od podkreślenia przez 
radnego obywatela Kazimierza Mieczychowskiego znaczenia obchodu uroczystości 
70-lecia urodzin Generalissimusa Józefa STALINA dla mas pracujących całego świa-
ta. Dalej został przedstawiony przez obywatela Karpinca referat, w którym prelegent 
uwypuklił między innymi rolę Generalissimusa Józefa STALINA, jako budowniczego 
ZSRR, jako wodza międzynarodowych mas pracujących i wodza światowego pokoju 
oraz jako wielkiego przyjaciela Polski. Na zakończenie tego nadzwyczajnego posie-
dzenia na wniosek Prezydium PRN – Rada Narodowa uchwaliła jednogłośnie nastę-
pującą rezolucję (uchwała nr 63):

Powiatowa Rada Narodowa na posiedzeniu uroczystym w dniu 21 grudnia 1949 
roku ku uczczeniu 70-letniej rocznicy urodzin Generalissimusa STALINA wypró-
bowanego przyjaciela Narodu Polskiego, Wodza Światowego Obozu Pokoju, Wodza 
Międzynarodowego Proletariatu – w imieniu społeczeństwa powiatu raciborskiego, 
zobowiązuje się kroczyć za niedoścignionym wzorem WKP (b) oraz za śladami bo-
jowników o postęp i sprawiedliwość społeczną, której rzecznikiem jest Generalissimus 
STALIN55 .

Pod niebiosa była opiewana zwycięska Armia Czerwona. Na 19 lutego 1949 roku 
datowane jest pismo Starosty Powiatowego Stanisława Marchewki, adresowane do 
obywateli wójtów gmin w powiecie, w którym przypomina on, iż 23 lutego przypa-
da 31. rocznica utworzenia Armii Radzieckiej. W związku z powyższym poleca się 
miedzy innymi, obok roztoczenia szczególnej opieki nad grobami poległych żołnie-
rzy „wyzwolicielskiej” armii, zorganizować uroczyste akademie, w ramach, których 
należy wykorzystać wspomnienia żołnierzy biorących bezpośredni udział w akcji wy-
zwolenia . Właściwe sprawozdanie z prawidłowo wykonanej akcji należało przesłać 
do Starostwa do dnia 26 lutego56. W nawiązaniu do wspomnianej rocznicy Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Katowicach 
rozesłał okólnik Nr 4/49, w którym przypomina o konieczności podjęcia stosownych 
działań w celu jak najszerszego zapoznania społeczeństwa: 

 53 Tamże, s. 34.
 54 AP Racibórz, PRN Rac, sygn. 111, s. 119.
 55 AP Racibórz, PRN Rac, sygn. 111, s. 120.
 56 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 231, s. 1.
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1. z historią Armii Radzieckiej, jej ludowo-rewolucyjnym charakterem, obronno-wy-
zwoleńczą rolą narodów Związku Radzieckiego,

2. z decydującą rolą Armii Radzieckiej w obronie cywilizacji i kultury, wyzwoleniu 
krajów słowiańskich i zwycięstwie nad hitleryzmem, 

3.  ze znaczeniem Związku Radzieckiego, jako największej potęgi pokojowej świata, 
jako obrońcy interesów narodów kolonialnych [? K.L.],

4. ze znaczeniem ZSRR jak gwaranta nienaruszalności naszych ziem zachodnich, 
5. z konsekwentną polityką obrony pokoju, prowadzoną przez ZSRR, nowej dowodem 

której były słowa odpowiedzi Generalissimusa STALINA57 na pytanie amerykań-
skiej agencji prasowej58 . 

Dalej, w tymże okólniku, w ramach zaleceń skupienia się na poszczególnych za-
daniach, jako jedno z głównych wymienia się przesyłanie do Zarządu Wojewódzkiego 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zbiorowych listów gratulacyjnych pod ad-
resem Armii Radzieckiej. W tej akcji powinna przodować młodzież szkolna59. Swoiste 
rozumienie inicjatywy oddolnej. 

Zachęcano do wstępowania, szczególnie młodzież, w poczet członków Komitetu 
Obrońców Pokoju czy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dla potrzeb indok-
trynacji szczególną rolę miał odegrać Związek Młodzieży Polskiej, który oczywiście 
był masową, bezpartyjną organizacją polityczną skupiającą w swych szeregach przo-
dującą młodzież robotniczą, chłopską i inteligencji pracującej. Młodzież, jako nowi 
bojownicy najpiękniejszej idei ludzkości – idei wyzwolenia człowieka od wyzysku 
i ucisku, są jednocześnie pełni miłości do wszystkich ludzi walczących o pokój i postęp 
na całym świecie60. Prawdziwi członkowie ZMP to młodzi patrioci, dla których wzo-
rem jest przodująca organizacja młodzieży całego świata radzieckiego i leninowski 
komsomoł61 .

W Raciborzu działało również wspomniane już wcześniej Towarzystwo Przyjaź-
ni Polsko-Radzieckiej. Wydawało ono gazetę „Wolność”, rozprowadzaną bezpłatnie 
wśród swoich członków62. Na zebraniach Towarzystwa głównym punktem programu 
był oczywiście referat ideologiczny, a z okazji urodzin Józefa Stalina raciborski Za-
rząd Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy Zarządzie Miejskim w Ra-
ciborzu wystosował 12 grudnia 1949 roku niniejszą odezwę, kierowaną do Genera-
lissimusa Józefa STALINA w Moskwie – Kreml: 

Szczeremu Przyjacielowi Polski i Wodzowi Proletariatu Światowego ślemy z okazji 
Waszej 70-tej rocznicy urodzin najserdeczniejsze proletariackie pozdrowienia i ży-
czenia.

Życzymy Wam jak najdłuższego przewodzenia nam i klasie robotniczej całego 
świata na drodze do Socjalizmu.

 57 Pisownia oryginalna.
 58 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 231, s. 2.
 59 AP Racibórz, St Pow Rac, sygn. 231, s. 3.
 60 I znów mamy połączenie bojowników walczących o pokój w zmyślnej retoryce wojennej – oczywiście 

w usprawiedliwionej walce. 
 61 AP Racibórz, zespół 18/25 Gminna Rada Narodowa w Krowiarkach (dalej: GmRN Kro), sygn. 22, 

s. 1; AP Racibórz, GmRN Kro, sygn. 23, Sprawozdanie z działalności Komitetu Obrońców Pokoju.
 62 AP Racibórz, ZM i MRN Rac, sygn. 320, s. 4.
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Dziękujemy Wam za wyzwolenie naszej Ojczyzny z podjażma [! K.L.] faszystow-
skiego i kapitalistycznego oraz za pomoc udzieloną nam w odbudowie naszej gospo-
darki narodowej, utrwalenia Socjalizmu a w związku z tym poprawę bytu klasy pra-
cującej. 

Dzięki Wam zawdzięczamy nasze granice na Odrze i Nysie, które są między in-
nymi olbrzymim wkładem w dziele utrzymania pokoju światowego.

Jako podarunek urodzinowy przyrzekamy Wam pogłębiać naszą wiedzę Marksi-
stowską – leninowską i utrwalać przyjaźń między narodami Radzieckim i Polskim 
przez rozszerzenie szeregów naszego towarzystwa63. 

Włodarze i decydenci partyjni ziemi raciborskiej, przez wzgląd na jej przygranicz-
ne położenie, byli w swych wypowiedziach szczególnie zainteresowani utrzymaniem 
nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wszak międzynarodowy im-
perializm (…) wysuwa niesłuszne argumenty do naszych granic na Odrze i Nysie, 
ażeby tym zakłócić pokój światowy. O słuszności do naszych granic na Odrze i Nysie 
nikomu tłumaczyć się nie będziemy, bo nawet sami Niemcy przyznają rację słusz-
ności do tych granic, podkreślając, że są to granice pokoju64. Obawa o rewizjonizm 
niemieckich granic spędzała sen z powiek jeszcze wiele lat po wojnie – choć bliższe 
prawdy byłoby stwierdzenie, że były to obawy nie tyle realne, ile raczej podsycane 
w celu stworzenia wrażenia agresywnej polityki państw zachodnich, a w szczególno-
ści RFN-u i stojących jakoby za nimi Stanów Zjednoczonych. 

Przedstawiony artykuł jest tylko przyczynkiem przedstawiającym język i formę 
polityki propagandy na przykładzie materiału archiwalnego, a dotyczącego w swej 
proweniencji terenu ziemi raciborskiej. Przedstawione przykłady ilustrują wysiłek 
prominentów partyjnych i nomenklatury na każdym poziomie – gminy, miasta, po-
wiatu aż po urzędy centralne – w celu przedstawienia otaczającej społeczeństwo 
nowej, powojennej rzeczywistości oraz ustroju socjalistycznego (a w dalszej perspek-
tywie komunistycznego) w jak najpiękniejszych barwach. W swych wypowiedziach 
władza bezustannie antagonizowała społeczeństwo, szukając wrogów na froncie we-
wnętrznym wśród „wrogów klasowych”, na wsi pośród domniemanej klasy kułaków, 
a na zewnątrz strasząc społeczeństwo niemieckim rewizjonizmem i amerykańskim 
imperializmem. Remedium na wszelkie zło miało być oparcie na bratnim ZSRR i mi-
łującym pokój Józefie Stalinie, ale statystyczny Kowalski, jeśli tylko miał możliwość 
i nie brakło mu odwagi, starał się o wyjazd (legalnie czy też na własną rękę) na tzw. 
Zachód – i to pomimo wszechobecnej propagandy sukcesu socjalizmu. 

 63 Tamże, s. 8, pisownia oryginalna.
 64 AP Racibórz, PRN Rac, sygn. 111, s. 124; Referat wygłoszony z okazji 5-lecia wyzwolenia ziemi raci-

borskiej.
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krzysztof LangEr

Die Propagandasprache im Mund der Macht auf dem Gebiet von Ratibor in Jahren 
1945–1956 – also die Heuchelei im Angriff – im Licht der Archivalien des Staatsarchivs 
Kattowitz, Abteilung in Ratibor

Zusammenfassung

Der dargestellte Text hat die Aufgabe die Propagandasprache zu veranschaulichen, 
auf dem Beispiel von den Kreis Ratibor betreffenden Archivalien, nach der die damaligen 
Offiziellen anlässlich der verschiedenen Feiern und in Schreiben griffen, die täglich in den 
Kanzleien der einzelnen Dienststellen angefertigt waren. Der Artikel sollte schildern, wie 
die Beamten und die bisherigen Leute am Macht die Propagandasprache auf dem Stadt-, 
Kreis- und Gemeindeniveau im Kreis Ratibor benutzten, der natürlich besonders in die-
sem Bereich von dem restlichen Landteil nicht abwich.

krzysztof LangEr

The Language of the Propaganda Used by the Authorities of Racibórz District in the years 
1945–1956 – or Hypocrisy Attacks – in the Light of  the Records of the State Archives in 
Katowice, Racibórz Department

Summary

The role of the  presented text is to illustrate, on the example of the Racibórz district 
archival records,  the language of the propaganda used by the officials during various cere-
monies and in the documents produced everyday by their administrative offices. The ar-
ticle aims to show how the language of propaganda was used by the clerks and authorities 
at all levels of the Racibórz district administration which, obviously, did not differ much 
from the language used in the rest of the country. 
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Józef Opacki – działacz niepodległościowy, 
wychowawca, organizator Archiwum 
w Gliwicach po II wojnie światowej

Józef Opacki urodził się 30 stycznia 1902 roku w Czortkowie, na Podolu, jako 
syn Ignacego i Julii Paprockiej. Od 1908 roku uczęszczał do 4-klasowej szkoły po-
wszechnej, następnie do 8-klasowego gimnazjum klasycznego w rodzinnym mieście. 
Wcześnie związał się z organizacjami paramilitarnymi i niepodległościowymi. Był 
członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zaangażował się w działalność 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Wstąpił następnie do I Drużyny Skautów (później 
Harcerzy) im. Zygmunta Sierakowskiego1. Hufiec Harcerzy w Czortkowie, z którym 
Józef Opacki związał znaczną część swojego życia, należał do najstarszych i najpręż-
niej działających ośrodków Chorągwi Lwowskiej. Do listopada 1922 roku Opacki 
pełnił funkcję drużynowego I Drużyny Harcerzy. W kwietniu 1922 roku mianowany 
został na pierwszy stopień instruktorski – wówczas noszący nazwę przodownika2 .

W czerwcu 1922 roku Opacki złożył egzamin dojrzałości w Gimnazjum Pań-
stwowym w Czortkowie. W latach 1922–1926 studiował na Wydziale Filozoficz-
nym i Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Podczas studiów nadal pozostawał bardzo silnie związany z harcerstwem. W latach 
1923–1925 pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego Komendy Męskiej 
Chorągwi Lwowskiej. W maju 1924 roku mianowany został na podharcmistrza3 . 
Zaangażowanie w działalność harcerską nie przeszkodziło mu w studiach. Praca dy-
plomowa, pisana pod kierunkiem znanego uczonego – prof. Rudolfa Weigla, oceniona 
została celująco. Kończąc studia Opacki ogłosił drukiem dwie prace naukowe (jedna 
została wydana w Paryżu, druga we Lwowie)4. Po studiach odbył 2-letnią praktykę 
nauczycielską i uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich. Podjął pracę jako nauczy-
ciel w gimnazjum w Czortkowie5. Od jesieni 1925 do 1928 roku ponownie prowa-
dził tamtejszą I Drużynę Harcerzy. Organizował obozy harcerskie, np. w 1928 roku 
kierował obozem wędrownym drużyny po Podolu6. W 1929 roku młody wychowaw-
ca założył własną rodzinę – poślubił harcerkę, Helenę Jurasek7 .

Józef Opacki z zamiłowaniem pracował w organizacjach krajoznawczych, mają-
cych za cel promowanie atrakcji turystycznych Podola; szczególnie zaangażowany 
był w działalność Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą 

 1 I. Kozimala: Lwowska Chorągiew Harcerzy ZHP w latach 1921–1939. Przemyśl 2007, s. 296, 300.
 2 Taż: Kadra instruktorska Lwowskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w latach 

1918–1945. Warszawa 2010, s. 85.
 3 W roku 1927 instruktorzy, którzy mieli przyznany stopień podharcmistrza, automatycznie zostali 

uznani za harcmistrzów. Zob. K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz: Harcmistrzynie i harcmistrze 
Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920–1949. Kraków 2006. 

 4 Urząd Miejski Gliwice. Archiwum Zakładowe. Teczka personalna nr 2426: Opacki Józef (dalej: UM 
Gliwice. Teczka personalna O.J.). Życiorys.

 5 Tamże.
 6 I. Kozimala: Lwowska Chorągiew Harcerzy…, s. 300.
 7 UM Gliwice. Teczka personalna O.J. Kwestionariusz osobowy.
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w Tarnopolu. Z dumą i wyraźnym sentymentem pisał, że dzięki pracom tej organi-
zacji „Podole nasze znane jest dziś już nie tylko w całej Polsce, ale szczególnie za gra-
nicą, jako połać ziemi, która pięknem swojej szaty przyrodniczej, przepiękną tkaniną 
dziejów historycznych, krajobrazem, wyodrębnia się spośród innych terenów naszej 
Rzeczypospolitej. Ta przebogata sieć rzek, rzeczułek i strumyków, przerzynających 
wzdłuż i wszerz kresową krainę, te głębokie jary, kryjące na dnie osiedla ludzkie, 
budzą szczery zachwyt każdego, kto znajdzie się na tym terenie”8. Opacki redagował 
stworzony przez siebie organ Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go, „Znicz Podola”. Był autorem przewodników po województwie tarnopolskim. Brał 
czynny udział w inwentaryzacji zabytków historycznych. W wydanym w 1931 roku 
Przewodniku po Czortkowie i okolicy, pisał z przekonaniem: „Celem naszym było 
otworzyć naszej młodzieży szkolnej oczy na wszystkie skarby, mieszczące się w tej 
ziemi, po której młodzież nasza kroczy codziennie w mury szkolne. Naszym gorącym 
pragnieniem było i jest wzbudzić u młodzieży gorącą miłość do tej ziemi, która kryje 
w sobie prochy polskich rycerzy kresowych, na której rozsiane są mogiły i kurhany, 
na której sterczą wyniośle ruiny zamczysk i fortalicji obronnych, bo na miłość tę na-
sza ziemia w całej pełni zasługuje”9. Podkreślał wychowawczy aspekt krajoznawstwa 
i turystyki: „W okolicy naszej, w czasie wycieczek bliższych i dalszych, zetknięcie się 
z podolską przyrodą i krajobrazem przynosi człowiekowi ukojenie, daje wiele miłych 
wrażeń, wzbudza nastroje, porusza myśli i wynosi ducha na wyżyny. Nic tak nie po-
rusza duszy do głębi, jak ojczysty krajobraz”10 . 

Opacki angażował się w sprawy miasta i ochronę jego dziedzictwa historyczne-
go. Był organizatorem i kierownikiem archiwum miejskiego w Czortkowie. Konse-
kwentnie działał na rzecz restauracji niszczejącego XVI-wiecznego czortkowskiego 
zamku. Zainspirował członków Oddziału Podolskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego w Czortkowie, którego był prezesem, do podjęcia prac remonto-
wych. Współpracował z Okręgową Komisją Konserwatorską we Lwowie, później 
został jej członkiem-korespondentem11. Po doprowadzeniu do zabezpieczenia i czę-
ściowego remontu zabytku, w murach zamkowych założono Muzeum Krajoznawcze, 
ulokowano archiwum i schronisko wycieczkowe12 .

Po pewnej przerwie w czynnej działalności organizacyjnej, związanej z sytuacją 
rodzinną (w 1933 roku urodził się syn, Ireneusz) i pracą zawodową oraz krajoznaw-
czą, Józef Opacki ponownie bardzo głęboko zaangażował się w działalność wycho-
wawczą w harcerstwie. W styczniu 1936 roku objął funkcję hufcowego Hufca Har-
cerzy w Czortkowie i pełnił ją do wojny. Działalność harcerską Opackiego obrazują 
obowiązki powierzane mu w strukturach Chorągwi Lwowskiej ZHP. Od września 
1937 roku był członkiem Komendy Lwowskiej Chorągwi Harcerzy (kierownikiem 
Wydziału Kształcenia Starszyzny); w 1939 roku działał w komisji prób na stopień 
podharcmistrza i był wizytatorem Komendy Chorągwi13. Jego sylwetkę i wkład 

 8 Przewodnik po Czortkowie i okolicy. Red. J. Opacki. Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze w Czortkowie 1931. Wyd. I powojenne. Red. M. Bazyszyn. Brzozów 1991, s. 5.

 9 Tamże, s. 6.
 10 Tamże, s. 53.
 11 UM Gliwice. Teczka personalna O.J.
 12 Tamże.
 13 I. Kozimala: Kadra instruktorska…, s. 85.
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w kształtowanie atmosfery korpusu instruktorskiego chorągwi odzwierciedlają liczne 
wspomnienia wychowanków. I tak absolwent czortkowskiego gimnazjum i harcerz, 
Jan Dobrucki stwierdził dobitnie: „Profesor Opacki był dla nas Czortkowian, wzo-
rem. Wszyscy harcerze uwielbialiśmy go”14. Uczestnik prowadzonego przez Opac-
kiego latem 1937 roku obozowego kursu podharcmistrzowskiego poświęcił swemu 
pobytowi w tradycyjnym miejscu kursów szkoleniowych, Postołówce, dłuższą re-
fleksję: „Komendant Józef Opacki »Mohort« był wybitną jednostką wśród instruk-
torów. Harcerz i pedagog, człowiek wielkiej kultury i ludzkiej życzliwości, żarliwy 
miłośnik przyrody i wielki patriota. Swoje umiejętności i przemyślenia przekazywał 
uczestnikom kursu w sposób tak sugestywny, że utrwalały się w pamięci bez koniecz-
ności zapisu w notatkach. […] Pamiętam wykłady w świetlicy charakterystycznej 
stanicy Korpusu Ochrony Pogranicza, gawędy przy ognisku, zebrania przy wysokim 
maszcie z flagą państwową w celu odbycia wspólnej modlitwy, odczytywanie rozkazu 
dziennego, wysłuchiwanie krótkich poleceń komendanta lub oboźnego [...]. Pamię-
tam śpiewy miejscowej ludności, wędrówki w poszukiwaniu prastarych reliktów 
na cmentarzach, w świątyniach i zapadłych w ziemię chatach. Pamiętam starannie 
przeprowadzony końcowy egzamin, nadanie imienia obozowego, dokonanie wpisu 
do kronik i książeczek służbowych. Wracałem z Kresów, po zaczerpnięciu powietrza 
w krainie pięknej geograficznie i historycznie, po braterskich rozmowach z ludźmi 
dobrymi i mocnymi, po zaczerpnięciu wiedzy z krynicy harcerskich doświadczeń”15 .

Pod koniec lat trzydziestych, po reorganizacji szkoły, Opacki mianowany został 
nauczycielem Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego w Czortkowie. Na 
tym stanowisku zastał go wybuch wojny. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, do 5 
lipca 1941 roku był nauczycielem państwowej szkoły średniej z polskim językiem 
nauczania w Czortkowie16 .

Według relacji bliskiego współpracownika, współorganizatora chorągwianych 
kursów instruktorskich, hm. Wilhelma Słabego, Józef Opacki, ps. „Prus”, potem 
„Opat” – „energiczny i sprawny organizator” – zaczął tworzyć podziemne harcerstwo 
w Czortkowie już 21 września 1939 roku, organizując spośród starszej młodzieży 
konspiracyjną Polską Organizację Walki z Wrogiem (używano też nazwy Polska Or-
ganizacja Wojskowa)17. Autorytet zdobyty w środowisku, szacunek i zaufanie, jakim 
Opackiego darzyli wychowankowie czortkowskiego gimnazjum i harcerze, ułatwiały 
rekrutację do organizacji. Jeden z jej członków, Bronisław Łoziński, wspominał swój 
pierwszy kontakt z podziemiem: „W listopadzie 1939, po udziale w wojnie obronnej, 
dotarłem do rodziny w Czortkowie. Wkrótce nawiązałem kontakt z profesorem Jó-
zefem Opackim, z którym łączyły mnie bardzo przyjazne stosunki z lat pracy harcer-
skiej. Organizował on w Czortkowie konspiracyjną organizację wojskową i zaprosił 
mnie do współpracy, co przyjąłem z entuzjazmem. W tym okresie skoncentrowali-
śmy się na werbunku oraz zbieraniu informacji o działalności NKWD i osobach kola-
borujących z władzami sowieckimi”18. W organizacji Opackiego znaleźli się zarówno 

 14 Cyt. za J. Abramow-Newerly: Granica Sokoła. Warszawa 2001, s. 142.
 15 R. Wolwowicz: Szkic harcerski. http://www.zhp.sanok.osti.pl/historia/szh.html dostęp 1 marca 2011.
 16 UM Gliwice. Teczka personalna O.J.
 17 A. Sławski: Obszar wschodni. [W:] Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945. T. 2: Materiały, relacje. 

Warszawa 1988, s. 15–16.
 18 Cyt. za P. Młotecki  „Szron”: Powstanie w Czortkowie. „Karta” 1991, nr 5.
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harcerze, jak i harcerki. Przyjęto system piątkowy, w organizacji istniał podział na 
odrębne służby, np. wywiad czy szkolenie, a tradycyjna struktura harcerska dostoso-
wana do systemu piątkowego, z podziałem na zastępy, drużyny, hufce, uzupełniona 
została o szczebel „grup”19. Od wstępujących do organizacji odbierano przysięgę: 
„Przystępując dobrowolnie i z całą świadomością do Polskiej Organizacji Wojskowej, 
ślubuję Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej wszelkie rozkazy i po-
lecenia oraz wszelkie obowiązki wykonywać posłusznie i ściśle, a powierzonych mi 
członków prowadzić na szlaku walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przy 
stosowaniu jak największej tajemnicy”20 .

Jeszcze we wrześniu 1939 roku we Lwowie spotkało się grono przebywających 
w mieście wybitnych instruktorów, wśród których byli komendanci chorągwi pole-
skiej, wołyńskiej i lwowskiej. Ustalono wówczas powołanie konspiracyjnej organiza-
cji na ziemiach zajętych przez ZSRR, pod nazwą Harcerska Organizacja Wojskowo-
Niepodległościowa. Naczelną piątkę stanowili hm. Wilhelm Słaby – komendant, por. 
hm. Leopold Adamcio – zastępca ds. wojskowych, hm. Aleksander Szczęścikiewicz, 
hm. dr Leszek Czarnik i hm. dr Zbigniew Duma. W skład sztabu wchodzili kolejni 
komendanci Batalionu Harcerskiego we Lwowie: phm. Zbigniew Czekański i phm. 
Artur Feja (od stycznia 1940 roku). Po 24 grudnia 1939 roku, a więc po przybyciu 
z Warszawy kuriera – hm. Leszka Domańskiego „Zeusa” – organizacja ta włączyła się 
do Szarych Szeregów, podporządkowując się ośrodkowi warszawskiemu, powołane-
mu w końcu września pod komendą hm. Floriana Marciniaka21. Jak ocenił Wilhelm 
Słaby (po wojnie: Adam Sławski), początkowe dyskusje czy powołać organizację 
kadrową, czy nastawić się na szeroką konspirację, zakończyły się zwycięstwem kon-
cepcji tworzenia podziemia dość masowego, co odpowiadało spontanicznie wyraża-
nej postawie większości młodzieży, rachubom na szybki przełom w wojnie na froncie 
zachodnim i zdawało się szansą ograniczenia brawurowych oddolnych inicjatyw, lecz 
zaowocowało później szeroką falą dekonspiracji i aresztowań22. Dokonano podziału 
terenu pracy na okręgi. Gdy Opacki nawiązał osobisty kontakt z ośrodkiem lwow-
skim, i w lutym 1940 roku przyłączył swoją POWW do Szarych Szeregów, miano-
wano go komendantem „Pogranicza”. Powierzony Opackiemu okręg obejmował, 
oprócz Czortkowa, także drużyny pograniczne województwa tarnopolskiego23 . 

Czortków zasłynął w pierwszym okresie okupacji próbą wywołania antysowiec-
kiego zrywu. Tzw. powstanie czortkowskie wybuchło wieczorem 21 stycznia 1940 
roku. Celem było opanowanie więzienia i koszar, by zdobyć broń, oraz poczty, szpi-
tala i stacji kolejowej, by wykorzystując transport kolejowy, przebić się przez Za-

 19 Zarządzając reorganizację i analizę członków organizacji pod względem przydatności, Opacki polecał 
np. „Szefowie podadzą charakterystykę komendantów grup i kom[endantów] hufców, zaś komen-
danci grup i hufców charakterystykę drużynowych i zastępowych, co uzgodnią z szefami”. Biblioteka 
Ossolineum. Rękopisy (dalej: BOss. Rkp.), sygn. 16611/II. Materiały Józefa Opackiego dotyczące 
ruchu oporu w Czortkowie w latach 1939–1941, k. 7: Polska Organizacja Walki z Wrogiem. Strażnica 
Czortków. 23 stycznia 1941 roku. Rozkaz l. 4.

 20 BOss. Rkp., sygn. 16611/II, k. 13.
 21 A. Sławski: Obszar Wschodni…, s. 13; J. Węgiersk i: Armia Krajowa w okręgach Stanisławów 

i Tarnopol. Kraków 1996, s. 216; Tenże: Lwowska konspiracja harcerska 1939–1949. „Rocznik Tar-
nowski” 1995/1996, s. 67.

 22 A. Sławski: Obszar Wschodni…, s. 15.
 23 Tamże, s. 11–13; Por. R. Wnuk: „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich 

II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941). Warszawa 2007, s. 77–78.
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leszczyki do Rumunii i przekroczyć nieodległą granicę (Czortków leżał niespełna 40 
km od granicy rumuńskiej). Liczono, że akcja ma widoki powodzenia, bowiem część 
stacjonującego w okolicy wojska sowieckiego wysłana została na front fiński. Wśród 
organizatorów i dowódców czortkowskiego zrywu wymieniane są nazwiska przyby-
łych ze Lwowa oficerów: por. Kowalskiego i ppor. Woszczyńskiego bądź Felicjana 
i Heweliusza Malawskich z Czortkowa. Akcja skończyła się niepowodzeniem. Mimo 
zajęcia zaplanowanych punktów, nie zdobyto broni, a po kilku godzinach Rosjanie 
opanowali sytuację i nastąpiły liczne aresztowania24. Jakkolwiek w przygotowaniach 
wystąpienia zbrojnego uczestniczyła głównie młodzież, inicjatywa narodziła się poza 
organizacją tworzoną przez Opackiego. Bronisław Łoziński, poinformowany przez 
Heweliusza Malawskiego o planach powstańczych, powiadomił o nich Opackiego. 
W obawie przed konsekwencjami wystąpienia w wypadku prawdopodobnej – wobec 
dysproporcji sił – porażki, Opacki, ryzykując dekonspirację swej pozycji w czortkow-
skim podziemiu politycznym, próbował zapobiec wybuchowi. Łoziński wspominał: 
„Profesor był przerażony tą wiadomością i uważał, że jest to albo jakaś prowokacja, 
albo też lekkomyślna inicjatywa Gizka Malawskiego. Polecił mi, abym jak najprędzej 
udał się do niego i powołując się na »najwyższy autorytet władzy polskiej«, zabronił 
mu stanowczo organizowania jakiejkolwiek akcji zbrojnej”. Malawski miał odpowie-
dzieć, że na odwołanie powstania było już za późno25 .

W rocznicę wkroczenia wojsk sowieckich w granice Rzeczypospolitej, we wrze-
śniu 1940 roku Opacki, podpisując się jako J. Prus, apelował do podkomendnych: 
„...zaczął się drugi rok wojny, a z ust Polaka nie padło jeszcze dotychczas słowo „pod-
daję się” , i nie padnie! […] Czuwamy wszyscy, ale też jako gromada ludzi zdyscypli-
nowanych, karnych […] samowolnie w imię dobra sprawy nigdy nie będziemy dzia-
łali. Tępmy warcholstwo, gadulstwo, paplaninę, nie gońmy za małowartościowym 
i tanim bohaterstwem. Pamiętajmy, że takimi czynami dajemy broń w ręce wroga. 
[…] Jesteśmy […] tymi, którzy na wzór Mohorta na straży naszej ziemi stać mamy. 
Czuwajcie!”26 .

Zwraca uwagę wielostronna aktywność Opackiego, a zarazem skuteczność i dba-
łość o zachowanie konspiracji, co pozwoliło uniknąć aresztowań w szeregach harce-
rzy podległych hm. „Mohortowi”. W ostatniej dekadzie listopada 1940 roku za jego 
sprawą w Czortkowie zaczęło się ukazywać pisane na maszynie czasopismo „Ogni-
wo”, urzędowy organ „normujący sprawy organizacyjne i pr[ogra]mowe hufców, 
drużyn i zastępów”. W listopadowym numerze „Ogniwa” organizacja czortkowska 
występowała nadal jako Polska Organizacja Walki z Wrogiem. Zarazem pisano: „Do 
walki […] i my szare szeregi naszej organizacji […] przystępujemy”. Historyk kon-
spiracji na Kresach Południowo-Wschodnich Jerzy Węgierski uznał, „że zewnętrzna 
nazwa organizacji – POWW – była kryptonimem, za którym kryły się Szare Szeregi, 
choć pisane małą literą”27. Być może, choć ze względów bezpieczeństwa uczestników 
czortkowskiego harcerskiego podziemia nie wtajemniczano w zmiany organizacyjne, 
polegające na włączeniu ich organizacji w strukturę ogólnopolską, Opacki chciał 
podległych konspiratorów zaznajomić z używaną w skali kraju nazwą, przyjętą przez 

 24 J. Węgierski: Armia Krajowa..., s. 215.
 25 Cyt. za P. Młotecki  „Szron”: Powstanie w Czortkowie…
 26 BOss. Rkp., sygn. 16611/II, k. 3.
 27 J. Węgierski: Lwowska konspiracja harcerska…, s. 63.
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podziemną organizację harcerzy. Wobec znacznych trudności w utrzymywaniu sta-
łych kontaktów między obszarami okupacji sowieckiej i niemieckiej nie można też 
wykluczyć, że – wrażliwy na piękno języka i sprawnie operujący piórem wychowaw-
ca – taką metaforę wojennej konspiracji harcerskiej: „szare szeregi” – przez siebie 
ukutą albo, co zapewne bardziej prawdopodobne, poznaną w kontakcie z ośrodkiem 
lwowskim – uważał za udaną i wymowną, godną upowszechnienia.

Po wkroczeniu Niemców na teren Podola latem 1941 roku Opacki został aresz-
towany i przez 3 miesiące – od 26 lipca do 18 września – więziony. Po zwolnieniu 
przez pół roku pracował jako robotnik fizyczny przy rozbiórce budowli zniszczo-
nych w czasie działań wojennych. Przez część 1942 roku uczył w szkole kupieckiej28 . 
Organizował i prowadził tajne nauczanie. Zaangażował się głęboko w działalność 
terenowych ogniw Delegatury Rządu na Kraj. W listopadzie 1941 roku, po rozcią-
gnięciu na ziemie polskie zajęte przez Niemców po ataku na ZSRR struktur Państwa 
Podziemnego (PP), Opacki pełnił obowiązki Obwodowego Delegata Rządu, a więc 
został zwierzchnikiem konspiracyjnej administracji na terenie znacznej części woje-
wództwa tarnopolskiego29. Na Kresach Południowo-Wschodnich powołano Okręgo-
wą Delegaturę Rządu we Lwowie; natomiast nie powstały odrębne struktury szcze-
bla okręgowego dla województw tarnopolskiego i stanisławowskiego. Szczeblem po-
średnim w strukturze PP były więc delegatury obwodowe, obejmujące obszar kilku 
powiatów, na terenie których istniały Powiatowe Delegatury Rządu. Jeden z pierw-
szych okólników Opackiego zaznajamiał podwładnych i współpracowników z obo-
wiązującym systemem kryptonimów: „A–Wa = ODR (Okręgowy Delegat Rządu, 
wojewoda); A–Ka = ObDR (Obwodowy Delegat Rządu); A–Pa = PDR (Powiatowy 
Delegat Rządu, starosta)”. W świetle sprawozdań Opackiego, które podpisywał jako 
„Mohort” lub „Bolesław”, jego kompetencje obejmowały obszar działania Powiato-
wych Delegatur Rządu: Czortków, Buczacz, Kopyczyńce, Borszczów i Zaleszczyki, 
być może także Tarnopol, Trembowlę i Zbaraż (te powiaty w raportach pojawiać się 
zaczęły nieco później)30 .

W dniu 11 listopada 1942 roku, podczas próby aresztowania przez gestapo, Józef 
Opacki zbiegł (wykorzystując odwrócenie przez żonę uwagi oficera niemieckiego, 
przybyłego w towarzystwie ukraińskiego funkcjonariusza, uciekł z domu przez okno) 
i skutecznie ukrywał się, w czym niemałą rolę odegrały życzliwość i szacunek rodzin 
byłych uczniów31. Przebywając przez 20 miesięcy w ukryciu, rozwinął jednocześnie 
bardzo intensywną działalność konspiracyjną; spotykał się z przedstawicielami ad-
ministracji PP, utrzymywał łączność z AK, opracowywał okólniki Delegata Rządu 
i sprawozdania sytuacyjne dla władz zwierzchnich we Lwowie32 .

 28 UM Gliwice. Teczka personalna O.J. Życiorys.
 29 W okólniku Obwodowego Delegata Rządu w 1942 roku „Mohort” pisał: „1 XI ub.r. staliśmy się cząst-

ką oficjalnej […] władzy Państwa Polskiego w kraju, działającej w Podziemiu”. BOss. Rkp. 16612/II. 
Papiery dotyczące spraw organizacyjnych i finansowych Obwodowej Delegatury Rządu RP w Czort-
kowie z lat 1942–1945. T. 1, k. 55.

 30 BOss. Rkp., sygn. 16612/II. T. 1, k. 60; Tamże, sygn. 16614/I. Raporty sytuacyjne Obwodowej Dele-
gatury Rządu w Czortkowie z lat 1942–1945. T. 1.

 31 BOss., Rkp., sygn. 16633/II. Materiały diariuszowe i autobiograficzne Józefa Opackiego z lat 1941–
1946, k. 111–125.

 32 BOss., Rkp., sygn. 16612/II. T. 2; Tamże, sygn. 16614/I.
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Po wyparciu Niemców z terenu Podola przez Armię Czerwoną Opacki nie ujawnił 
swojej działalności w strukturach Państwa Podziemnego. W raportach Obwodowego 
Delegata Rządu rejestrował najważniejsze zjawiska, jakie przyniosła nowa sytuacja, 
analizował zachowanie żołnierzy, działania Ukraińców, stosunek władz sowieckich 
do podziemia ukraińskiego i ich politykę wobec Polaków, charakteryzował relacje 
ukraińsko-rosyjskie. Opisując wkroczenie oddziałów Armii Czerwonej, zaznaczał: 
„Nie było tego »entuzjastycznego« witania się z [19]39 r., całowania tanków, flagowa-
nia domów i ulic. Odnosiło się wrażenie, że sowieci weszli do wrogiego sobie kraju. 
Wygląd armii: Żołnierz młody (1925, 1926 r.), biedny, niezaopatrzony, wyciągający 
rękę po chleb. […] Nastawienie antysemickie głębokie. Bije wśród żołnierzy sowiec-
kich nawet nieukrywana nienawiść do Żydów […] Stosunek do ludności miejscowej 
poprawny. Do Polaków nawet życzliwy”33 .

Korzystając z pewnej normalizacji sytuacji na ziemiach uwolnionych spod nie-
mieckiego panowania, Opacki opuścił 25 maja 1944 roku dotychczasową kryjówkę 
i włączył się w odbudowę zrębów życia społecznego34. Organizował szkolnictwo i od 
3 czerwca 1944 roku kierował szkołą średnią, następnie – do 15 kwietnia 1945 roku 
– był wizytatorem szkół na terenie województwa tarnopolskiego, zajął się także od-
twarzaniem muzeum35. Równocześnie działał w poakowskiej organizacji podziemnej 
„Nie”. Zajmował się dokumentowaniem zbrodni nacjonalistów ukraińskich. Regu-
larnie zamieszczał zebrane wiadomości w raportach, prowadził też systematycznie 
rejestry ofiar zbrodni. W miarę upływu czasu coraz bardziej palącym problemem sta-
wały się konsekwencje decyzji o zmianie granic; nasilały się naciski władz sowieckich 
na rejestrację Polaków do „repatriacji”. Uwidoczniły się skutki dwulicowej polityki 
władz sowieckich w sprawach ukraińskich. Z jednej strony bezwzględnie zwalczano 
„banderowców” jako faszystów, z drugiej – brutalne napady na ludność polską po-
zostawały bezkarne, będąc czynnikiem kształtującym w społeczeństwie psychozę 
strachu i wpływającym na decyzję wyjazdu. Opacki wyrażał głębokie i zdecydowane 
przekonanie o potrzebie pozostania ludności polskiej w miejscu zamieszkania, wie-
rząc, że będzie to ostatecznie najważniejszym argumentem za utrzymaniem tych 
ziem w granicach państwa polskiego. W raportach odwoływał się do obserwowanych 
postaw ludności: „Niemal każdy wieśniak polski z uporem stanowczo twierdzi, że 
ziemi nie opuści […] i jeśli usuwa się ze wsi do miast, to tylko na skutek terroru 
ukraińskiego”36. Dostrzegał jednak stopniowe zmiany w nastawieniu społeczeństwa 
polskiego w konsekwencji systematycznej akcji terrorystycznej bojówek ukraińskich 
i oddziaływania propagandy sowieckiej. Dramatycznym ciosem były wiadomości 
o rezultatach konferencji jałtańskiej. Nastroje społeczeństwa kształtowała ogłoszona 
przez władze sowieckie mobilizacja i brak przejawów działalności polskiego podzie-
mia, m.in. zanik kolportażu podziemnej prasy polskiej. Odnotowując te ważkie zja-
wiska, Opacki stał na stanowisku, że polska racja stanu nadal wymaga „wstrzymania 
pędu rejestracji na wyjazd”37. Od 1944 roku Opacki wydawał czasopismo „Informa-

 33 BOss. Rkp., sygn. 16614/I. T. 2, k. 156: Raport nr 8 (23) z 3 kwietnia 1944 roku.
 34 Tamże, k. 196: Raport nr 9 (24) z 31 sierpnia 1944 roku.
 35 UM Gliwice. Teczka personalna O.J. Życiorys.
 36 BOss. Rkp., sygn. 16614/I. T. 2, k. 231: Raport nr 11 (26) z 31 października 1944 roku. 
 37 Tamże, k. 348: Raport nr 15 (30) z 31 grudnia 1944 roku; Por. tamże, t. 3, k. 1–36: Raporty nr 1–3 

ze stycznia – marca 1945 roku.
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tor Podolski”, a w 1945 – „Ekspress Podolski” z podtytułem „Wolność – Niepodle-
głość – Całość” oraz „Strażnicę Kresową” z podtytułem „Wolność i Niepodległość”38 . 
Te dwa ostatnie tytuły zaczął redagować wobec przerwy w kolportażu na terenie wo-
jewództwa tarnopolskiego podziemnych pism centralnych i lwowskich, co w ocenie 
Opackiego deprymująco wpływało na nastroje polskiej ludności. Wskazywał na po-
zytywną reakcję społeczeństwa na ukazanie się obu pism, jako widocznego dowodu 
przetrwania i aktywności polskiego Państwa Podziemnego39. Jeszcze w czerwcu 1945 
roku z optymizmem szacował, że tylko niewielki odsetek Polaków opuścił Podole40 . 
Jednak w następnym miesiącu odnotował narastające w społeczeństwie rozgorycze-
nie i zwątpienie w związku ze stanowiskiem aliantów w sprawie powołania Rządu 
Jedności Narodowej, a także wzmożenie akcji sowieckich władz bezpieczeństwa 
przeciw polskiemu podziemiu, co zaowocowało falą aresztowań i wymuszało wyjazd 
zagrożonych osób41. Sam Opacki ponownie zdecydował się na przeniesienie do za-
konspirowanej kryjówki, z niepokojem obserwując stałe zainteresowanie NKWD do-
mem i rodziną. W sierpniowym raporcie jedyny raz odniósł się do osobistej sytuacji: 
„Trwam jak mogę, ale już i nerwy od czasu do czasu szwankują. Moje życie takie: spa-
nie na strychu, przyjmowanie kontaktów w stajni, a praca w piwnicy. Niezłe urozma-
icenie, ale czy długo tak wytrzymam, nie wiem. Naokoło mnie wojsko, NKWD […], 
są nawet tam, gdzie sam przebywam, co daje mi pewną ochronę. […] Jeżeli będę 
opuszczał ten teren, to w każdym razie jako jeden z ostatnich”42. W tym raporcie po 
raz pierwszy pojawiła się więc perspektywa własnego wyjazdu, dotąd stanowczo od-
rzucana: „Jeśli tak będzie nadal i nic się […] nie zmieni, będę zmuszony wyemigro-
wać na ten nieszczęsny Zachód”43. Bez wątpienia, na stanowisko Opackiego wpłynąć 
musiały realia ogólne i decyzje podjęte przez dowództwo podziemia. Komendant 
Obszaru Lwowskiego „Nie” ppłk Jan Władyka ps. „Janina” w sierpniu 1945 roku za-
decydował o likwidacji struktur Obszaru, nakazując ewakuację na ziemie zachodnie 
Polski. Zasadniczy etap ewakuacji żołnierzy siatek lwowskiej i tarnopolskiej „Nie” 
nastąpił w okresie od września do końca grudnia 1945 roku44 .

Tropiony przez NKWD Opacki zmuszony został do wyjazdu. Zagrożony areszto-
waniem, przy pomocy oddanych podkomendnych zdołał opuścić Czortków i niele-
galnie przedostać się przez granicę. Przybył do Gliwic. Żona – Helena Opacka wraz 
z synem opuściła rodzinne strony w transporcie „repatriacyjnym”; w Czortkowie 
pozostała część najbliższej rodziny: matka i siostra Józefa – Bronisława45. Połączenie 
rodziny w Gliwicach zmuszało do zabezpieczenia podstawowych materialnych wa-
runków życia – 4 listopada Józef Opacki zgłosił się do prezydenta Gliwic Wincentego 
Spaltensteina z wnioskiem o zatrudnienie w charakterze kierownika archiwum miej-
skiego, powołując się na doświadczenia czortkowskie przy organizacji tamtejszego 

 38 J. Węgierski: Armia Krajowa…, s. 270, 286.
 39 BOss. Rkp., sygn. 16614/I. T. 3, k. 83: Raport nr 5 (35) z 10 czerwca 1945 roku. 
 40 Tamże, k. 87.
 41 Tamże, k. 107: Raport nr 6 (36) z 17 lipca 1945 roku.
 42 Tamże, k. 119: Raport nr 7 (37) z 15 sierpnia 1945 roku.
 43 Tamże.
 44 T. Balbus: O Polskę Wolną i Niezawisłą (1945–1948). WiN w południowo-zachodniej Polsce (geneza 

– struktury – działalność – likwidacja – represje), Kraków – Wrocław 2004, s. 566.
 45 Informacja wnuczki Danuty Opackiej-Walasek z 30 marca 2011 roku.
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archiwum i muzeum46. Objął funkcję kierownika Archiwum Urzędu Miejskiego na 
trzymiesięczny okres próbny, a następnie, już 24 listopada 1945 roku powołany został 
do kierowania Referatem Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Gliwicach47, 
zachowując wcześniej przyjęte stanowisko. Zajął się energicznie inwentaryzacją akt 
śląskich z XVI-XIX wieku; gromadził w Archiwum odciski historycznych pieczęci 
lakowych oraz zestawił wzory używanych w gminach pieczęci urzędowych, występu-
jąc w Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywą rozszerzenia tej ewidencji na teren całego 
województwa. Opracował na podstawie zbiorów ponad 300 herbów miejscowo-
ści48. Zaprowadził ewidencję zabytków kultury i sztuki, a także kronik parafialnych 
i miejskich w powiecie gliwickim. Zewidencjonował i udostępnił olbrzymi zbiór pa-
tentów49. Zabezpieczył i uporządkował bibliotekę archiwalną, chroniąc przed znisz-
czeniem kilka tysięcy tomów w języku niemieckim. Obserwując w czasie podróży 
służbowych niszczenie księgozbiorów niemieckich, przejmował ich część do zbiorów 
kierowanych przez siebie placówek50. Podczas posiedzenia Zarządu Śląskiego Koła 
Związku Bibliotekarzy wystąpił z propozycją wykorzystania książek niemieckich na 
wymianę z bibliotekami w kraju dla ich zabezpieczenia i pozyskania za nie książek 
polskich51. Przejął do zbiorów Archiwum niszczejące w piwnicach budynku Staro-
stwa akta Kreishauptmannschaft Gleiwitz52. Utworzył w Archiwum Referat Staty-
styczny i dział gromadzący materiały do kroniki Gliwic. Prowadził przygotowania 
do wydania monografii powiatu gliwickiego. Włączył się do badań śląskoznawczych 
w ramach Komisji Etnograficznej Instytutu Śląskiego w Katowicach. Organizował 
wystawy i wygłaszał odczyty, m.in. w rozgłośni Radia Katowice53. Wspierał powstają-
ce w gminach amatorskie zespoły teatralne i śpiewacze54. Opracowywał materiały dy-
daktyczne dla szkół. Często wyjeżdżał w teren, prowadząc prace przy inwentaryzacji 
zabytków kultury na ziemi gliwickiej. Podejmował także piesze wędrówki po terenie 
powiatu, by osobiście dotrzeć do rozproszonych pomników przeszłości i zabytków 
kultury ludowej. Z dostrzegalnym przejęciem Opacki opisywał w sprawozdaniach 
odkrywane podczas podróży dzieła sztuki i relikty przeszłości, jak np. płaskorzeźbę 
ukrzyżowanego Chrystusa w Wielowsi, „pracę miejscową sięgającą przypuszczalnie 
wieku XV”55 czy kronikę parafii Wiśnica, prowadzoną od 1440 roku, w której „żywo 

 46 UM Gliwice. Teczka personalna O.J.
 47 Stanowisko kierownika Referatu Kultury i Sztuki w starostwie wakowało od września 1945 roku.
 48 T. Balbus: Opacki Józef (1902–1982). [W:] Ludzie podziemia AK–WiN w Polsce południowo-za-

chodniej (1945–1948). T. 2. Wrocław 2004, s. 395.
 49 T. Balbus: Opacki Józef…, s. 395.
 50 W sprawozdaniu z wyjazdu do Toszka Opacki pisał: „dokonałem częściowej rewindykacji [sic!] księ-

gozbioru niemieckiego z zakresu kultury i sztuki. Książki umieściłem w biurze Referatu jako zaczątek 
jego biblioteki podręcznej”. Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach (dalej: AP 
Gliwice), zespół 15/30 Starostwo Powiatowe w Gliwicach (dalej: Starostwo Gl.), sygn. 19, k. 174. 
J. Opacki: Sprawozdanie z podróży służbowej, Gliwice 22 maja 1946 roku.

 51 AP Gliwice, Starostwo Gl., sygn. 511, k. 9. J. Opacki: Sprawozdanie z odbytej podróży służbowej, 26 
stycznia 1946 roku.

 52 Tamże, sygn. 19, k. 227. J. Opacki: Sprawozdanie z działalności Referatu Kultury i Sztuki za lipiec 
1946 roku .

 53 AP Gliwice, Starostwo Gl., sygn. 19, k. 228. J. Opacki: Sprawozdanie… Radiowe odczyty Opackie-
go z cyklu Wiedza o Śląsku prezentowały gliwickie zbiory archiwalne i ich znaczenie.

 54 Tamże, k. 110. J. Opacki: Sprawozdanie z działalności powiatowego Referatu Kultury i Sztuki od 
początku do 15 marca 1946 roku .

 55 Tamże, k. 114. J. Opacki: Sprawozdanie z odbytej podróży służbowej do Wielowsi, Tworogu i Świbia. 
Gliwice 15 marca 1946 roku.



joAnnA jAnuSzewSkA-jurkiewicz

102

interesowano się sprawami Polski, elekcją królów polskich, marszem Sobieskiego na 
Wiedeń”56. W swych raportach Opacki wiele miejsca poświęcał zachowanym śladom 
języka polskiego. Podkreślał zasługi księży katolickich przechowujących obrazy czy 
chorągwie z polskimi napisami. W charakterystyczny sposób opisywał zachowanie 
polskich napisów na cmentarzu w Łączy „dzięki temu, że […] z polecenia proboszcza 
zalano je cementem. Dziś ten sam proboszcz polecił usunąć cement, spod którego 
wyłoniły się polskie napisy. Również w Rachowicach i w Łączy wyjęto z ukrycia ko-
ścielne chorągwie z polskimi napisami”57. Akcentowanie w sprawozdaniach intencji 
ratowania polskich napisów przed zniszczeniem osłaniało proboszczów przed ewen-
tualnymi oskarżeniami o usuwanie w okresie nazistowskim śladów języka polskie-
go w parafiach. Sprawozdania Opackiego z podróży służbowych ukazywały jednak 
przede wszystkim rozmiar zniszczeń substancji zabytkowej oraz spuścizny kulturalnej 
i stanowiły dramatyczny apel o opiekę nad rozkradanymi, niszczejącymi dobrami kul-
tury. W styczniu 1946 roku Opacki pisał np. o sytuacji w Łabędach: „Dowiedziawszy 
się o opuszczeniu przez wojska sowieckie zamku tamt[ejszego] udałem się następnie 
do Łabęd celem zapoznania się z zabytkami i ewentualnego ich zabezpieczenia. […] 
w zamku łabędzkim miały się znajdować zabytkowe żyrandole, porcelana i meble 
oraz bogate zbiory archiwalne rodziny Wilczków (Welczek), wśród których na uwa-
gę zasługiwały dokumenty i akta stare, pisane między innymi w językach łacińskim, 
polskim i czeskim. Zamek zastałem w stanie nieopisanego zniszczenia, z mebli ani 
śladu, złocone i polichromowane gipsatury ścienne doszczętnie porozbijane. Drobne 
okruchy porcelany saskiej i francuskiej bogato zdobionej zmieszane z grubym pokła-
dem śmiecia, żyrandole połamane. Penetrując zamek od piwnic przez parter i piętro 
natknąłem się na strychu na resztki znikome archiwum. Zdołałem zebrać spośród 
resztek dwanaście aktów i zapisków z 18-go i 19-go wieku oraz pewną ilość foto-
grafii. Zbiorek ten umieściłem w archiwum w Gliwicach”58. Znamienne, że Opacki 
w sprawozdaniach jednoznacznie wskazywał sprawców, nie posługując się częstymi 
w oficjalnej korespondencji eufemizmami: „bandyci przebrani w mundury”, ani też 
nie unikając wskazania zaniedbań polskiej administracji. Relacjonując wizytę w Tosz-
ku, opisywał stan zamku, wspominając basztę „bez dachu, który spłonął podpalony 
przez sowietów” i los przechowywanych w zamku zbiorów Heimatstube, z których 
„część została rozgrabiona, część zdołał uratować kierownik szkoły Chmura […] 
część zbiorów okazalszych, zbroje, broń, moździerze, znajdują się na dnie stawu […] 
u stóp zamkowego wzgórza”59. Zwiedzając pałac w Pławniowicach, wytykał: „nie-
porządek, zaśmiecenie i brak opieki nad poprzednio zabezpieczonym urządzeniem 
[…]. Stan księgozbioru zabezpieczonego uprzednio przez TZP jest opłakany. Resztki 
jego walają się rozrzucone po podłodze lub w nieładzie tkwiąc w szafach. Wg infor-
macji stan obecny pod względem ilościowym przedstawia się znikomo w stosunku 
do stanu zabezpieczenia. Gdzie się wspaniały księgozbiór podział, nikt na to odpo-
wiedzi dziś dać nie może. Urągającym wszelkim zasadom etyki administracji obiektu 

 56 Tamże, k. 116.
 57 Tamże, k. 256. J. Opacki: Sprawozdanie z działalności Referatu Kultury i Sztuki za sierpień 1946 roku.
 58 Tamże, sygn. 511, k. 11. J. Opacki: Sprawozdanie z odbytych podróży służbowych, 24 stycznia 1946 

roku.
 59 Tamże, sygn. 19, k. 120. J. Opacki: Sprawozdanie z podróży służbowej odbytej w dn. 14 marca do 

Toszka, Pławniowic i Rudzińca .
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zjawiskiem jest fakt, że dzisiejsza administracja […] dopuszcza do systematycznego 
niszczenia się tego wspaniałego gmachu”60. W kontaktach z Urzędem Wojewódzkim 
Opacki wielokrotnie nalegał na prowadzenie akcji inwentaryzacji zabytków i moni-
tował o przyznanie funduszy na ratowanie niszczejących obiektów61. Zarazem, jak 
pisała w sprawozdaniu z podróży po terenie powiatu współpracowniczka Opackiego, 
władze administracyjne dawały jasno do zrozumienia, że „sprawy dotyczące Referatu 
Kultury i Sztuki nie są ważne, ważniejsze zagadnienia są na czasie, a mianowicie akcja 
siewna i weryfikacja […] jest z polecenia starosty najważniejszym problemem”62 . 

W styczniu 1946 roku Opacki zainicjował reaktywowanie działalności oddziału 
śląskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a następnie, otrzymawszy mandat 
Zarządu Głównego PTK, doprowadził do powołania oddziału PTK w Katowicach 
i został członkiem zarządu. Podczas uroczystości inauguracji PTK w Katowicach wy-
głosił programowy referat: Cele i zadania ruchu krajoznawczego w Polsce i na zie-
miach odzyskanych63. W ramach pracy Referatu Kultury i Sztuki Opacki prowadził 
na terenie powiatu gliwickiego poszukiwania etnograficzne, m.in. akcję spisywania 
przejawów folkloru miejscowego i ludowych nazw roślin użytecznych oraz nazw 
miejscowych64. Pomimo tej ogromnie intensywnej i wielostronnej aktywności, nie 
zaprzestał działalności podziemnej, teraz w ramach Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość”. 

W środowisku „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Dolnym i Górnym Ślą-
sku odtwarzano więzi organizacyjne konspiracji poakowskiej. Po nawiązaniu łączno-
ści z kierownictwem Zrzeszenia WiN powołano Eksterytorialny Obszar Lwowski 
WiN i podległe mu Okręgi: Lwowski i Tarnopolski, zachowano zatem dotychczasowy 
podział organizacyjny z ziem wschodnich, niezależnie od miejsca, w którym osiedlili 
się członkowie organizacji i odrębność od równolegle funkcjonujących terenowych 
struktur WiN65. Na terenie Górnego Śląska, a szczególnie w rejonie Gliwic, Za-
brza, Bytomia rozwinęła się przede wszystkim działalność Eksterytorialnego Okręgu 
Tarnopolskiego WiN (EOT). Na jego czele stanął kpt. Bronisław Żeglin, ps. „Or-
don”, dotąd komendant siatki „Nie” w Okręgu Tarnopolskim66. Jak konstatuje Adam 
Dziuba: „aktywność EOT skoncentrowała się na propagandzie oraz gromadzeniu 
i opracowywaniu informacji z dziedziny politycznej i wojskowej. Istniała komórka 
legalizacyjna produkująca fałszywe dokumenty. Nieliczne akcje zbrojne nosiły cha-
rakter samowoli i były surowo zakazane przez Żeglina”67. W tych warunkach jednym 
z najważniejszych współpracowników komendanta EOT stał się ppor. Józef Opacki 

 60 Tamże, s. 121.
 61 Tamże, sygn. 511, k. 1–2. J. Opacki: Sprawozdanie z odbytej podróży służbowej, Gliwice, 6 kwietnia 

1946 roku.
 62 Tamże, k. 4. Halina Półrola: Sprawozdanie z odbytej podróży służbowej w dniu 22 marca 1946 roku 

do Łabęd .
 63 Tamże, k. 1–2, 9; Tamże, sygn. 19, k. 110. Sprawozdanie z działalności…; T. Balbus: Opacki Józef…, 

s. 395.
 64 AP Gliwice, Starostwo Gl., sygn. 19, k. 221. J. Opacki: Sprawozdanie z działalności Referatu Kul-

tury i Sztuki za miesiąc czerwiec 1946 roku.
 65 T. Balbus: O Polskę Wolną…, s. 568.
 66 Tamże.
 67 A. Dziuba: Polskie podziemie niepodległościowe w Gliwicach w latach 1945–1947. „Rocznik Mu-

zeum w Gliwicach” t. 22, 2010, s. 245-268.
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(ps. „Mohort”)68. Po nawiązaniu kontaktu z kpt. Żeglinem, który założył kwaterę 
w Miechowicach pod Bytomiem, Opacki został kierownikiem komórki propagan-
dowo-informacyjnej i redaktorem podziemnego dwutygodnika EOT. Kontynuował 
więc na Górnym Śląsku redagowanie „Strażnicy Kresowej”, pisma, które wydawał 
jeszcze w Czortkowie. Na Śląsku ukazywało się ono od 15 stycznia do 15 września 
1946 roku Miało objętość ok. 8 stron formatu A469. Opacki był autorem większo-
ści artykułów i referatów, sporządzał serwis wiadomości z nasłuchów radiowych 
i opracowywał informacje zbierane przez współpracowników. Charakterystyczne, że 
– w świetle ustaleń Tomasza Balbusa – dość dobrze funkcjonującą strukturę wydaw-
niczą i siatkę kolportażową Opacki w znacznym stopniu oparł na zaufanych współ-
pracownikach ze środowiska harcerskiego z Czortkowa i okolic. Numery „Strażni-
cy Kresowej”, przygotowane w rękopisie przez Opackiego, przekazywane były do 
punktu przepisywania i powielania ulokowanego w Zabrzu, w mieszkaniu Władysła-
wa i Heleny Żmudów, gdzie powielane były w nakładzie 100–500 egz.70 W Zabrzu 
Opacki zorganizował także archiwum komórki propagandowo-informacyjnej. Siostry 
Halina Żmud z domu Wierzbicka i Alina Wierzbicka, harcerki z Czortkowa, związa-
ne z organizacją kierowaną przez Opackiego, zaangażowane w czasie okupacji w kol-
portaż prasy konspiracyjnej, po wojnie zamieszkałe w Zabrzu, współpracowały z por. 
„Mohortem” w powielaniu i kolportażu „Strażnicy Kresowej” na Górnym Śląsku. 
Helena przepisywała na maszynie zredagowany przez Opackiego materiał każdego 
numeru, jej mąż Władysław Żmud obsługiwał powielacz. Alina była jedną z łączni-
czek przewożących materiały informacyjne71. Do grona harcerzy wywodzących się 
z województwa tarnopolskiego, czynnych zarówno w AK, jak i poakowskiej konspi-
racji, związanych z siatką informacyjną, łączności, kolportażu „Strażnicy Kresowej” 
można zaliczyć m.in. łączniczkę Zdzisławę Baziuk i Tadeusza Frydla (używającego po 
wojnie w Zabrzu nazwiska Czuwajski)72. Jak ocenił Tomasz Balbus, „Strażnica Kreso-
wa” była dla konspiracji tarnopolskiej na Śląsku podstawowym źródłem niezależnej 
informacji. Cechą charakterystyczną było silne eksponowanie postulatu przywróce-
nia Polsce zaanektowanych przez ZSRR ziem wschodnich. Pismo stale przynosiło 
wiadomości o poczynaniach sowieckich i ukraińskich na terenie województw tarno-
polskiego i lwowskiego, w tym celu prowadzono na bieżąco rozpoznanie wśród przy-
jeżdżających repatriantów. Jednoznacznie krytycznie oceniano sytuację wewnętrzną 
Polski, określając ją bez ogródek jako „okupację bolszewicką”73 .

Można sądzić, że pomimo ogromnego zaangażowania w działania podejmowa-
ne w pracy w Archiwum i w Referacie Kultury i Sztuki, impulsem do wzmożenia 
aktywności niepodległościowej Opackiego stała się ocena wydarzeń 3 maja 1946 
roku na Górnym Śląsku. Uznał, że powszechny charakter demonstracji oznaczał 
początek nowego etapu walki społeczeństwa o suwerenność74. Znamienne, że 5 maja 
1946 roku, używając kryptonimu Okręgowej Delegatury Rządu we Lwowie (A-Wa 

 68 T. Balbus: O Polskę Wolną…, s. 591.
 69 Tamże.
 70 T. Balbus: Opacki Józef…, s. 395.
 71 Tenże, O Polskę Wolną…, s. 592.
 72 T. Balbus: Ludzie podziemia AK–WiN…, s. 150, 204, 520, 571.
 73 Tenże: O Polskę Wolną…, s. 594–595.
 74 BOss. Rkp., sygn. 16632/II. Dokumentacja Eksterytorialnego Okręgu Tarnopolskiego Zrzeszenia 
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Wino III), Opacki, jako „Mohort”, zwrócił się do działaczy Państwa Podziemnego: 
„Wobec wyrwania nas chwilową koniecznością dziejową z dotychczasowego terenu 
działania i przejścia na teren dla nas nowy, tudzież wobec rozproszenia się naszego 
całego aparatu, praca nasza, oparta na dotychczasowych zasadach ulega zawieszeniu. 
W związku z tym, władze, pod którymi w roku 1942 rozpoczęliśmy swoją działal-
ność, zaleciły wcielić […] wszystkie jednostki wartościowe w szeregi żołnierzy […]. 
Przekazuję wszystkich A-Ka do dyspozycji Dowództwa Okręgu Wino III łącznie 
z moją osobą”75. Opacki opowiadał się za powołaniem Kierownictwa Walki Cywil-
nej. Dużą rolę przywiązywał do propagandy przedwyborczej jako szansy powołania 
legalnego rządu opartego na demokratycznej podstawie. Wbrew stanowisku Żeglina, 
który przed referendum polecił propagowanie w prasie i ulotkach głosowania 3 x nie, 
Opacki uważał, że należy zalecać głosowanie 2 x nie, wobec istnienia poważnych ar-
gumentów za przesunięciem granic panstwa polskiego na zachodzie76 .

Półroczną działalność EOT podsumowano na naradzie sztabowej w lipcu lub 
sierpniu 1946 roku. Odbyła się ona w pomieszczeniach Archiwum Zarządu Miasta 
Gliwice, kierowanym przez Opackiego. Odprawa trwała około dwóch godzin. Żeglin 
nalegał na jak najszybsze nawiązywanie kontaktów z niezorganizowanymi członkami 
byłej konspiracji tarnopolskiej. Dalszy rozwój organizacji przecięła jednak dekonspi-
racja jej struktur przez Urząd Bezpieczeństwa. Początek dało rozpracowanie siatki 
WiN na Dolnym Śląsku, w ramach sprawy o kryptonimie „Złośliwi”. Inwigilacja 
dolnośląskich struktur doprowadziła agentów UB do sieci kolportażu „Strażnicy 
Kresowej” na Górnym Śląsku77. Aresztowania w Zabrzu (m.in. Władysława Żmuda) 
w drugiej połowie września 1946 roku stanowiły poważne ostrzeżenie. Niektórzy 
uczestnicy siatki EOT, związani ze „Strażnicą Kresową”, skutecznie usunęli się z Za-
brza. Innych dosięgła fala aresztowań w końcu miesiąca. Opacki, przewidując możli-
wość wpadnięcia funkcjonariuszy UB na jego trop, zdecydował się pozacierać ślady 
działalności (co w znacznym stopniu mu się udało, skoro bardzo obfita dokumenta-
cja, przekazana po latach do zbiorów Ossolineum, nie wpadła w ręce funkcjonariu-
szy UB), lecz – inaczej niż w okresie okupacji niemieckiej – nie ukrywać się. Brał 
przede wszystkim pod uwagę sytuację żony i 13-letniego syna. Został aresztowany 
26 września 1946 roku w miejscu pracy. Przewieziono go kolejno do Bytomia, Zabrza 
i Katowic. Właściwe śledztwo miało miejsce we Wrocławiu. Wielokrotnie przesłu-
chiwany, często nocami, nie dał się złamać, nie wydał współpracowników i odmówił 
współpracy z UB78 . 

Symptomatycznym znakiem czasów stała się korespondencja służbowa krążąca 
w gliwickim Urzędzie Miejskim. Pod koniec listopada w sprawie „dyrektora Archi-
wum Miejskiego, [który – J.J.-J.] od dłuższego czasu nie stawia się do pracy, gdyż 
wg posiadanych wiadomości jest on aresztowany […] stosownie do dotychczasowej 
praktyki [sic!] Oddział Personalny wnosi o zawieszenie go w czynnościach służbo-

 75 BOss. Rkp., sygn. 16632/II, k. 25. Należy sądzić, że treść tego pisma jest ważną przesłanką wniosku 
o awansie Opackiego w strukturze Państwa Podziemnego do szczebla Delegatury Okręgowej.

 76 Tamże, k. 38, 39, 50.
 77 T. Balbus: O Polskę Wolną…, s. 607–609.
 78 BOss. Rkp., sygn. 16633/II, k. 135–138; T. Balbus: Opacki Józef…, s. 396.
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wych z obniżką poborów do 50% oraz o wymówienie mu stosunku służbowego z ZM 
z dniem 1 grudnia [19]46”79. Wniosek Oddziału Personalnego został zaakceptowany.

W jednym z pierwszych pokazowych procesów, przewidzianych na okres poprze-
dzający wybory do Sejmu Ustawodawczego, 8 stycznia 1947 roku Józef Opacki 
został skazany na 8 lat więzienia (później zmniejszono karę do 3,5 roku więzienia). 
Wyrok odbywał m.in. we Wronkach. Został zwolniony 26 marca 1950 roku. Po wyj-
ściu z więzienia pracował w Miejskim Handlu Detalicznym w Gliwicach80 .

Po przełomie 1956 roku hm. Józef Opacki ponownie podjął działalność harcer-
ską, jako współpracownik Komendy Hufca Gliwice. Był wizytatorem KH, odbierał 
pierwsze w mieście przyrzeczenia harcerskie w drużynach powstających po reakty-
wowaniu pracy harcerskiej w grudniu 1956 roku, swoim doświadczeniem wspie-
rał odradzające się środowiska harcerskie. Zmiana charakteru Związku Harcerstwa 
Polskiego w pierwszej połowie lat 60., usuwanie czołowych przedwojennych harc-
mistrzów i rosnący wpływ niedawnych działaczy OH ZMP uniemożliwiły jednak 
Opackiemu dalszą działalność instruktorską81. Utrzymywał nadal bliskie kontak-
ty z byłymi wychowankami, pozostając autorytetem dla rozproszonego środowi-
ska czortkowian. Wpływ osobowości Józefa Opackiego odcisnął się przede wszyst-
kim na młodym pokoleniu rodziny. Wnuczka, Danuta Opacka-Walasek wspomina: 
„Wspaniali, prawdziwie mądrzy, pełni ciepła ludzie, a do takich należał mój Dzia-
dek, Józef Opacki, kształtują nas mocniej i trwalej niż niejednokrotnie jesteśmy to 
w stanie odczuć w bliskości z nimi, kiedy na co dzień doświadczamy ich obecności, 
daru długich rozmów, wspomnień z odległej przeszłości, podpowiadanych lektur. 
I zostają w nas daleko dłużej niż pozwala na to życie, nieuchronnie przynoszące 
kres bezpośredniemu obcowaniu. Zwłaszcza, gdy byli osobowościami tak złożony-
mi i wykrystalizowanymi zarazem, jak odnotowuje to pamięć nasycona obrazami 
i śladami dialogów, a czasem monologów Dziadka, kształtującego nas przecież opo-
wieściami o Czortkowie, harcerstwie, wojnie, dramatycznych latach powojennych, 
o własnych pasjach pedagogicznych, krajoznawczych, muzealniczych, historycz-
nych. Zjawiał się nam w nich jakby podwójnie: jako serdeczny, kochający człowiek, 
który z „nudnej” (i jakże innej na szkolnych lekcjach) historii potrafi wysnuć żywą  
i fascynującą opowieść – i jako twardy autorytet, budujący i utwierdzający hierarchię 
wartości, wymagający, by rozumieć, czym jest patriotyzm, honor, godność, tradycja. 
I nauka, obowiązek rozwoju, i dobre obyczaje... 

[…] W latach 70., po przebytym zawale serca, Dziadek dwukrotnie zamieszkał 
z nami w Lublinie (w sumie na prawie rok, w latach 1972-1973), gdzie mój Oj-
ciec, Ireneusz Opacki, był pracownikiem naukowym na polonistyce KUL, a Mama, 
Anna Opacka, przygotowywała doktorat. Pamiętam z tamtego czasu niezliczone listy 
i kartki pocztowe nadsyłane na adres „Druha Opackiego”, „Kochanego Profesora” 
przez gliwiczan i czortkowiaków głównie, których corocznym spotkaniom w Warsza-
wie, u Dominikanów, długo patronował. Kiedy Rodzice przenieśli się na Uniwersytet 
Śląski (chcieli być bliżej Dziadka, już wówczas, choć w swojej ocenie sprawnego, 

 79 UM Gliwice. Teczka personalna O.J.
 80 T. Balbus: Opacki Józef…, s. 396.
 81 J. Januszewska-Jurkiewicz: Między tradycją a indoktrynacją. Harcerstwo gliwickie 1945–1989 . 

[W:] Władza, polityka i społeczeństwo w Gliwicach w latach 1939–1989. Red B. Tracz. Katowice – 
Gliwice 2010, s. 208.
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wymagającego większej troski i nadzoru lekarzy), gdzie oboje byli profesorami, kon-
takty były znacznie częstsze, odwiedzaliśmy się regularnie. Po śmierci Babci Heleny, 
Dziadek mieszkał jeszcze przez kilka lat w Gliwicach, by na ostatnie cztery lata życia, 
w 1978 roku przeprowadzić się ostatecznie do nas, do domu w Sosnowcu. I tam zo-
stał do końca, a po odejściu Dziadka pozostały w domu – z nami – Jego pamiętniki, 
harcerskie insygnia i zdjęcia, które do dziś kształtują pokolenie następne: prawnu-
ki Józefa Opackiego, sześcioro dzieci Jego wnuczek – Krystyny Arabskiej, Danuty 
Opackiej-Walasek i Teresy Sojki. Wszystkie jesteśmy humanistkami, pracujemy na 
Uniwersytecie Śląskim”82 .

Józef Opacki zmarł 6 sierpnia 1982 roku w Sosnowcu.

joanna januszEwska-jurkiEwicz

Józef Opacki – der Unabhängigkeitsfunktionär, Erzieher, Veranstalter des Archivs in 
Gleiwitz nach dem zweiten Weltkrieg

Zusammenfassung

Der biografische Umriss von Józef Opacki (1902–1982), den Lehrer, den Macher der 
Pfadfinder und der Reise-landeskundlichen Bewegung. In der Zeit der zweiten Weltkrie-
ges war er der hervorragender Kämpfer in der Landesarmeekonspiration in Czortków, 
und nach dem Krieg in der antikommunistischen Konspiration in Gleiwitz. In Jahren 
1945–1946 nahm er die Funktion des Leiters des Stadtsarchivs in Gleiwitz wahr.

joanna januszEwska-jurkiEwicz

Józef Opacki – an Independence Activist , Educator, and the Organizer of the Archives in 
Gliwice after World War II

Summary

The biographical outline of (1902–1982) Józef Opacki, a teacher, a scout and a tour-
ism activist. In the time of World War II he was an outstanding conspiracy member of 
the AK (Home Army) in Czortków and after the war a member of the anticommunist 
conspiracy in Gliwice. In the years 1945–1946 he was the director of the Town Archives 
in Gliwice.

 82 D. Opacka-Walasek: O dalszych losach mojego Dziadka. Wspomnienie z 30 marca 2011 roku, 
maszynopis  w zbiorach J.J.-J.
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Hipisi na obszarze województwa 
katowickiego (do połowy lat 70.)

W połowie lat 60. XX wieku przez USA i kraje zachodniej Europy przeszła fala 
protestów i wystąpień młodzieży przeciwko światu dorosłych, której towarzyszyła 
erupcja zjawisk określanych jako tzw. rewolucja obyczajowa. Od pierwszego star-
cia amerykańskiej policji ze studentami w 1964 roku na kampusie uniwersyteckim 
w Berkeley, po zamieszki na ulicach Paryża cztery lata później, ruch młodzieżowej 
kontestacji ewoluował i oddziaływał na wszystkie sfery życia publicznego – od po-
lityki, przez kulturę, po obyczaje. W styczniu 1967 roku usunięty z Harvardu wy-
kładowca psychologii i piewca „otwarcia umysłu” za pomocą środków narkotyzują-
cych Timothy Leary ogłosił koniec bożków pieniądza i pracy, a początek ery miłości 
i nowej religii, będącej w istocie zmodyfikowanym buddyzmem, podlanym sosem 
popkultury, ze szczyptą duchowości na skróty: zamiast długotrwałych medytacji, 
szybka nirwana za pomocą LSD. W dzielnicy San Francisco Haight-Ashbury zaczął 
się nieustający karnawał hipisów. Mężczyźni zapuszczali długie włosy, dziewczyny 
ubierały zwiewne, długie spódnice1. Komuny hipisowskie zakładano w kolejnych 
miastach, a dzięki poparciu artystów i niezależnych mediów ruch lotem błyskawicy 
ogarnął całe Stany, by szybko przekroczyć Atlantyk i dotrzeć do Europy. Hipisi poja-
wili się na ulicach Londynu, Amsterdamu, Paryża i Berlina2 .

Pod koniec lat 60. różnorodne ruchy nazywane dziś kontrkulturowymi rozwijały 
się gwałtownie w większości krajów europejskich, osiągając swoje apogeum w roku 
1968. Hipisi stanowili wśród nich sporą grupę, być może nie największą, ale naj-
bardziej ekscentryczną i rzucającą się w oczy ze względu na wygląd i strój. Nowa 
moda rozprzestrzeniała się i przekroczyła również „żelazną kurtynę”. Idee z Zachodu 
najszybciej docierały do krajów tzw. demokracji ludowej, które graniczyły bezpo-
średnio z państwami zachodniej Europy, do Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
Czechosłowacji, Węgier i Jugosławii3. Pod koniec dekady nielicznych hipisów można 
było spotkać nawet w większych miastach ZSRR4 .

Pierwsze komuny hipisów pojawiły się w Polsce Ludowej już latem 1967 ro-
ku5. Początkowo długowłosych mężczyzn i zwiewnie ubrane dziewczyny można było 
spotkać na ulicach większych miast. Prym wiodła oczywiście Warszawa, Kraków 

 1 M. Fi l ipiak: Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych. 
Lublin 1999, s. 44–48.

 2 Tamże, s. 60.
 3 O początkach i historii ruchu hipisowskiego w NRD zob: M. Rauhut, T. Kochan: Bye bye, Lübben 

City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR. Berlin 2009.
 4 V. Tarnavskyi: Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku 

ZSRR. Warszawa 2007, s. 116.
 5 Szerzej zob. M. Chłopek: Być hipisem w PRL. [W:] Życie codzienne w PRL (1956–1989). Red. 

G. Miernik, S. Piątkowski. Radom – Starachowice 2006, s. 235–249. Obszerna i bogata w materiał 
źródłowy i ikonograficzny książka Kamila Sipowicza, pomimo niebagatelnej wartości dokumentacyjnej, 
nie spełnia walorów pracy naukowej i stanowi raczej laurkę, niż rzeczową i krytyczną analizę zjawiska. 
Jest ona jednak godna uwagi, ze względu na wspomnienia i wywiady z osobami, które od samego począt-
ku współtworzyły ruch hipisowski w Polsce. Zob. K. Sipowicz: Hipisi w PRL-u. Warszawa 2008.
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i Trójmiasto, gdzie najszybciej docierały nowinki z Zachodu, a młodzież była bardziej 
kosmopolityczna niż na prowincji.

Tam gdzie istniały duże ośrodki akademickie i skupiska młodzieży, ferment kul-
turowy i obyczajowy był największy, a nowe prądy i idee znajdowały naśladowców, 
pomimo międzynarodowej izolacji i obowiązującej cenzury. Autorzy notatki sporzą-
dzonej w kwietniu 1969 roku dla Ministra Spraw Wewnętrznych przyznali, że do 
popularyzacji idei hipisowskich przyczyniły się przede wszystkim kontakty osobiste 
z osobami mieszkającymi na Zachodzie6 .

Nośnikiem zachodnich idei była również muzyka. Dużą popularnością cieszyły 
się koncerty zespołów młodzieżowych z NRD i Czechosłowacji. Polskę odwiedzały 
również coraz częściej gwiazdy zachodniej sceny muzycznej. Status legendy zyska-
ły takie wydarzenia jak trasa koncertowa zespołu „The Animals” w 1965 roku czy 
podwójny koncert „The Rolling Stones” w kwietniu 1967 roku w warszawskiej Sali 
Kongresowej. Także rodzima scena muzyczna w tamtym okresie bardzo szybko ewo-
luowała, nadganiając swe zapóźnienie w stosunku do Zachodu7 .

W miastach i miasteczkach w całym kraju powstawały tzw. Fan Kluby. Ich założy-
ciele i bywalcy najczęściej korzystali z gościnności domów kultury, których kierow-
nicy niejednokrotnie sprzyjali fascynacjom młodzieży. Tam wymieniano się płytami, 
wycinkami prasowymi, przekazywano sobie informacje o ulubionych zespołach, mo-
dzie itd. Młodzi ludzie coraz częściej i chętniej niż w poprzednim okresie zawiązy-
wali niesformalizowane grupy, w których wzajemne relacje oparte były na wspól-
nym systemie wartości, podobnych zainteresowaniach literackich i artystycznych, 
słuchanej muzyce. W tym celu korzystano również z ogólnodostępnych klubów, 
lokali i kawiarni. Prym wiodły przede wszystkim kluby studenckie i młodzieżowe, 
a w dzielnicach i miastach, gdzie takowych nie było – kluby osiedlowe, pustosta-
ny i wreszcie mieszkania prywatne8. W dużych miastach ekstrawagancka i nonkon-
formistyczna młodzież spotykała się w Klubach Międzynarodowej Prasy i Książki 
(KMPiK). Fenomen KMPiK wciąż czeka na swoją monografię. Kluby te w pewien 
sposób były przedsionkiem innego, lepszego świata. Odróżniały się od obskurnych 
kawiarni nowoczesnym designem i łączyły w sobie kilka funkcji – od księgarni i skle-
pu z wydawnictwami muzycznymi, poprzez miejsce spotkań, po czytelnię prasy, 
w tym także kolorowych tytułów zagranicznych. Nic więc dziwnego, że szybko stały 
się ulubionym miejscem spotkań młodzieży licealnej i studentów. Pod „empikami” 
gościli również hipisi i wszelkiego autoramentu młodzi outsiderzy, nawet jeśli nie byli 
zainteresowani aktualną ofertą klubu.

Duże znaczenie w recepcji idei hipisowskich miała prasa, zwłaszcza cieszący się 
wówczas ogromną popularnością tygodnik „Forum”, który publikował przedruki 
z prasy zagranicznej. Choć większość autorów tych tekstów pisała o hipisach nega-
tywnie, jednak i tak przekazywano je sobie z rąk do rąk, a niektóre nawet przepi-
sywano. Niebagatelny wpływ miała również muzyka i audycje radiowe, zwłaszcza 
takich stacji jak BBC, Deutsche Welle, Radio Madryt, czy kultowe Radio Luxembo-
urg. Wśród młodych ludzi krążyły odpisy manifestów Timothy Leary’ego i wiersze 

 6 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN Warszawa), sygn. 01299/, k. 7.
 7 Wyczerpujące studium na ten temat opublikowała A. Idzikowska-Czubaj: Funkcje kulturowe i hi-

storyczne znaczenie polskiego rocka. Poznań 2006, s. 332. Tam też obszerna bibliografia.
 8 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, sygn. 003/114/1, k. 123.
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Allena Ginsberga, najczęściej w nieudolnych, samodzielnych tłumaczeniach. Jesz-
cze w 1967 roku odbył się pierwszy zlot polskich hipisów w nadmorskim Mielnie. 
Spotkania kontynuowano w następnych latach9. Coraz więcej młodzieży zaczynało 
identyfikować się z nową kontrkulturą. Młodzi mężczyźni zapuszczali włosy i długie 
brody, co nie było mile widziane zarówno przez starszych, jak i władze oświatowe. Na 
długowłosych uczniów sypały się gromy, a fryzjerzy mieli później pełne ręce roboty.

Od samego początku hipisi wzbudzili zainteresowanie Milicji Obywatelskiej 
(MO). Podporządkowane partyjnym ideologom gazety przedstawiały ich jako wy-
rzutków społeczeństwa i leni wpatrzonych w amerykańską modę. Zarzucano im 
szerzenie rozpusty i narkomanii, choć słynne na zachodzie LSD i inne narkotyki 
długo pozostawały poza ich zasięgiem. Surogatem stało się słynne „Tri” – dostępne 
w handlu pod postacią rozpuszczalnika do czyszczenia ubrań. Od 1968 roku środo-
wiska hipisowskie były również pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa (SB). 
Anarchistyczne i pacyfistyczne poglądy hipisów zostały uznane za zagrożenie dla 
interesów państwa i partii, a zwłaszcza jej młodzieżowych przybudówek – Związku 
Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW). Zaczęły 
się pierwsze represje i aresztowania m.in. za uchylanie się od służby wojskowej. 
Zwolennikom wolnej miłości zarzucano amoralne prowadzenie się i deprawację. 
Amatorów środków narkotycznych przekazywano milicji kryminalnej.

Na Górny Śląsk „dzieci kwiaty” dotarły z niewielkim opóźnieniem. Jak wspomi-
nał po latach Jerzy Illg – dziś redaktor krakowskiego „Znaku”, wówczas katowicki 
hipis: „Trudno było w tym czasie wyobrazić sobie miejsce brzydsze i bardziej nieprzy-
jazne młodym ludziom, marzącym o wewnętrznej wolności i wyłamaniu się z nazna-
czonych im ram i przegródek, aniżeli Katowice. Śląska «Katanga», kluczowy strate-
gicznie, wielkoprzemysłowy region, stanowiła poligon oddany w absolutne władanie 
partii i organów bezpieczeństwa (…) Tutaj nic nie mogło się «wydarzyć», wszelkie 
kiełki niezależności, indywidualizmu, samodzielnego myślenia, czy choćby bardziej 
kolorowego stylu życia przystrzygano równo z darnią”10. Jednak w drugiej połowie 
lat 60. coraz więcej było widać na górnośląskich ulicach młodych ludzi z włosami 
zakrywającymi uszy. Choć jeszcze nie długimi, ale i tak dłuższymi niż dopuszczał 
zwyczaj i obowiązująca moda. Istotnym przełomem był koncert brytyjskiego zespołu 
rockowego „The Animals” w katowickiej Hali Parkowej w 1965 roku. Do Katowic 
zjechało wówczas mnóstwo młodzieży z innych miast Polski. Nawiązano kontakty, 
wymieniono się adresami, zaczęły kiełkować ponadlokalne przyjaźnie. Choć nie był 
to jeszcze czas „hippies”, jednak ziarno zostało zasiane. Jak wspominał po latach 
muzyk i kompozytor bluesowy Ireneusz Dudek: „Oczywiście byłem na ich koncercie 
w katowickiej Hali Parkowej. Mieli spodnie w pasy i żółte kozaki. Szewc Kałuża, 
najlepszy w Katowicach, uszył mi potem takie same”11. Nie „próżnowali” również 
katowiccy uczniowie i studenci. Wielu z nich szokowało mieszkańców Górnego Ślą-
ska kolorowym strojem i zachowaniem.

 9 AIPN Warszawa, sygn. 01299/882, k. 9. Tylko w 1968 roku Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała zlo-
ty w Mielnie (15 lipca), Dusznikach Zdroju (20–22 sierpnia) i na Świętym Krzyżu (27 października). 

 10 J. I l lg: Podziemne poddasze. [W:] Katowicki underground artystyczny po 1953 roku. Red. J. Za-
grodzki. Katowice 2004.

 11 M. Babko: Dobrze być wariatem na scenie – tekst na portalu www.gazeta.pl (dostęp: 1 lutego 2008 
roku).
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W Katowicach miejscem spotkań długowłosej, aspirującej do artystycznej elity 
młodzieży było m.in. mieszkanie malarza Andrzeja Urbanowicza, słynne poddasze 
przy ul. Piastowskiej, przez które przewinęły się wówczas setki młodych ludzi, z któ-
rych nieliczni na stałe zagościli później na artystycznej i intelektualnej mapie Górne-
go Śląska12. Mieszkanie to, będące jednocześnie pracownią malarską i artystycznym 
squotem, było częstą przystanią podczas licznych podróży polskich „hippies”, którzy 
wciąż byli „w drodze”, przemieszczając się z miejsca na miejsce. Henryk Waniek 
tak wspominał po latach: „Ci polscy hipisi z jednej strony interesowali mnie jako 
wyłom w banale lat siedemdziesiątych, z drugiej jednak strony odpychali intencjami 
bez pokrycia, uzurpatorstwem artystycznym, bezczelnością sądów i smarkatą me-
galomanią. Sympatyzowałem – owszem – lecz raczej na dystans”13. Tak więc, choć 
sam Urbanowicz i związani z nim przyjaciele-artyści nie byli par excellence hipisami, 
jednak z chęcią gościli u siebie długowłosych, młodszych kolegów. To tutaj właśnie 
bywali i zawiązywali trwałe przyjaźnie m.in. Jerzy Illg, Tadeusz Sławek, Krzysztof 
Lewandowski, Tomasz Hołuj, Jacek Ostaszewski i Jacek Dobrowoski – postaci, któ-
re wówczas identyfikowały się z ruchem hipisowskim lub przynajmniej częściowo 
z jego założeniami i przesłaniem14 .

Pomimo wyraźnej niechęci miejscowych władz, które dbały o „proletariacki” 
wizerunek stolicy województwa, długowłosej młodzieży przybywało, a Katowice 
zaliczono do jednego z siedmiu miast w Polsce (obok Warszawy, Krakowa, Wro-
cławia, Szczecina, Gdańska i Kielc), w których coraz częściej można było spotkać 
reprezentantów tej „ekscentrycznej zbiorowości społecznej”15. W opracowaniu przy-
gotowanym przez funkcjonariuszy krakowskiej SB na początku 1970 roku widnieje 
13 hipisów z terenu województwa katowickiego, którzy utrzymywali stałe kontakty 
ze swoimi krakowskimi kolegami16 .

Drugim, obok Katowic, ośrodkiem górnośląskich hipisów były Gliwice. Mia-
sto, nad którym dominowała Politechnika Śląska – jedna z największych uczelni 
technicznych w kraju. Miejsce, gdzie spotykali się młodzi ludzie o bardzo różnych 
życiorysach, pochodzący często z domów, gdzie pomimo żelaznej kurtyny podtrzy-
mywano kontakty z Zachodem. Wreszcie – nie brakowało studentów z zagranicy. 
Było ich co prawda niewielu, ale stanowili barwny akcent wśród koleżanek i kolegów 
ubranych wedle kanonów gomułkowskiej „mody”.

Wiosną 1969 roku naczelnik Wydziału III Służby Bezpieczeństwa przy Komen-
dzie Wojewódzkiej MO w Katowicach zlecił swoim podkomendnym z Gliwic doko-
nanie rozpoznania i tzw. dezintegracji grupy młodzieżowej „hippies”, której istnienie 
stwierdzono na terenie miasta. W połowie maja 1969 roku gliwicka SB miała już go-
towe opracowanie dotyczące młodzieży spotykającej się w mieszkaniu przy ul. Szo-
pena. W lokalu tym mieszkało od kilku miesięcy rodzeństwo: Jolanta i Stefan, którzy 

 12 E. Niewiadomska: Podziemie na poddaszu przyciągało Beksińskiego i inkarnację Nerona – tekst na 
portalu www.gazeta.pl (dostęp: 24 czerwca 2010 roku).

 13 H. Waniek: Jacek czyli Gulla, „NaGłos” 1993, nr 9–10, s. 258.
 14 K. Sipowicz: Hipisi…, s. 385.
 15 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków), zespół 29/1312 Archiwum Krakowskiego 

Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, sygn. 293, Informacja na temat ruchu 
„hippies” działającego na terenie m. Krakowa, Kraków 1969, s. 23.

 16 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (dalej: AIPN Kraków), sygn. 050/37, Informa-
cja na temat ruchu „hippies”, Kraków 6 stycznia 1970 roku, k. 15.
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przyjechali do Gliwic z USA. Obydwoje urodzili się już w Ameryce, gdzie wyjechali, 
po krótkim pobycie w Anglii, ich rodzice. W 1969 roku Jolanta miała 19 lat, a jej brat 
17. Do kraju sprowadził ich dziadek, który zapewne chciał, by wnuki poznały trochę 
kraj ojczysty, a przy okazji skończyły Politechnikę Śląską. Jednak nie nauka i żmudne 
laboratoria były im w głowie, zwłaszcza że Amerykę – z której przyjechali – ogarnął 
już szał kulturowej rewolty. Na dodatek dziadek zmarł i młodzi zostali bez opiekuna, 
a ponieważ byli na progu dorosłości, sami postanowili zadbać o swój byt. Początkowo 
nie było to trudne, gdyż pomagała im ciotka z Płocka, która regularnie przesyłała 
pieniądze, zapewne z nadzieją, że dzięki nim rodzeństwo będzie mogło w spokoju 
kontynuować naukę. Tymczasem mieszkanie, które odziedziczyli po dziadku, stało 
się – ku utrapieniu sąsiadów – pierwszą gliwicką komuną hipisów. W raporcie spo-
rządzonym przez funkcjonariuszy SB w ramach tzw. zabezpieczenia miasta w okresie 
kampanii wyborczej do Sejmu PRL i Rad Narodowych czytamy m.in. „W bieżącym 
roku rodzeństwo w zajmowanym po dziadku mieszkaniu zorganizowało miejsce spo-
tkań młodzieży obojga płci z terenu Gliwic. Ci młodzi ludzie w wieku od 15 do 20 
lat słuchają hałaśliwej muzyki i płyt, piją alkohol oraz zażywają środki podniecające. 
Ponadto malują sobie ubrania kolorowymi farbami, przyczepiają do nich dzwonecz-
ki i blaszki i wychodzą na ulicę. W ostatniej dekadzie kwietnia b.r. odbyła się tam 
większa tego typu impreza z udziałem kilku młodych osób spoza Gliwic. Trwała ona 
kilka dni i nocy. Brały w niej udział dwie kobiety i trzech lub czterech mężczyzn. (…) 
Uczestnicy tego spotkania również wychodzili na ulicę w pomalowanych ubraniach, 
kożuchach odwróconych włosem na zewnątrz, ozdobionych dzwoneczkami i innymi 
blaszkami. Wszyscy byli ubrani niechlujnie, byli brudni, a mężczyźni nieogoleni. Są-
siedzi w związku z hałasem złożyli skargę na wyżej wymienionych na MO i do kole-
gium. Będący w związku z tą skargą w mieszkaniu dzielnicowy stwierdził, że jest ono 
zniszczone, panuje tam brud i bałagan. Sufit i ściany pomalowane są różnokolorowy-
mi farbami i pokryte napisami w języku angielskim. Przyczepione są do ścian wycinki 
z różnych czasopism, jeden przedstawiał Adolfa Hitlera. W mieszkaniu znajduje 
się maszyna do pisania i aparat fotograficzny (…). Tutejszy Referat Bezpieczeństwa 
w dalszym ciągu prowadzi rozpoznanie wym. grupy pod kątem prowadzenia przez 
nią politycznie szkodliwej działalności”17 .

Szybko ustalono, że częstymi gośćmi Joli i Stefana byli ich rówieśnicy, wywo-
dzący się przeważnie z dobrze sytuowanych rodzin gliwickiej inteligencji. Z rodzi-
cami młodzieży odwiedzającej lokal przy ul. Szopena przeprowadzono rozmowy, 
nie omieszkano również poinformować dyrekcji szkół i władz oświatowych. Jedno-
cześnie stwierdzono, że Stefan posiadał kontakty z podobnymi grupami na terenie 
Polski, m.in. w Wałbrzychu, Wrocławie, Krakowie i Poznaniu. Tego było już za wiele. 
Oficer Referatu ds. Służby Bezpieczeństwa w Gliwicach określił ich w notatce służ-
bowej z 21 maja 1969 roku jako „zdemoralizowane brudasy” i wystąpił z wnioskiem 
o wydalenie z kraju18. Jeszcze w tym samym miesiącu odebrano im wizy z równo-

 17 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej: AIPN Katowice), sygn. 098/15, Infor-
macja z rozpoznania grupy młodzieżowej „Hippies” na terenie miasta Gliwic, Gliwice 15 maja 1969 
roku, k. 114.

 18 AIPN Katowice, sygn. 098/15, Notatka służbowa z wyników kontroli pracy operacyjnej w zakresie 
zabezpieczenia kampanii wyborczej do Sejmu PRL i Rad Narodowych w Referacie ds. Służby Bezpie-
czeństwa w Gliwicach, Katowice 21 maja 1969 roku, k. 4.
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czesnym poleceniem opuszczenia terytorium PRL19. Rodzeństwo zapewne opuściło 
Gliwice i powróciło do USA, gdyż o ich losie milczą następne sprawozdania.

Najpóźniej i w stosunkowo niewielkiej liczbie zagościli hipisi w Zabrzu – wów-
czas mieście typowo robotniczym, w zasadzie pozbawionym (nie licząc oddalonej 
od centrum miasta Śląskiej Akademii Medycznej) wyższych uczelni i miejsc, w któ-
rych mogła rozwijać się szeroko pojęta kultura młodzieżowa. Tutejsza milicja pierw-
szych hipisów zarejestrowała dopiero w 1971 roku. Do połowy września 1972 roku 
w kartotekach Komendy Miejskiej MO w Zabrzu odnotowano 19 osób, których 
zakwalifikowano jako członków i sympatyków ruchu hipisowskiego. Jak zauważono, 
zabrzańscy hipisi wywodzili się w większości ze środowiska robotniczego, najczęściej 
rodzin biednych i zaniedbanych. Większość z nich miała wykształcenie podstawowe 
i zawodowe, tylko nieliczni byli uczniami miejscowych szkół średnich. Niektórzy 
przebywali na terenie Zabrza jedynie tymczasowo, mieszkali w hotelach robotni-
czych i najczęściej po dwóch, trzech miesiącach przenosili się „w okolice bardziej 
atrakcyjne”20 .

Ulubionym miejscem zabrzańskich hipisów była, o dziwo, uważana za mało 
„robotniczą”, kawiarnia „Pod Gronem”, gdzie popołudniami spotykali się również 
uczniowie szkół średnich. Według doniesień z drugiej połowy 1972 roku miało w niej 
dochodzić do przypadków handlu środkami odurzającymi21 .

Nieliczni hipisi pojawili się również w miastach na drugim końcu aglomeracji 
– w Zagłębiu Dąbrowskim. Wydział Kryminalny MO w Będzinie prowadził docho-
dzenie przeciwko niewielkiej grupie hipisów z Będzina i okolicy. Z kolei na terenie 
Dąbrowy Górniczej milicja posiadała informacje o 17 osobach „należących do grupy 
hippis”. Były to jednak – w porównaniu z Katowicami czy Gliwicami – grupy mniej 
liczne. Jak napisano w jednym ze sprawozdań w 1974 roku, „hippiesi na terenie 
powiatu będzińskiego nie stanowią zagrożenia, a ich działalność nie wywiera demo-
ralizującego wpływu na szerokie kręgi młodzieży”22 .

Hipisi od początku szokowali nie tylko stylem życia, ale przede wszystkim ubio-
rem. Nie chcieli chodzić w popularnych, szaroburych ortalionach i spodniach pra-
sowanych na kant. Z drugiej strony w sklepach dominowała późnogomułkowska 
siermiężność. Kupienie kolorowej bluzki czy oryginalnych dżinsów było po prostu 
niemożliwe. Stroje szyto własnym sumptem, korzystając najczęściej z zawartości 
domowych szaf, a ponieważ trudno było o autentyczne wzorce, więc skutki tych 
tekstylnych eksperymentów były czasami komiczne. Autor opracowania przygoto-
wanego na potrzeby milicji pisał: „zwolennicy «hippies» noszą długie włosy, brudne, 
oberwane i krzykliwe stroje z zawieszonymi na szyi dzwonkami, koralami, łańcu-
chami gospodarskimi, z przyczepionymi blachami, dzwonkami i ozdobnymi świeci-
dełkami. Na lewym ręku zamiast zegarka łańcuch spięty kłódką. Włosy przybrane 

 19 Tamże, Meldunek sytuacyjny nr 6 „Wiosna 69”, Gliwice 23 maja 1969 roku, k. 106.
 20 AIPN Katowice, sygn. 0123/43, t. 2, Informacja dot. ruchu „hippies” na terenie miasta Zabrza, Za-

brze 13 września 1972 roku, k. 436.
 21 Tamże, Informacja problemowa nr 3 do Inspektoratu Kierownictwa Służby Bezpieczeństwa KW MO 

za okres od 20 listopada do 19 grudnia 1972 roku, Zabrze 19 grudnia 1972 roku, k. 20.
 22 AIPN Katowice, sygn. 07/179, t. 1, Informacja dot. aktualnej sytuacji w środowisku młodzieży aka-

demickiej i szkół średnich, Będzin 29 marca 1974 roku, k. 148.
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często żywymi lub sztucznymi kwiatami. Ubrania szyte z worka, malowane w pstre 
kolory. Często nawet w mieście chodzą boso”23 .

Hipisami od samego początku zainteresowała się MO i SB, a informacje o roz-
woju ruchu i jego wpływie na poglądy, przekonania i zachowanie młodzieży trafiały 
do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach24. Rozpracowanie długowłosej 
młodzieży prowadzone przez MO i SB przyniosło informacje o kontaktach i zna-
jomościach różnorodnych – większych i mniejszych – grup na terenie całego kraju. 
Choć w większości przypadków dominowała Warszawa i Kraków, nie brakowało 
również osób z województwa katowickiego. Przykładowo jeden z lubelskich hipisów 
miał utrzymywać kontakty z rówieśnikami z Gliwic25 .

W połowie 1969 roku pisano w sprawozdaniu do władz partyjnych, że „w ostat-
nim okresie na terenie województwa katowickiego ustalono szereg osób, które 
w różnorodny sposób wcielają w życie programowe założenia «hippies», wyrażające 
się zarówno w przyjęciu odpowiedniej postawy moralno-filozoficznej, jak i swoistym 
wyglądzie zewnętrznym”26 .

Na początku 1970 roku Służba Bezpieczeństwa posiadała dokładne informacje 
o 13 hipisach z terenu województwa katowickiego. Za „prowodyrów” wśród tej 
garstki uznano Andrzeja Szewczyka ps. „Dziekan”, Jerzego Illga ps. „Misjonarz”, Wi-
tolda Siwka ps. „Harrison” i Zygmunta Matuszka ps. „Kapelan”. Rok później było ich 
już prawie 200., a sympatyków jeszcze więcej. W następnych latach statystyki rosły. 
Zarówno pracownicy SB, jak i funkcjonariusze MO narzekali, że „praca operacyjna” 
wśród hipisów była bardzo trudna. Młodzi ludzie często zmieniali miejsca pobytu, 
opuszczali miejsca stałego zameldowania na kilka, a nawet kilkanaście tygodni. Pozy-
skani agenci udzielali mało wiarygodnych i w zasadzie bezużytecznych informacji.

6 lutego 1970 roku z Komendy Głównej MO w Warszawie wystosowano do 
Katowic wytyczne w sprawie podjęcia przez milicję województwa katowickiego 
„problematyki «hippiesowskiej»”. Miesiąc później w Komendzie Wojewódzkiej MO 
opracowano „Ramowy plan przedsięwzięć MO i SB w zakresie zahamowania i prze-
ciwdziałania ruchowi «hippies» na terenie województwa katowickiego”, który osta-
tecznie zatwierdzono 23 marca 1970 roku Postanowiono wówczas m.in.: wzmóc 
działania w celu dokładnego rozpoznania ruchu hipisowskiego, wykorzystując szero-
ko pojętą agenturę – zarówno tajnych współpracowników, jak i inne tzw. osobowe 
źródła informacji. Od tej pory zatrzymani hipisi mieli być wpisywani do ewidencji 
w Wydziałach Kryminalnych poszczególnych komend MO. Postulowano również 
wykonywanie zdjęć sygnalitycznych, pobieranie odcisków palców i karty daktylo-
skopijne (podstawa – brak dokumentów i włóczęgostwo). Z rodzicami, opiekunami 

 23 AIPN Warszawa, sygn. 01299/882, Notatka dotycząca grup młodzieżowych tzw. hippies, Warszawa 
23 kwietnia 1969 roku, k. 5.

 24 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/1793 Komiet Wojewódzki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach (dalej: KW PZPR Katowice), Wydział Pracy Ideowo-
Wychowawczej, sygn. 61, Informacja sporządzona na polecenie I zastępcy komendanta wojewódzkie-
go MO ds. SB płk. St. Opitka do wiadomości kierownika Wydziału Propagandy KW PZPR w Katowi-
cach, Katowice 2 czerwca 1969 roku, s. 3–5.

 25 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, sygn. 018/85, t. 2, Wykaz niektórych osób po-
zostających w tej samej grupie co L.C., Lublin 29 października 1968 roku, k. 26.

 26 AP Kat, KW PZPR Katowice, Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej, sygn. 61, Informacja sporzą-
dzona na polecenie zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB płk. St. Opitka do wiadomości 
kierownika Wydziału Propagandy KW PZPR w Katowicach, Katowice 2 czerwca 1969 roku, s. 5.
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i nauczycielami zatrzymanych miano przeprowadzać tzw. rozmowy profilaktycz-
ne. Piony dochodzeniowo-śledcze MO miały „zbierać maksymalną ilość informa-
cji o młodych narkomanach i zwolennikach lub członkach ruchu «hippies» poprzez 
rozmowy ze świadkami, podejrzanymi i innymi osobami”. Odpowiednie zadania 
otrzymała również Służba Bezpieczeństwa. Jej funkcjonariusze otrzymali za zadanie 
dokonanie „dokładnego rozpracowania ruchu «hippiesowskiego» poprzez operacyjne 
zabezpieczenie uczelni, klubów i innych skupisk młodzieży akademickiej, wyko-
rzystując posiadaną sieć agenturalną”; kontrolę cudzoziemców, którzy nawiązywali 
kontakty z hipisami; prowadzenie „nadzoru operacyjnego” nad zlotami hipisów. Za-
lecono również ścisłą współpracę z Wydziałami Kryminalnymi MO27 .

Do działań „prewencyjno-ostrzegawczych” wykorzystywano również członków 
ORMO i działaczy ZMS, którzy brali udział w ogólnowojewódzkiej akcji pod hasłem: 
„W naszym mieście nie ma chuliganów”, w ramach której penetrowano kawiarnie, 
tzw. dzikie piwnice, parki, niektóre lokale gastronomiczne, kluby młodzieżowe oraz 
ulubione miejsca spotkań młodzieży, a nawet baseny kąpielowe28 .

Latem 1971 roku SB uzyskała informacje, że hipisi i ich sympatycy planują zor-
ganizować w dniach 14–16 sierpnia 1971 roku zlot w Częstochowie, przy okazji 
ogólnopolskiej, corocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Jak słusznie przypuszczano 
„ukrycie się” wśród pątników pozwalało zabezpieczyć się od ewentualnej interwen-
cji władz porządkowych. Milicja i bezpieka postanowiły zrobić jednak wszystko, by 
możliwie ograniczyć liczbę długowłosej młodzieży, która chciała spotkać się pod 
jasnogórskim wzgórzem. W dniach 10–13 sierpnia przeprowadzono tzw. rozmowy 
prewencyjne z hipisami i ich rodzicami z terenu województwa katowickiego. Wy-
typowano 79 hipisów z Katowic, Gliwic, Częstochowy, Bytomia, Chorzowa i So-
snowca29. Od 13 do 17 sierpnia w komisariatach kolejowych MO w Katowicach, 
Sosnowcu, Łazach, Tarnowskich Górach, Lublińcu, Bytomiu i Gliwicach ustalono 
dyżury pracowników Służby Bezpieczeństwa, którzy monitorowali ruch młodzieży 
na tych stacjach, zwłaszcza w pociągach zmierzających w stronę Częstochowy30 . 
Pomimo wielokrotnych prób utrudnienia w dotarciu na miejsce, 14 sierpnia pod 
murami klasztoru koczowało już 200 hipisów, a obok rozbitych namiotów szybko 
pojawiały się następne31. Ogółem do Częstochowy dotarło wówczas ok. 250–300 
młodych, długowłosych ludzi, którym udało się ominąć milicyjne patrole i kontrole 
na dworcach. Zresztą większość i tak przybyła popularnym wówczas autostopem. 
Ich przybycie zauważyli gospodarze klasztoru. Ojciec Jan Nalaskowski w czasie ho-
milii stwierdził, że „nawet hipisi domagają się miłości, szukają bowiem ucieczki od 

 27 AIPN Katowice, sygn. 0112/30, Ramowy plan przedsięwzięć MO i SB w zakresie zahamowania 
i przeciwdziałania ruchowi „hippies” na terenie województwa katowickiego, Katowice 23 marca 1970 
roku, k. 13–20.

 28 AP Kat, zespół 12/1919 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Socjalistycznej w Katowicach i jed-
nostki podległe (dalej: ZW ZMS Katowice), sygn. 99, Informacja z realizacji na szczeblu wojewódz-
kim porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Głównym ZMS i Komendą Główną MO, Katowi-
ce 30 września 1970 roku, k. 15.

 29 AIPN Katowice, sygn. 07/198, Plan czynności rozpoznawczych i zamierzonych działań MO przewi-
dzianych w związku z planowanym ogólnopolskim zlotem hippiesów w dniach od 14 do 16 sierpnia 
1971 r. na terenie Częstochowy, Katowice 6 sierpnia 1971 roku, k. 45.

 30 Tamże, k. 46.
 31 AIPN Katowice, sygn. 07/198, Meldunek z przebiegu powitania pieszej pielgrzymki warszawskiej do 

Częstochowy, Katowice 14 sierpnia 1971 roku, k. 57.
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egoizmu i nietolerancji”32. Następnego dnia do zebranych dołączył lider ruchu Józef 
Pyrz „Prorok” z Warszawy33. Nie potwierdziły się stanowczo przesadzone szacunki 
funkcjonariuszy MO i SB, którzy sugerowali, że u stóp Jasnej Góry miało spotkać się 
ponad trzy tysiące hipisów34. W rzeczywistości przybyło ich dziesięciokrotnie mniej, 
i większość po dwóch, trzech dniach opuściła Częstochowę. Jak stwierdził komen-
dant MO miasta i powiatu Częstochowa w końcowym sprawozdaniu: „przypadków 
naruszenia porządku publicznego przez hippiesów nie zanotowano”35 .

Wydawać by się mogło, że polscy hipisi byli bardziej „chrześcijańscy”, czy nawet 
„katoliccy”, niż ich amerykańscy koledzy. Owszem, wielu z nich było wychowanych 
w tradycyjnych, katolickich rodzinach, co bez wątpienia miało wpływ na zewnętrz-
ne przejawy ich buntu i próby tworzenia alternatywnej, lecz jednak zakorzenionej 
w chrześcijaństwie duchowości. Legendarny katowicki hipis Jerzy Illg wspominał 
po latach, że każde spotkanie hipisów zaczynano od wspólnego czytania fragmentu 
1. Listu św. Pawła do Koryntian z Pisma Świętego, znanego jako „Hymn o Miłości”, 
a on sam w tym czasie nosił na piersiach „złocisty prawosławny krzyż na łańcuchu”36 . 
Również manifesty i wypowiedzi lidera warszawskich hipisów Józefa Pyrza były peł-
ne religijnych odniesień. Nic zresztą dziwnego, skoro miał on za sobą parę semestrów 
studiów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Z kolei niektórzy z kra-
kowskich hipisów nosili na piersiach sporej wielkości krucyfiksy. Nie należy jednak 
wyciągać pochopnych wniosków, że spotkanie podczas częstochowskiej pielgrzym-
ki miało charakter wyłącznie religijny. Katolicyzm był w tym przypadku jedynie 
sztafażem, o czym może świadczyć chociażby fakt, że zapowiedziane wcześniej na 
przedpołudnie 15 sierpnia 1971 roku nabożeństwo z udziałem przybyłych na Jasną 
Górę hipisów, które miało się odbyć w częstochowskiej katedrze, zostało odwołane, 
ponieważ nie zaakceptowali oni zasad organizacji uroczystości, przy której obstawali 
księża37 .

Działań wymierzonych przeciwko hipisom na obszarze województwa katowickie-
go nie zaprzestano w następnych miesiącach. Jesienią 1971 roku Katowice zostały 
włączone w poczet miast, w których siłami MO i SB postanowiono przeprowadzić 
zmasowaną operację o kryptonimie „Mak”. Jej celem było jednorazowe, zmasowane 
uderzenie „w element hippiesowski, a zwłaszcza właścicieli melin, dostarczycieli 
środków narkotycznych i odurzających, fałszerzy recept, prowodyrów ruchu oraz 
[osób] niemeldowanych, przyjezdnych, uchylających się od wypełniania obowiąz-
ków wojskowych, uciekinierów z domu itp.”38. Kolejną akcję o tym samym krypto-
nimie przeprowadzono wiosną 1972 roku. W ciągu dwóch dni – 30 i 31 maja 1972 
roku – funkcjonariusze MO i SB na terenie województwa katowickiego przeszukali 

 32 Tamże, Meldunek z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1971 roku, 
k. 75.

 33 Tamże, Informacja dot. sytuacji wśród warszawskich „hippiesów”, Warszawa 3 sierpnia 1971 roku, k. 312.
 34 Tamże, Informacja dot. zlotu hippies w Częstochowie, Katowice 13 sierpnia 1971 roku, k. 334–335. 
 35 Tamże, Informacja z przebiegu tzw. zlotu hippiesów w Częstochowie w dniach 14 i 15 sierpnia 1971 

roku, Częstochowa 15 sierpnia 1971 roku, k. 411. 
 36 J. I l lg: Podziemne poddasze…, s. 128.
 37 AIPN Katowice, sygn. 07/198, Meldunek z przebiegu uroczystości kościelnych na Jasnej Górze 

w dniu 15 sierpnia 1971 roku, godz. 13.00, Częstochowa 15 sierpnia 1971 roku, k. 84.
 38 Akcja „Mak” była częścią ogólnopolskiego planu działań resortu spraw wewnętrznych o kryptonimie 

„Porządek”. Oprócz Katowic akcją „Mak” objęto Warszawę, Łódź, Kraków, Wrocław i Gdańsk. AIPN 
Warszawa, sygn. 0296/115, t. 2, Założenia operacji „Mak”, Warszawa 22 września 1971 roku, k. 96.
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152 „pomieszczenia i meliny”, przeprowadzili 276 „rozmów ostrzegawczych” i za-
trzymali do wyjaśnienia 30 osób39 .

Dokładnie rok później, w sierpniu 1972 roku, przeprowadzono operację MAK-
 III, w której wzięły udział „połączone siły” MO i SB. Celem operacji miały być 
możliwie skuteczna dezintegracja ruchu i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, 
zwłaszcza osób uchylających się od pracy oraz zażywających środki narkotyczne. Po 
raz kolejny sięgnięto do sprawdzonej, choć mało skutecznej, metody tzw. rozmów 
profilaktycznych, które przeprowadzono zarówno z samymi hipisami, jak i z ich ro-
dzicami. Co bardziej „opornym” wręczano obowiązkowe zgłoszenia do poradni zdro-
wia psychicznego, a w niektórych przypadkach nawet wcieleno do wojska (jeśli tylko 
osiągnęli już wiek poborowy)40. Operacja MAK-III została przeprowadzona w więk-
szości miast województwa, nawet tak niewielkich jak Pszczyna41. Równolegle z akcją 
MAK-III przeprowadzano także szereg działań pod wspólnym kryptonimem „Porzą-
dek”, które były wymierzone w szeroko pojęte środowiska marginesu społecznego, 
do których zaliczono również długowłosą młodzież. Zresztą ci sami podkładali się 
milicji i bezpiece, zwłaszcza że coraz bardziej popularne były wśród nich różnorodne 
środki odurzające, częstokroć zdobywane w sposób niezgodny z prawem.

Dbano również, by długowłosa młodzież nie zakłócała swym wyglądem i zacho-
waniem masowych imprez o dużym znaczeniu propagandowym I tak np. w czerwcu 
1973 roku w na dworcu kolejowym w Zabrzu zatrzymano dziewięciu hipisów z Kę-
dzierzyna, którzy chcieli dotrzeć na święto „Trybuny Robotniczej” do Chorzowa. 
Zatrzymano ich w areszcie na 48 godzin i zwolniono, kiedy już po imprezie w Woje-
wódzkim Parku Kultury i Wypoczynku pozostało tylko wspomnienie42 .

Katowiccy, a mówiąc szerzej górnośląscy hipisi nigdy nie byli grupą liczną, bio-
rąc pod uwagę gęstość zaludnienia województwa katowickiego, a przede wszystkim 
aglomeracji katowickiej i miast GOP-u. W wykazie hipisów z obszaru województwa 
katowickiego, sporządzonym przez Służbę Bezpieczeństwa latem 1971 roku, wid-
nieją 122 nazwiska43. Henryk Smarzyński w opracowaniu z 1974 roku stwierdził, 
że „w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie do hipisów należało ponad 100 osób 
– młodzieży dorastającej, tak chłopców, jak i dziewcząt”44. Z kolei w materiałach 
SB z sierpnia 1972 roku podana jest informacja, że w kartotekach milicyjnych było 
zarejestrowanych 229 „członków ruchu «hippies»”: 62 w Katowicach, dokładnie 
tyle samo (62) w Gliwicach, 33 w Bytomiu, 26 w Częstochowie, 20 w Bielsku, 10 
w Sosnowcu, 9 w Zabrzu i 7 w Chorzowie45 .

 39 AIPN Warszawa, sygn. 0296/115, t. 2, Informacja dotycząca operacji „Mak”, Warszawa 2 czerwca 
1972 roku, k. 229.

 40 AIPN Katowice, sygn. 0127/2, Plan działań prewencyjno-represyjnych przeciwko hippiesom i narko-
manom krypt. „MAK III”, Katowice 10 sierpnia 1972 roku, k. 24–28.

 41 AIPN Katowice, sygn. 0112/30, Pismo komendanta KP MO w Pszczynie do Naczelnika Wydziału III 
ds. SB KW MO w Katowicach, Pszczyna 17 sierpnia 1972 roku, k. 7.

 42 AIPN Katowice, sygn. 0123/43, t. 2, Informacja problemowa nr 9 do Inspektoratu Kierownictwa Służby 
Bezpieczeństwa KW MO za okres od 20 maja do 19 czerwca 1973 roku, Zabrze 20 czerwca 1973 roku.

 43 AIPN Katowice, sygn. 07/198, Wykaz hippiesów z terenu województwa katowickiego, Katowice 
13 sierpnia 1971 roku, k. 361–379.

 44 H. Smarzyński: Narkomania wśród młodzieży: Hipisi, Warszawa – Kraków 1974, s. 28.
 45 AIPN Katowice, sygn. 0128/47, t. 2, Plan działań prewencyjno-represyjnych przeciwko hippiesom 

i narkomanom krypt. MAK-III, Katowice 10 sierpnia 1972 roku, k. 107.
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Wydaje się, że robotniczy klimat Górnego Śląska i dopiero raczkujące środowi-
sko akademickie Katowic nie sprzyjało eskalacji zjawiska na taką skalę, jak miało to 
miejsce w sąsiednim Krakowie czy stołecznej Warszawie. Wśród górnośląskich i za-
głębiowskich hipisów dominowali młodzi ludzie z żyjących skromnie, robotniczych 
rodzin, a większość z nich miała zaledwie wykształcenie podstawowe lub skończoną 
szkołę zawodową. Pomimo to nie brakowało wśród katowickich hipisów postaci nie-
tuzinkowych, jak np. Jerzy Illg czy Andrzej Szewczyk. Zdjęcie tego ostatniego zna-
lazło się nawet w resortowej publikacji poświęconej hipisom, wydanej w 1975 roku 
przez Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW. Pod fotografią 
umieszczono charakterystyczny podpis: „Andrzej S., ps. «Dziekan» z woj. katowic-
kiego (we włosach nosi kwiatek)”46 . 

Bez wątpienia hipisi zapoczątkowali w Polsce modę na odurzanie się bardziej 
wyszukanymi środkami niż ogólnodostępny alkohol. Popularne wśród amerykań-
skich hippies LSD, haszysz czy też jeszcze bardziej ekscentryczne masło haszyszowe, 
o którym wspomina Jerzy Illg47, to w ówczesnej Polsce używki elitarne, dostępne 
prawie wyłącznie dla nielicznych bywalców spotkań artystycznej bohemy. Trudności 
w zdobyciu takich „prawdziwych” narkotyków powodowały szukanie różnego ro-
dzaju zamienników. Dominowały leki, przeciwbólowe środki narkotyczne, zwłaszcza 
pochodne morfiny, środki stymulujące i lekarstwa do leczenia choroby Parkinsona. 
Ze sklepów drogeryjnych wykupywano detergenty i środki czystości zawierające 
odurzające składniki. Najpopularniejszym z nich był wspomniany już wcześniej trój-
chloroetylen, czyli „Tri”. Narkotyczne działanie wielu tych środków było znikome, 
a amatorzy odmiennych stanów świadomości zamiast przekroczyć drzwi percepcji, 
często przekraczali drzwi oddziałów zatruć w szpitalach. Według danych opracowa-
nych w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublińcu, spośród osób poniżej 18. roku życia, 
które zostały skierowane do tej placówki na badania w związku z zażywaniem środ-
ków odurzających, większość wdychała „Tri”. Na drugim miejscu znalazł się Parko-
pan – lek stosowany w chorobie Parkinsona. Pozostałe środki to m.in. fermetrazyna, 
psychedryna, krople Inoziemcowa, efedryna i zażywana wyjątkowo rzadko kokaina, 
a już zupełnie sporadycznie takie narkotyki jak morfina, marihuana czy LSD. In-
cydentalnie próbowano również innych związków farmakologicznych, produktów 
chemii gospodarczej, esencji herbacianej, a nawet tabletek od bólu głowy48 .

W lipcu 1973 roku zastępca Komendanta Głównego MO Stanisław Zaczkowski 
narzekał, że „ruch hippies w Polsce, mimo szeregu przedsięwzięć organów milicji 
i SB, systematycznie rozwija się”. Nakazał więc, by wszelkimi siłami przeszkodzić 
w organizacji kolejnych zlotów49. Tym razem hipisi nie dotarli do Częstochowy. Więk-
szość jadących w połowie sierpnia na kolejny zlot, została prewencyjnie zatrzymana 
na 48 godzin. Ci, którym udało się uniknąć łapanki, spotkali się koło zalewu wodnego 
w malowniczej wsi Olsztyn koło Częstochowy. Tam w obozowisku złożonym z dzie-

 46 T. Hanausek, S. Radziejewski: Hippisi. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty ruchu hippi-
sów oraz niektóre zjawiska towarzyszące. Warszawa 1975, s. 35.

 47 J. I l lg: Podziemne poddasze…, s. 131, 135–136.
 48 D. Szczęsna-Galewska: Zagadnienie toksykomanii młodzieży. Obserwacje poczynione w Szpitalu 

Psychiatrycznym w Lublińcu. „Zdrowie psychiczne” 1973, nr 3, s. 96–97.
 49 AIPN Katowice, sygn. 086/35, t. 1, Pismo okólne nr 01/73 Komendanta Głównego MO w sprawie 

zasad postępowania Milicji Obywatelskiej przed i w czasie zgromadzeń organizowanych przez hippies, 
Warszawa 10 lipca 1973 roku, k. 2–4.



BoGusław tracz

120

sięciu namiotów spotkało się ok. 75 długowłosych chłopców i dziewcząt. Wśród 
nich byli również goście z Węgier i NRD. Spotkanie zostało przerwane przez funk-
cjonariuszy MO, którzy pod pretekstem rozpalania ognisk i biwakowania w miejscu 
niedozwolonym, kazali zebranym rozejść się w ciągu dwóch godzin. Gdy okazało się, 
że nakaz ten hipisi po prostu zignorowali, milicja wkroczyła do akcji. Wśród aresz-
towanych 56 młodych obywateli PRL aż 21 było mieszkańcami województwa kato-
wickiego. Obcokrajowców, 16 Węgrów i 3 Niemców z NRD, odstawiono na punkty 
graniczne i nakazano im opuścić Polskę50 .

Działania mające na celu zastraszenie długowłosej młodzieży okazywały się nad 
wyraz skuteczne, zwłaszcza że nawet ekstrawagancko wyglądający liderzy często 
nie byli skorzy to zatargów z milicją. Kiedy w Święto Pracy, 1 maja 1974 roku, pod 
pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej w Gliwicach zebrało się prawie czter-
dziestu hipisów i ich sympatyków, grupa ta rozeszła się po przeprowadzeniu tzw. 
rozmowy ostrzegawczej51. W tym samym czasie hipisi z Częstochowy i Kłobucka 
narzekali na „ścisłą obserwację MO”52 .

Polscy hipisi nigdy nie objęli swym zasięgiem tak licznej młodzieży, jak to miało 
miejsce na Zachodzie, a nawet trudno mówić o jakimś zorganizowanym ruchu – bar-
dziej była to moda, czasami naśladownictwo oparte jedynie na mglistych wyobraże-
niach o przemianach kulturowych, do których dochodziło w tym czasie za „żelazną 
kurtyną”. 

W potocznej świadomości społeczeństwa polskiego ruch hipisowski w tym czasie 
kojarzono przede wszystkim ze swobodą obyczajów, brakiem osobistej higieny i z nar-
komanią. Choć w wielu przypadkach te wyobrażenia okazały się trafne, jednak nie 
zawsze odpowiadały rzeczywistości. Pomimo to z wolna ulegała zmianie postawa star-
szego pokolenia wobec pokolenia z kwiatami we włosach. Jeśli w 1969 roku długowłosy 
mężczyzna na ulicach Katowic budził oburzenie, a dziewczynę obwieszoną koralikami 
pokazywano sobie palcami, dziesięć lat później widok taki nie stanowił już zgorszenia. 

W drugiej połowie lat 70. hipisi przestali być już tak widoczni. Częściowej libe-
ralizacji uległ stosunek do długich włosów i kolorowej mody. Zresztą sam „ruch”, 
podobnie jak na Zachodzie, stracił na popularności. Wiele z zachowań i zwyczajów, 
które jeszcze niedawno wydawały się ekscentryczne, upowszechniło się i stało ele-
mentem kultury masowej, także w Polsce. Hipisi z przełomu lat 60. i 70. po prostu 
dorośli i wielu z nich porzuciło ten sposób życia. Niektórzy postanowili kontynu-
ować przerwaną naukę, skończyli studia i zaistnieli w środowiskach naukowych lub 
artystycznych, a o ich „hipisowskiej młodości” wiedzieli tylko nieliczni. Wśród tych, 
którzy pozostali w ruchu, po 1975 roku coraz większe żniwo zaczęła zbierać „polska 
heroina”, która w latach 80. była już polskim narkotykiem numer jeden. To właśnie 
przez nią wielu z prekursorów polskiego „hippiesmu” nie doczekało końca PRL-u. 
Pojawili się również nowi hipisi, którzy choć nawiązywali do ideałów kontrkulturo-
wej rewolty lat 60., byli już jednak dziećmi swoich czasów.

 50 AIPN Katowice, sygn. 085/18, t. 7, Informacja dotycząca zgromadzenia „hippiesów”, Katowice 
14 sierpnia 1973 roku, k. 7–8.

 51 AIPN Katowice, sygn. 0103/153, t. 3, Meldunki z komend miejskich MO woj. katowickiego, Kato-
wice 2 maja 1974 roku, k. 347. 

 52 AIPN Katowice, sygn. 0103/153, t. 3, Szyfrogram nr 138 nadany z KM MO w Częstochowie do KW 
MO w Katowicach z dnia 23 kwietnia 1974 roku, k. 493.
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Na zakończenie warto przytoczyć słowa przywoływanego już wcześniej Jerzego Illga,  
który ponad trzydzieści pięć lat po swojej hipisowskiej inicjacji wspominał: „(…) byłem 
spisywany w różnych miastach całej Polski. Założono mi kartotekę i zacząłem dostawać 
systematycznie wezwania na przesłuchania w komendzie wojewódzkiej, w MSW, gdzie 
straszono mnie nieprzyjęciem na studia i komisją poborową, a moich rodziców zwolnie-
niem z pracy. Potem, kiedy w 1969 roku dostałem się na studia, usiłowano mi w tym 
przeszkodzić, wysyłając na uczelnię pisma-donosy, w których informowano, że jako czło-
nek ruchu hippies biorę udział w zbiorowych orgiach i zażywam narkotyki oraz «polecano 
roztoczyć opiekę organizacji młodzieżowych» nad zbłąkaną owieczką. Była to poniekąd 
bezcenna edukacja, pokazująca istotę państwa, w którym przyszło nam żyć, odzierająca 
z jakichkolwiek złudzeń, jeżeli nawet by się je miało. Państwo to nie przestawało dawać 
do zrozumienia, że jesteś jego własnością, z którą może zrobić co zechce”53 .

bogusław tracz

Die Hippies auf dem Gebiet der Woiwodschaft von Kattowitz (bis zur Hälfte der 70-er Jahre)

Zusammenfassung

Der Artikel ist ein Versuch der Darstellung vom Phänomen der Hippie-Bewegung auf 
dem Gebiet der oberschlesichen Aglomeration, die sich in der zweiten Hälfte der 60-er 
Jahre unter den Jugendlichen der meisten europäischen Ländern ausbreitete und am Ende 
der Dekade überschritt auch den “Eisenvorhang” und erreichte Polen. Im Text wurden 
die Hauptgestalten zurückgerufen, die das Milieu- die so gennante Kontrkulturen in Kat-
towitz und in den übrigen Städten der Aglomeration um die Wende der 60-er und 70-er 
Jahre des 20-sten Jahrhunderts mitbildeten. Das wichtige Textteil macht die Analyse der 
Handlungen aus, die durch die Polizei-, Bildungs- und Erziehungsinstitutionen unterge-
nommen wurden,  denen Ziel  die Pazifizierung und die Abhaltung der Entwicklung der 
Hippie-Bewegung war. Der Autor berücksichtigte auch die Begleiterscheinungen so wie 
unter anderem das Drogenproblem, die Vermeidung des Kriegsdiensts, die Versuche der 
Veranstaltung der überlokalen Treffen.

bogusław tracz

Hippies in the area of the Katowice Province (until the first half of 1970s)

Summary

The article aims to present the phenomenon of the hippie movement in the Upper 
Silesia agglomeration which in the second half of 60s. spread among the young people 
in most European countries, and at the end of the decade crossed the Iron Curtain and 
reached Poland. The text lists the leading characters who created the so called counter-
culture communities in Katowice and in the remaining cities of the agglomeration at the 
turn of 1970s. The important part of the text is the analysis of activities undertaken by 
the police and educational institutions in order to pacify and stop the development of the 
Hippie movement. The author also took into account the accompanying phenomena such 
as the question of drugs, the evasion of military service or the attempts to organise rallies 
and meetings at the local and beyond-local level.

 53 J. I l lg: Podziemne poddasze…, s. 142.





Szkice ArchiwAlno-hiStoryczne nr 7 (2011)

123

bogusław tracz

„Powstrzymać elementy spekulujące”. 
Działalność Wojewódzkiej Komisji do Walki 
ze Spekulacją w Katowicach (1981–1987)

Problemy gospodarcze latem 1981 roku przyniosły ostateczne załamanie rynku, 
a zaopatrzenie w sklepach było gorsze niż przed rokiem. Reglamentowana sprzedaż 
większości poszukiwanych artykułów nie przyniosła poprawy sytuacji. W większości 
miast na terenie województwa katowickiego brakowało nawet najbardziej podsta-
wowych towarów1. W lipcu 1981 roku ogłoszono decyzję o zmniejszeniu przydzia-
łu mięsa na kartki i zapowiedziano podwyżki cen. W ostatnich dniach lipca przez 
Łódź i szereg miast w całym kraju przeszły słynne „marsze głodowe”. Jednocześnie 
ze strony działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność” coraz częściej pojawiały się apele o przejęcie z rąk władz lokalnych 
i administracji zarządzania dystrybucją żywności i w ogóle kontroli nad handlem. 
Postulowano nawet „likwidację centralnego nakazowo-rozdzielczego systemu kiero-
wania gospodarką”, w którym widziano „główną przyczynę marnotrawstwa i innych 
negatywnych zjawisk społecznych”2. Władzy zarzucano nieudolność i zapowiadano 
przejęcie inicjatywy, czego najbardziej obawiali się rządzący. Wzywano do „dema-
skowania i napiętnowania przypadków marnotrawstwa oraz niszczenia żywności”, 
jednocześnie zarzucano rządzącym, że „mimo wielokrotnych deklaracji nie mogli 
zapanować nad postępującym kryzysem żywnościowym”3 . 

W obliczu permanentnego niedoboru w sklepach handlu państwowego (zwanego 
wówczas uspołecznionym), nastąpił niebywały wprost rozwój różnych form handlu 
prywatnego. Legalnie bądź półlegalnie kwitła sprzedaż na targowiskach, giełdach 
i bazarach, a także prywatna dystrybucja towaru wśród rodziny, sąsiadów, znajo-
mych, w zakładach pracy. W większym stopniu niż dotychczas zaczęła działać pomoc 
sąsiedzka. Częściej wykorzystywano również kontakty rodzinne4. Coraz bardziej 
rozrastała się „szara strefa”, do której trafiały niedostępne na rynku towary, sprze-
dawane najczęściej po znacznie wyższej cenie, poza oficjalnym obrotem. Panowało 
powszechne przekonanie o istnieniu ścisłej korelacji między poziomem braków w za-
opatrzeniu rynku a zakresem i wielkością zjawisk spekulacyjnych. Ich powstrzyma-
nie i ograniczenie miało być sprawdzianem dla władzy, a jednocześnie próbą przejęcia 
inicjatywy nad handlem i dystrybucją towarów, która coraz bardziej wymykała się 
z rąk rządzącym. Postanowiono przeciwdziałać.

 1 B. Tracz: Życie codzienne mieszkańców Górnego Śląska w warunkach kryzysu gospodarczego lat 
osiemdziesiątych XX wieku, (w druku).

 2 Komunikat nr 7 Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy, 
Katowice 25 czerwca 1981 roku. [W:] Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej „Solidarności” . 
T. I. Wybór, wstęp i oprac. J. Luszniewicz, A. Zawistowski. Warszawa 2008, s. 447.

 3 Tamże, s. 451.
 4 Z. Kędzior, J. Wątorski: Potrzeby, spożycie i funkcjonowanie gospodarstw domowych Górnośląskie-

go Okręgu Przemysłowego w latach 1981–1982. [W:] Polskie gospodarstwa domowe. Życie codzienne 
w kryzysie. Red. T. Pałaszewska-Reindl. Warszawa 1986, s. 277, 281.
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W dniach 30 i 31 lipca 1981 roku obradował Sejm Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (PRL), który zatwierdził przemodelowanie rządu. Na wniosek premiera 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego ministrem spraw wewnętrznych został gen. Czesław 
Kiszczak, który zastąpił gen. Mirosława Milewskiego. Nowy szef Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (MSW) miał za zadanie stworzyć „szeroki front antyspekulacyjny”. 
Już 3 sierpnia 1981 roku do zwalczania spekulacji na terenie całego kraju skierowa-
no 1700 milicjantów, wspieranych przez żołnierzy, pracowników kontroli zawodo-
wej i tzw. kontrolerów społecznych. Tydzień później, 10 sierpnia 1981 roku, Rada 
Ministrów podjęła uchwałę nr 156, powołującą krajową, wojewódzkie i terenowe 
Nadzwyczajne Komisje do Walki ze Spekulacją. Jednocześnie przesłano do Sejmu 
projekt ustawy, która miała zaostrzyć środki zwalczania zjawisk określanych jako spe-
kulacyjne. Również niemałą część obrad II Plenum Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w dniu 11 sierpnia 1981 roku poświęcono 
właśnie walce ze spekulacją5 .

Zdecydowano, by działać błyskawicznie. Jeszcze zanim uchwałę nr 156 opubliko-
wano w Monitorze Polskim, rozpoczęto organizację struktur Krajowej Nadzwyczaj-
nej Komisji do Walki ze Spekulacją. Na jej czele stanął wicepremier Stanisław Mach, 
który otrzymał do pomocy dwóch zastępców: komendanta głównego Milicji Oby-
watelskiej (MO) Stanisława Zaczkowskiego i pułkownika MO Władysława Kraskę. 
Ten ostatni został oddelegowany do służby przy gabinecie wicepremiera6. Komisji od 
początku nadano charakter quasi-militarny, a w centrali i oddziałach wojewódzkich 
zatrudniono 54 starannie dobranych oficerów MO. Informacje o działalności Komisji 
miały trafiać bezpośrednio do premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego7 .

Równie szybko rozpoczęto organizację Komisji na szczeblu wojewódzkim. Już 5 
sierpnia 1981 roku wojewoda katowicki Henryk Lichoś zatwierdził decyzję o powo-
łaniu Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach. 
Na jej przewodniczącego powołany został wicewojewoda Tadeusz Wnuk. W składzie 
Komisji znaleźli się m.in.: zastępca komendanta wojewódzkiego MO, zastępca pro-
kuratora wojewódzkiego, przedstawiciel Wojskowego Sztabu Wojskowego, zastępca 
dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Katowicach, przedstawiciel 
Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH), przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Cen 
i dyrektor Wydziału Handlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie wojewo-
da polecił, by prezydenci miast i naczelnicy gmin powołali analogiczne, lokalne ko-
misje na podległym sobie terenie8. Następnego dnia informacja o powstaniu Komisji 
pojawiła się w gazetach codziennych na terenie województwa. Poinformowano, że 
do naczelnych zadań Komisji od tej pory należały: powołanie i koordynacja działania 
Miejskich Komisji do Walki ze Spekulacją; organizowanie działań antyspekulacyj-
nych na bazarach i targowiskach miejskich; organizacja kontroli transportu towarów 
z hurtu do detalu; wdrażanie przyśpieszonego trybu postępowania karnego i działań 

 5 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989. Warszawa 2010, s. 95.
 6 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/2503 Wojewódzka Komisja do Walki 

ze Spekulacją przy Wojewodzie Katowickim w Katowicach (dalej: WKDWZS Katowice), sygn. 1, 
Stenogram z telekonferencji z 14 sierpnia 1981 roku, s. 1.

 7 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 96.
 8 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 3, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie powołania Nad-

zwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach, Katowice 5 sierpnia 1981 roku, s. 1.
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administracyjnych9. Do końca sierpnia 1981 roku na obszarze województwa powo-
łano 73 komisje terenowe10. Zainicjowano również kampanię propagandową. W za-
sadzie każdego dnia w prasie pojawiały się zarówno krótkie informacje, jak i dłuższe 
artykuły o planowanych i prowadzonych działaniach antyspekulacyjnych11 .

14 sierpnia 1981 roku zorganizowano telekonferencję, podczas której wicepre-
mier Stanisław Mach zapoznał wojewodów z wytycznymi organizacji komisji woje-
wódzkich. Postulowano, by na ich czele stanął wojewoda lub jego zastępca, którego 
wspomagać miał – jako wiceprzewodniczący – wysoki funkcjonariusz komendy wo-
jewódzkiej MO, który wraz z dwoma pracownikami, określanymi jako „merytorycz-
ni”, miał stworzyć trzyosobowy zespół określany jako „organ roboczy komisji”12 . Szef 
Krajowej Komisji podkreślił pozytywny stosunek Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w zakresie współdziałania związku w walce 
ze spekulacją. Sugerował, by przewodniczący komisji na swoim terenie „nawiązali 
ścisły kontakt z ogniwami «Solidarności» i włączyli aktywnie «Solidarność» do pracy 
w tych komisjach”13 .

W następnych dniach do prac przy organizacji Wojewódzkiej Nadzwyczajnej Komi-
sji zaproszono – w charakterze gości – przedstawicieli związków zawodowych i organi-
zacji społecznych, spółdzielczych i środków masowego przekazu. W celu zwiększenia 
efektywności prac komisji wojewódzkiej i komisji terenowych, decyzją wojewody 
katowickiego powołano Sekretariat Komisji, na czele którego stanął, jako stale urzędu-
jący, zastępca przewodniczącego, będący funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej 
MO. Jednocześnie utworzono sześcioosobowy Zespół Interwencyjny14 .  

28 sierpnia 1981 roku w katowickim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano 
spotkanie, któremu przewodzili: zastępca komendanta wojewódzkiego MO płk Ma-
rian Okrutny i dyrektor Inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Katowi-
cach Stanisław Grabiński. Powołano wówczas czteroosobowy Zespół Koordynujący, 
na czele którego stanął kpt. Jerzy Dzida z Komendy Wojewódzkiej MO w Katowi-
cach. Jednocześnie zobowiązano prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i organizacji 
handlowych do wyznaczenia osób do bieżącej współpracy i współdziałania z Zespo-
łem Koordynacyjnym. Przyznano mu do dyspozycji wojewódzką grupę interwencyj-
ną, której zadaniem miało być przeprowadzanie „kontroli i interwencji z udziałem 
przedstawicieli handlu” oraz „inspekcji placówek handlowo-gastronomicznych”15 .

 9 Wojewódzka Nadzwyczajna Komisja do Walki ze Spekulacją. „Dziennik Zachodni” nr 156, z 6 sierp-
nia 1981 roku.

 10 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 17, Sprawozdanie wicewojewody katowickiego do Centralnej 
Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją w Warszawie, Katowice 4 listopada 1981 roku, s. 5.

 11 Zdecydowane veto dla czarnego rynku. „Dziennik Zachodni” nr 157, z 7–9 sierpnia 1981 roku; Spo-
łeczne kontrole w sklepach. „Dziennik Zachodni” nr 158, z 10 sierpnia 1981 roku; Społeczna pomoc 
w walce ze spekulacją. „Dziennik Zachodni” nr 161, z 13 sierpnia 1981 roku; „Spekulant” minął, 
spekulanci zostali. „Dziennik Zachodni” nr 161, z 13 sierpnia 1981 roku; Spekulanci – wysiadka! 
„Dziennik Zachodni” nr 164, z 18 sierpnia 1981 roku; Spekulanci żerują nadal. „Dziennik Zachodni” 
nr 165, z 19 sierpnia 1981 roku.

 12 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 1, Stenogram z telekonferencji z 14 sierpnia 1981 roku, s. 1.
 13 Tamże, s. 7.
 14 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 17, Sprawozdanie wicewojewody katowickiego do Centralnej 

Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją w Warszawie, Katowice 4 listopada 1981 roku, s. 5.
 15 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 1, Notatka w sprawie organizacji prac Nadzwyczajnej Wojewódz-

kiej Komisji do Walki ze Spekulacją, Katowice 28 sierpnia 1981 roku. 
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Pod koniec sierpnia 1981 roku nastąpiły przetasowania we władzach Nadzwyczaj-
nej Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach. Z dniem 2 wrze-
śnia Tadeusza Wnuka na stanowisku przewodniczącego zastąpił drugi wicewojewoda 
Hubert Niglus16. W drugiej połowie 1981 roku ostatecznie ukształtował się skład 
osobowy Komisji, a jej struktury poddano weryfikacji w praktyce i dostosowano do 
określonych zadań. Przewodniczącego Komisji Huberta Niglusa wspomagali dwaj 
zastępcy: pierwszy wiceprzewodniczący kpt. Jerzy Dzida z Komendy Wojewódzkiej 
MO w Katowicach i drugi wiceprzewodniczący Stanisław Kłusek z Urzędu Woje-
wódzkiego. Prace bieżące wykonywał sześcioosobowy sekretariat, w którym znalazło 
się pięciu pracowników Urzędu Wojewódzkiego i jeden funkcjonariusz Komendy 
Wojewódzkiej MO17 .

Przewodniczący reprezentował Komisję na zewnątrz i przysługiwało mu prawo 
podejmowania ostatecznych decyzji w stosunku do przedłożonych wniosków, zaś 
całość nadzorujących i koordynujących prac Komisji spoczęła na barkach dwóch 
wiceprzewodniczących i sekretariatu18 .

W skład Komisji wchodziły cztery zespoły: 1) informacji, 2) szkolenia, instruk-
tażu i kontroli, 3) usuwania przyczyn i źródeł spekulacji, 4) likwidacji skutków oraz 
Grupa Interwencyjna. Zespół Informacji odpowiadał za organizację, przegląd i selek-
cję informacji dostarczanych z organizacji społecznych, instytucji i przedsiębiorstw, 
które spływały za pośrednictwem sprawozdań i notatek od prezydentów miast i na-
czelników gmin. Ponadto analizowano w nim informacje dostarczane z jednostek 
organizacji transportu i handlu szczebla wojewódzkiego, jak również od osób fizycz-
nych. W oparciu o nie sporządzano analizy i ocenę „negatywnych zjawisk rynko-
wych”. Zespół ds. Szkolenia, Instruktażu i Kontroli odpowiadał za ujednolicenie 
zasad przeprowadzania kontroli na terenie województwa, przeszkolenie osób upo-
ważnionych do ich przeprowadzania oraz kontrole działań komisji szczebla miejsko-
gminnego. Pracownicy Zespołu ds. Usuwania Przyczyn i Źródeł Spekulacji mieli za 
zadanie dokonywać na bieżąco oceny stosowania przepisów w praktyce, analizować 
przyczyny naruszania przepisów dotyczących cen, obrotu towarowego, magazynowa-
nia i transportu artykułów rynkowych oraz przedstawiać w tych sprawach stosowne 
wnioski. Mieli również opracowywać i przedstawiać propozycje zmian  usuwania 
przyczyn i źródeł spekulacji oraz intensyfikacji i doskonalenia działalności profilak-
tycznej i kontrolującej w tym zakresie, jak również w organizacji handlu, transportu 
itp. Zespół ds. Likwidacji Skutków otrzymał za zadanie „inspirowanie i koordynowa-
nie działań antyspekulacyjnych na terenie województwa”, ustalanie zasad i środków 
intensyfikacji tych działań oraz organizowanie współdziałania ze sobą różnych grup 
i organów kontrolnych. Podlegała mu bezpośrednio Grupa Interwencyjna19 .

Zakres prac Nadzwyczajnych Wojewódzkich Komisji i ich struktur terenowych 
nakreślił wicepremier Stanisław Mach podczas wspomnianej wcześniej konferencji, 
kiedy to stwierdził m.in.: „Istnieje ścisła korelacja między poziomem braków w za-

 16 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 3. Decyzja wojewody katowickiego z dnia 2 września 1981 roku, 
s. 4.

 17 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 1, Skład osobowy Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 
(grudzień 1981 roku), s. 22.

 18 Tamże, Struktura Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją (grudzień 1981 roku), s. 21. 
 19 Tamże.
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opatrzeniu rynku a zakresem i wielkością zjawisk spekulacyjnych. Ja bym powiedział, 
że w tym względzie mamy już do czynienia z mafią spekulacyjną. Każda luka w za-
opatrzeniu rynku jest natychmiast wykorzystywana przez elementy spekulujące do 
rozbijania i przechwytywania masy towarowej danego asortymentu, wprowadzenie go 
na rynek kanałami umożliwiającymi półlegalne lub zgoła nielegalne czerpanie wyso-
kich zysków kosztem konsumentów. Mamy do czynienia z ukrywaniem przez perso-
nel uspołecznionych placówek handlowych brakujących i szczególnie poszukiwanych 
towarów, a następnie rozprowadzaniem ich przez spekulantów po znacznie zawyżo-
nych cenach. Rozmiary tego zjawiska są znaczne. Mamy do czynienia z oszustwami 
polegającymi na pobieraniu od nabywcy sum większych niż należne ceny towarów, 
oszukiwanie na wadze i mierze towarów, podmianie gatunków itd. (…) Stosowane są 
przez osoby prowadzące zakłady usługowe i gastronomiczne zawyżone ceny, wyższe 
od ustalonych w urzędowych cennikach. Występuje masowe pobieranie wyższych 
cen za owoce i warzywa, oszukiwanie przy obliczaniu należności, prowadzenie dzia-
łalności handlowej bez uprawnień i naruszanie innych obowiązujących przepisów 
w obrocie towarowym. Przedmiotem spekulacji są najczęściej wyroby tytoniowe, 
kawa, wyroby cukiernicze, koncentraty spożywcze, napoje alkoholowe, środki utrzy-
mania czystości, żyletki, rajstopy, ubrania dziecięce itp.”20 Stąd też działania Komisji 
powinny skupić się, jego zdaniem, na zapobieganiu rozszerzeniu się zjawisk speku-
lacyjnych i innych nieprawidłowości w obrocie towarowym, rozpoznawaniu metod 
i skali spekulacji zorganizowanej oraz zmobilizowaniu opinii społecznej. Na początek 
zaproponował, aby akcją kontroli objąć przede wszystkim miejsca rozdziału i podaży 
kilku wytypowanych, najbardziej poszukiwanych artykułów, takich jak papierosy, 
kawa, środki utrzymania czystości, napoje alkoholowe, wyroby cukiernicze. Zalecał, 
by „śledzić rozprowadzanie towarów”, począwszy od producenta, poprzez hurtow-
nie, skończywszy na sklepach. Zwłaszcza ten ostatni etap drogi towaru od producen-
ta do konsumenta miał być objęty szczególnym zainteresowaniem członków Komisji, 
gdyż, jak szacowano, to właśnie na zapleczu sklepów miało być przechwytywanych 
ok. 40 proc. towarów21 .

Antyspekulacyjne poczynania władz natrafiały jednak na opory. Nawet posło-
wie, dotychczas zazwyczaj posłusznego Sejmu PRL, sugerowali inne rozwiązania. 
To właśnie w sejmowych ławach podjęto decyzję o odrzuceniu przymiotnika „nad-
zwyczajna” przy nazwie Komisji. Sugerowano również, by nie szafować represjami, 
zwłaszcza przesadnym korzystaniem z trybu przyśpieszonego22. Ostatecznie przyjęto 
ustawę o zwalczaniu spekulacji, która uszczegółowiała i penalizowała wszelkie prze-
jawy przestępstw i wykroczeń określanych jako spekulacyjne23. Jednocześnie ustawa 
potwierdziła zasadność istnienia instytucji koniecznej do ich zwalczania. Jej kompe-
tencje i zakres działania szczegółowo określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 12 
października 1981 roku, w którym określono skład i tryb działania Komisji do Walki 
ze Spekulacją, już bez przydomka „nadzwyczajna”24 .

 20 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 1, Stenogram z telekonferencji z 14 sierpnia 1981 roku, s. 4–5.
 21 Tamże, s. 7, 9.
 22 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 99–100.
 23 „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (dalej: Dz. U.) 1981, nr 24, poz. 124.
 24 Dz. U. 1981, nr 25, poz. 133.
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Szczegółowe zadania Nadzwyczajnej Wojewódzkiej Komisji określił regulamin 
zatwierdzony w ostatecznej wersji na początku grudnia 1981 roku. Stwierdzono 
w nim, że do powinności Komisji należały m.in.: dokonywanie oceny sytuacji ryn-
kowej i kształtowania się spekulacji na podległym jej terenie, dokonywanie oceny 
źródeł powstawania spekulacji oraz opracowywanie wniosków co do ich usuwania 
i przedstawianie tych wniosków terenowym organom administracji, organizowanie 
działań antyspekulacyjnych za pośrednictwem zespołów kontrolnych, współdziała-
nie z różnymi organami kontroli zawodowej i społecznej w sposób odpowiadający 
potrzebom danego terenu oraz analiza i ocena działalności tych organów. Zadania 
te miano realizować poprzez: prowadzenie systematycznych kontroli w miejscach 
koncentracji handlu bez zezwolenia i spekulacyjnego obrotu towarami, ujawnianie 
miejsc przechowywania towarów przeznaczonych do spekulacji, kontrolę baz trans-
portowych oraz środków transportu handlu wewnętrznego, włączenie do działań 
antyspekulacyjnych związków zawodowych, Federacji Konsumentów, Ligi Kobiet, 
organizacji spółdzielczych i młodzieżowych, a także „aktywu robotniczego i chłop-
skiego”, dopilnowanie, by wprowadzono zaostrzenie kontroli jakości i kontroli do-
staw towarów, dokonywanie ocen pracowników administracji targowisk, wreszcie 
systematyczne informowanie społeczeństwa przez środki masowego przekazu o dzia-
łaniach podejmowanych przez Komisję i współpracujące z nią instytucje25 . 

W pierwszym tygodniach funkcjonowania Komisji utyskiwano na brak rozwią-
zań prawnych, które umożliwiłyby skuteczne działania profilaktyczne i represyjne26 . 
Były to zresztą tygodnie budowania struktur i wypracowywania reguł. Efekty działań 
antyspekulacyjnych, które podjęto we wrześniu 1981 roku, przedstawiały się dość 
skromnie, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowanych sił. Wzięło w nich udział 
1138 funkcjonariuszy MO, 202 kontrolerów zawodowych i 387 społecznych (wśród 
tych drugich było 150 członków związków branżowych i 180 członków NSZZ „So-
lidarność”) oraz 94 członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). 
Na targowisku w Katowicach zatrzymano osobę sprzedającą czekoladę produkcji 
krajowej po 200 zł za tabliczkę. Przy okazji zakwestionowano 108 tabliczek czeko-
lady pochodzącej z magazynu Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców (WSS) „Spo-
łem” w Sosnowcu. Zlikwidowano również punkt nielegalnego handlu alkoholem, 
w którym zarekwirowano 300 butelek wódki czystej („Żytniej” i „Mazowieckiej”) 
sprzedawanej po 500 zł za pół litra. W Bytomiu odkryto fakt składowania na zaple-
czu sklepu ajencyjnego towarów o wartości 20 tys. zł oraz sprzedaż przez bufetową 
w barze „Bristol” wina po zawyżonej cenie27 .

Jeszcze w listopadzie 1981 roku postanowiono, że działania Wojewódzkiej Komi-
sji powinny zostać skoordynowane z działaniami Sztabu Antykryzysowego i grupami 
operacyjnymi Ludowego Wojska Polskiego (LWP)28. Już w pierwszym tygodniu grud-

 25 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 1, Regulamin Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 
w Katowicach, Katowice 1 grudnia 1981 roku, s. 25–27.

 26 Potrzeba nowych przepisów – spekulanci ciągle górą. „Dziennik Zachodni” nr 188, z 21 września 1981 
roku.

 27 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 24, Meldunek o wynikach uzyskanych w czasie działań antyspe-
kulacyjnych w miesiącu wrześniu 1981 roku na terenie woj. katowickiego, s. 4–5.

 28 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 17, Sprawozdanie wicewojewody katowickiego do Centralnej 
Nadzwyczajnej Komisji do Walki ze Spekulacją w Warszawie, Katowice 4 listopada 1981 roku, s. 6.
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nia wojsko uczestniczyło w tych działaniach29. Jednak dopiero stan wojenny pozwolił 
na rozwinięcie działań Komisji, do tej pory nieco krępowanej przez obserwatorów 
z „Solidarności” i głosy coraz bardziej niezależnej prasy. Rygory prawne obowiązujące 
od nocy z 12/13 grudnia 1981 roku pozwolili na szersze niż dotychczas stosowanie 
trybu doraźnego i upraszczały wszelkie procedury. Działania antyspekulacyjne wpi-
sywały się w propagandowe hasła „stabilizacji” i „przywracania porządku”30 . 

Cztery dni po ogłoszeniu stanu wojennego wiceprzewodniczący Centralnej Komi-
sji do Walki ze Spekulacją stwierdził, w piśmie wystosowanym do wojewodów w ca-
łym kraju, że w zaistniałej sytuacji „walka ze spekulacją nabiera nowego wymiaru”. 
Postulował, by nadano wyższą rangę wojewódzkim i terenowym komisjom, tak by 
ich praca była „bardziej konkretna i operatywna”. Podkreślał znaczenie zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia i konieczność odciążenia milicji, która w warunkach 
mobilizacji „zajęta jest wieloma innymi, równie ważnymi zadaniami”31 .

Po prawie dziesięciu dniach trwania stanu wojennego z zadowoleniem skonsta-
towano, że przestępczość gospodarcza i zjawiska określane jako spekulacja uległy 
wyraźnemu zahamowaniu, na co bez wątpienia miała wpływ militaryzacja środków 
transportu, wzmożone kontrole drogowe, ograniczenie ruchu pojazdów prywatnych 
i wprowadzenie godziny milicyjnej. W trybie doraźnym dopuszczono możliwość 
stosowania aresztu tymczasowego w przypadku podejrzenia o działalność spekula-
cyjną, rozszerzony został również tryb przyśpieszony. Pomimo to szczególne warunki 
stanu wojennego wymagały szybkiego przemodelowania stylu pracy zarówno Komisji 
Wojewódzkiej, jak i jej imienniczek w terenie, zwłaszcza że ze względu na zaangażo-
wanie MO w pacyfikację NSZZ „Solidarność”, opozycji politycznej i wszelkich prze-
jawów niezadowolenia społecznego, funkcjonariusze tej formacji zostali w znacznym 
stopniu wyłączeni ze swoich dotychczasowych działań.

Podczas pierwszej po 13 grudnia 1981 roku narady Komisji Wojewódzkiej wska-
zano kierunek pożądanych zmian. Tym razem obradom przewodniczył kpt. Jerzy 
Dzida z Komendy Wojewódzkiej MO, który w swoim wystąpieniu położył przede 
wszystkim nacisk na zwiększenie operatywności i skuteczności działań, a przy oka-
zji odciążenie MO. Polecił, by w trybie natychmiastowym dokooptowano do skła-
dów komisji miejskich pracowników komórek kontroli wewnętrznej z podstawo-
wych pionów handlowych (Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców, Wojewódzkie-
go Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, Wojewódzkiego Związku Spółdzielni 
Rolniczych, Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej), którzy mieli przeprowadzać 
kontrole sieci detalicznej. Natomiast Komisja Wojewódzka miała w zmienionej sytu-
acji objąć swym działaniem ośrodki produkcji i hurtu. Wszystkie wnioski dotyczące 
usprawnień organizacji i pracy handlu należało od tej pory kierować bezpośrednio do 
Komisji Wojewódzkiej, podobnie jak informacje o wszystkich uzyskanych wynikach 
kontroli32 .

 29 Z prac Operacyjnych Grup Wojskowych w miastach. „Trybuna Robotnicza” nr 244, z 8 grudnia 1981 
roku.

 30 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 102–103.
 31 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 6, Pismo wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji do Walki ze 

Spekulacją skierowane do wojewodów, Warszawa 17 grudnia 1981 roku, s. 10.
 32 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 9, Protokół z narady Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Speku-

lacją w Katowicach, Katowice 22 grudnia 1981 roku, s. 13–15. 
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Kolejne zmiany i nowe regulacje wprowadzano już po nowym roku. 4 stycznia 
1982 roku kpt. Jerzy Dzida ponownie zapoznał przedstawicieli Komisji Wojewódz-
kiej z nowymi wytycznymi w zakresie kontroli wewnętrznej, dostosowanymi do 
przepisów stanu wojennego. Polecił m.in., by dokonać niezwłocznej weryfikacji osób 
zatrudnionych w komórkach, które zostały powołane do przeprowadzania kontroli 
wewnętrznej, nie unikać podejmowania stosownych decyzji, a przede wszystkim 
wzmocnić działania kontrolne33. Dwa tygodnie później zapoznano członków z pro-
gramem pracy wojewódzkiej i miejskich komisji w okresie stanu wojennego34 . Prze-
ciwdziałanie spekulacji jako jeden z priorytetów władz stanu wojennego pojawiło 
się w przemówieniu sejmowym przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Naro-
dowego (WRON) gen. Wojciecha Jaruzelskiego 25 stycznia 1982 roku. Stwierdził 
w nim m.in.: „Socjalizm nie może być azylem dla obiboków. Amator życia cudzym 
kosztem, spekulant, aferzysta musi się w Polsce poczuć źle. Stan wojenny ze swoimi 
surowymi prawami ułatwia rozpoczęcie zdecydowanej walki z pasożytnictwem, z ro-
dzimymi milionerami, którzy nie orzą i nie sieją, a żyją znakomicie. (…) Będziemy to 
czynić praworządnie, ale bez przesadnej troski o delikatność”35 .

W nawiązaniu do tego przemówienia opracowany został plan działań Komisji 
w warunkach stanu wojennego36. Z uwagi na szeroki zakres działania Wojewódz-
kiej Komisji, decyzją wicewojewody zwiększono liczbę inspektorów do działań 
kontrolnych. Do pracy w Komisji wydelegowano 23 osoby pracujące dotychczas 
na etatach kontroli wewnętrznej w poszczególnych przedsiębiorstwach. Powo-
łano również czteroosobowy Zespół Interwencyjno-Kontrolny, który pracował 
początkowo w systemie dwuzmianowym, a jego zadaniem było przyjmowanie 
pisemnych, telefonicznych i ustnych interwencji oraz zgłoszeń nieprawidłowości 
od osób prywatnych37. Każdego dnia dwóch z czterech członków zespołu pełniło 
na zmianę dyżur od 8.00 do 20.00, w czasie którego przyjmowali interwencje 
i zgłoszenia przekazywane przede wszystkim przez telefon. W pierwszym półro-
czu 1982 roku przyjęto 310 doniesień dotyczących m.in.: zawyżania rachunków, 
sprzedaży protekcyjnej towarów, ukrywania towarów, sprzedaży protekcyjnej 
pralek automatycznych, mebli, materiałów budowlanych poza rejestrem i z po-
minięciem systemu przedpłat oraz spekulacyjnego handlu benzyną, olejami, al-
koholem i kawą38. Ilość przyjmowanych zgłoszeń rozczarowała jednak organi-
zatorów działań antyspekulacyjnych. W czerwcu 1982 roku przyjęto zaledwie 
dziesięć zgłoszeń, co spowodowało zawieszenie od początku lipca 1982 roku 

 33 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Protokół z narady Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Speku-
lacją w Katowicach, Katowice 4 stycznia 1982 roku, s. 8–9.

 34 Tamże, Protokół z narady Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach, Katowice 
18 stycznia 1982 roku, s. 14.

 35 W. Jaruzelski: Przemówienia 1981–1982. Warszawa 1983, s. 243.
 36 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 7, Program zadań Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 

wynikający z wystąpienia Przewodniczącego WRON w Sejmie PRL w dniu 25 stycznia 1982 roku, s. 6.
 37 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Protokół z narady Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Speku-

lacją w Katowicach, Katowice 18 stycznia 1982 roku, s. 18; AP Kat, WKDWZS, sygn. 18, Informacja 
Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją na temat podejmowanych działań koordynacyjnych 
i kontrolnych w okresie stanu wojennego, Katowice [luty] 1982, s. 10.

 38 Tamże, Informacja o podjętych działaniach przez Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wojewódzkiej 
Komisji do Walki ze Spekulacją w I półroczu 1982 roku, Katowice 5 lipca 1982 roku, s. 256. 
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pełnienia dyżurów w godzinach 16.00–20.00, a z czasem zaniechania tej formy 
pozyskiwania informacji39 .

Pomimo tych wszystkich rozporządzeń i regulacji większość przestępstw gospo-
darczych i przypadków spekulacji w pierwszych tygodniach stanu wojennego ujaw-
niły przede wszystkim wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne LWP, które zgodnie 
z decyzją kierownictwa resortu spraw wewnętrznych miały, w oparciu o współpracę 
z Komisją, kontynuować „działania antyspekulacyjne o charakterze prewencyjno-
represyjnym”40. Współpracowali z nimi milicjanci i prokuratorzy. Zaraz na początku 
roku ustalono konieczność odbywania raz na dwa tygodnie spotkań przedstawicieli 
wojskowych grup operacyjnych, prokuratury, MO, administracji terenowej oraz kie-
rownictw jednostek handlowych. Zaostrzono represje wobec sprawców spekulacji. 
Częściej niż dotychczas stosowano najostrzejszy środek zapobiegawczy – tymczaso-
we aresztowanie. Przykładowo, w okresie od 1 stycznia do 13 grudnia 1981 roku 
areszt tymczasowy zastosowano wobec 9 osób uznanych za winnych przestępstwa 
spekulacji, za to w pierwszym kwartale trwania stanu wojennego środek ten zasto-
sowano wobec 14 osób. Jednocześnie pomiędzy 13 grudnia 1981 roku a końcem 
marca 1982 roku do sądów na terenie województwa skierowano 66 aktów oskar-
żenia przeciwko 75 osobom. Wydano wyrok wobec 56 oskarżonych, z tego 14 osób 
skazano w trybie przyśpieszonym. Jednak dominowały kary pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Tylko w dwóch przypadkach orzeczono 
kary pozbawienia wolności. Zaostrzono natomiast represje ekonomiczne, a wobec 
9 oskarżonych, obok kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, orze-
czono grzywny w wysokości od 20 do 40 tys. złotych41. W pierwszym półroczu 1982 
roku Wojewódzka Komisja skierowała do organów ścigania 94 sprawy, z czego: 15 do 
Komendy Wojewódzkiej MO, 55 do jednostek terenowych MO, 5 do Prokuratury 
Rejonowej i 19 poprzez Komisje Miejskie. Oprócz tego 10 spraw skierowano do 
Kolegium ds. Wykroczeń42 .

Do działań kontrolnych, które koordynowała Wojewódzka Komisja, zaangażowa-
no po 13 grudnia 1981 roku inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH), 
którzy do maja 1982 roku dokonali na terenie województwa 379 inspekcji i 3029 
lustracji43. Równocześnie kontrole prowadził Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wo-
jewódzkiej Komisji, który wspomagali żołnierze z Terenowych Grup Operacyjnych, 
funkcjonariusze milicji i przedstawiciele Miejskich Komisji w poszczególnych mia-
stach44. W maju 1982 roku teleksem polecono wszystkim terenowym komisjom 
powołanie kolejnych zespołów interwencyjnych, których zadaniem miało być „po-
dejmowanie doraźnych kontroli wspólnie z organami MO, członkami Komitetów 

 39 Tamże, Informacja o podjętych działaniach przez Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wojewódzkiej 
Komisji do Walki ze Spekulacją w I półroczu 1982 roku, Katowice 5 lipca 1982 roku, s. 258.

 40 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja dot. realizacji ustawy antyspekulacyjnej w woj. 
katowickim, Katowice 1 lutego 1982 roku, s. 17.

 41 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Informacja o skuteczności ujawniania, zwalczania i zapo-
biegania spekulacji artykułami spożywczymi, rolnymi i przemysłowymi, Katowice [marzec] 1982, 
k. 79–80. 

 42 Tamże, Informacja o podjętych działaniach przez Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wojewódzkiej 
Komisji do Walki ze Spekulacją w I półroczu 1982 r., Katowice 5 lipca 1982 roku, s. 257.

 43 Tamże, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach z dnia 
17 maja 1982 roku, k. 181.

 44 Tamże.
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Kontroli Społecznej przy współudziale aktywu robotniczego, a także członków Ko-
mitetów Odrodzenia Narodowego”45 .

Wprowadzenie stanu wojennego miało stanowić remedium na wszystkie bolączki 
trapiące państwo i gospodarkę. Godzina milicyjna, zawieszenie łączności telefonicznej, 
kontrole na drogach, militaryzacja większości kluczowych zakładów i przedsiębiorstw, 
w tym instytucji zaopatrzenia, wszystko to jedynie na krótko zatrzymało obroty na 
„czarnym rynku”, który już po kilku tygodniach otrząsnął się z grudniowego szoku46 . 

W pierwszych miesiącach stanu wojennego dominowały – choć z niejednakowym 
nasileniem – różne formy przestępstw i wykroczeń klasyfikowanych jako tzw. spe-
kulacyjne, wśród których przeważała nielegalna sprzedaż alkoholu47. Według zacho-
wanych sprawozdań opartych na informacjach napływających z Sądów Rejonowych, 
w pierwszym półroczu 1982 roku sprawy o spekulacje innymi towarami niż alkohol 
trafiały na wokandę sporadycznie. Dominowały zaś oskarżenia o odsprzedawanie, po 
wyższej cenie, alkoholu zakupionego wcześniej w sklepach sieci „Pewex”48 . 

Brak alkoholu na rynku uzupełniano produkując, oczywiście nielegalnie, różno-
rodne napoje spirytusowe, wśród których dominował bimber. Nielegalne gorzelnic-
two było jedną z najbardziej rozwiniętych produkcji chałupniczych, a wytwórnie 
alkoholu instalowano nie tylko w domach, na strychach i w piwnicach, ale również 
w altankach, zabudowaniach gospodarczych, a nawet w zakładach pracy. Tylko w lip-
cu 1982 roku w trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze MO zlikwidowali 28 
punktów nielegalnego wyrobu spirytusu, zabezpieczając kompletne aparatury oraz 
217 litrów zacieru i 24 litry gotowego wyrobu49. Znaczna część nielegalnie produko-
wanego alkoholu trafiała do obiegu czarnorynkowego, najczęściej poprzez sprzedaż 
na melinach. 

Alkohol był również przedmiotem oszustw w zakładach gastronomicznych, gdzie 
najprościej było zaniżyć ilość lub rozcieńczyć wysokoprocentowy trunek. Przykła-
dowo w restauracji „Aura” w Łosieniu podczas kontroli stwierdzono, że bufetowa 
podawała klientom kieliszki z niedomiarem wódki w ilości 10 ml, 3 ml, 6 ml, 9 ml, 
na niekorzyść konsumenta50 .

Oszukiwanie nabywców pod względem wielkości, wagi i ceny było zresztą czę-
stym zjawiskiem i choć najwięcej takich przypadków stwierdzano w barach, kawiar-
niach i restauracjach, zwłaszcza tych z wyszynkiem alkoholowym, nie ograniczano 
się wyłącznie do alkoholu. Odnotowywano również m.in. rażące niedobory kawy 

 45 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja z działań kontrolnych podjętych przez Zespół In-
terwencyjny Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach w marcu, kwietniu i maju 
1982 roku, s. 87.

 46 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 103.
 47 Podobnie było zresztą przed wprowadzeniem stanu wojennego. W 1979 roku na 538 ujawnionych 

przestępstw spekulacyjnych na terenie woj. katowickiego 323 (ok. 60%) dotyczyło handlu wódką; 
w 1980 było ich 342 z 580 (ok. 59%), a w 1981 roku 223 z 430 (ok. 51%). AP Kat, WKDWZS Kato-
wice, sygn. 18, Informacja o skuteczności ujawniania, zwalczania i zapobiegania spekulacji artykułami 
spożywczymi, rolnymi i przemysłowymi, Katowice [marzec] 1982, s. 66. 

 48 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Informacja o sprawach spekulacyjnych w sądach rejonowych 
okręgu katowickiego za I półrocze 1982 roku, s. 284.  

 49 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja KW MO w Katowicach dot. wyników działań 
antyspekulacyjnych w lipcu 1982 roku, k. 125.

 50 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 
z przeprowadzonej wspólnie z KM MO w Dąbrowie Górniczej i PIH kontroli w GS „SCH” Łosień, 
Katowice 22 kwietnia 1982 roku, s. 125.
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w naparach i mięsa w oferowanych potrawach. Tego ostatniego zwłaszcza w kotle-
tach mielonych51. W czerwcu 1982 roku w stołówce przy kopalni „Jastrzębie” w Ja-
strzębiu-Zdroju stwierdzono, że cztery pracujące tam kobiety dokonywały zmian 
w recepturach posiłków regeneracyjnych i uzyskiwały w ten sposób nadwyżki mięsa, 
wędlin i innych artykułów spożywczych, z których wytwarzały posiłki i sprzedawały 
je w prowadzonej stołówce bez ewidencji. Pozostałą część wygospodarowanych ar-
tykułów wynosiły poza stołówkę, sprzedając je z kolei osobom postronnym52 . 
Oszukiwano również na wadze. W sklepie spożywczym w Tychach stwierdzono, że 
niewłaściwie wytarowano wagi oraz przypadki podkładania pod szalki papieru lub 
drobnych monet53 .

Nagminnym procederem wśród pracowników zakładów gastronomicznych i tzw. 
placówek zbiorowego żywienia było zbywanie towarów w stanie nieprzetworzonym. 
Kiedy latem 1982 roku na terenie Katowic przeprowadzono kontrole w 63 tego 
rodzaju placówkach, stwierdzono m.in., że do niektórych z nich dostarczano kawę 
naturalną (w ziarnach), pomimo że nie posiadały one nawet młynka do mielenia 
kawy. I tak np. w barze „Balbinka” otrzymany przydział kawy naturalnej rozdzie-
lono między pracowników54. Jesienią 1982 roku wśród towarów zabezpieczonych 
podczas akcji przeprowadzonej na targowisku w Katowicach ujawniono 23 kg kawy 
luzem, co wskazywało na fakt „wyprowadzania towaru z zakładów gastronomicznych 
w stanie nieprzetworzonym”55 .

Fałszowano i nielegalnie odsprzedawano karty zaopatrzenia, wśród których naj-
większym powodzeniem cieszyły się bony na zakup alkoholu i papierosów. W lipcu 
1982 roku zatrzymano żołnierza z jednostki wojskowej we Włocławku, który ofe-
rował do sprzedaży kartki żywnościowe typu M-I i P-II w cenie po 200 i 300 zł. 
Miał przy sobie 29 kartek zaopatrzenia żywnościowego P-II na miesiąc sierpień oraz 
22 sztuki kartek M-I56. W czasie kontroli dotyczących prawidłowego wydawania 
oraz rozliczania wkładek i kartek zaopatrzenia stwierdzono m.in. pobieranie kartek 
żywnościowych na podrobione podpisy dla osób zmarłych. Przykładowo, Prokura-
tor Rejonowy w Tychach zastosował areszt tymczasowy w stosunku do pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Mikołowie zatrudnionej na stanowisku referenta, która tylko 
w ciągu dwóch miesięcy 1982 roku przywłaszczyła 120 kart zaopatrzenia na artykuły 
reglamentowane, fałszując listy wydawania tych kart przez wprowadzenie fikcyjnych 
nazwisk osób57 .

 51 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc grudzień 1983 roku, Katowice 9 stycznia 1984 roku, s. 24.

 52 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja o przeprowadzonych działaniach kryptonim „Rynek” 
w dniach 16-17 czerwca br. na terenie woj. katowickiego, Katowice 18 czerwca 1982 roku, s. 108.

 53 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc maj 1983 roku, Katowice 10 czerwca 1983 roku, s. 24.

 54 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja z kontroli przeprowadzonych przez Zespół In-
terwencyjno-Kontrolny Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz funkcjonariuszy MO na 
terenie miast i gmin województwa katowickiego w dniach 1-31 lipca 1982 roku, Katowice 5 sierpnia 
1982 roku, s. 119.

 55 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 25, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc październik 1982 roku, Katowice 6 listopada 1982 roku, s. 31.

 56 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja KW MO w Katowicach dot. wyników działań 
antyspekulacyjnych w lipcu 1982 roku, k. 124.

 57 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 25, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc grudzień 1982 roku, Katowice 6 stycznia 1983 roku, s. 38.
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Do najczęstszych przypadków tzw. spekulacji zaliczono nadmierne gromadze-
nie (ukrywanie) towarów różnego asortymentu, zarówno na zapleczach sklepów, 
jak i w domach, przydomowych altankach, strychach i piwnicach. W lutym 1982 
roku w jednym z gliwickich sklepów znaleziono na zapleczu 103 kg cukru, który 
nie był ujęty w żadnej ewidencji. W innym sklepie „zachomikowano” 98 kg kur-
czaków. Z kolei w placówce Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców przy ul. Wy-
zwolenia w Rybniku ukryto 200 kg soli58. Na początku lipca 1982 roku ujawnio-
no, że kierownik sklepu w Gliwicach zdeponował na zapleczu 850 paczek kawy 
naturalnej, 349 tabliczek czekolady mlecznej, 320 sztuk herbaty „Assam”, 113 
kostek masła wiejskiego i 18 kg wafli59. W domu towarowym w Orzeszu w biurze 
kierownika sklepu znaleziono osiem (sic!) sztuk budzików60. Kierowniczka skle-
pu „Modna Pani” w Tychach w prowadzonej przez siebie placówce ukryła przed 
nabywcami towar w postaci: halek, rajstop, bluzek damskich, koszul nocnych, 
podomek, fig damskich61. Podobnie zrobiła kierowniczka sklepu odzieżowego 
„Gracja” w Gliwicach, która na zapleczu zdeponowała ubrania męskie, komplety 
damskie i spodnie młodzieżowe62. Latem 1982 roku na terenie Katowic stwier-
dzono, że na zapleczach sklepów ukrywano, nie wykładając do sprzedaży, m.in. 
śledzie, bombonierki, galaretki, papierosy i denaturat. W sąsiednich Tychach od-
notowano, że nie wyłożono do sprzedaży wazonów, filiżanek, spodków, wafli, ba-
tonów i kisielu63. Tylko czasie dwudniowej akcji o kryptonimie „Rynek” w dniach 
27–28 stycznia 1982 roku na skontrolowanych 779 placówek handlowych w 25 
z nich ujawniono ukrywanie masy towarowej łącznej wartości 314507 zł64 .

W przypadku podejrzenia o działalność spekulacyjną dokonywano również rewi-
zji w domach podejrzanych osób. Latem 1981 roku u jednej z mieszkanek Zawiercia 
„zabezpieczono” 785 półlitrowych butelek wódki, 80 kostek mydła, 110 opakowań 
galaretki owocowej, 56 słoików dżemu, 11 butelek oleju, 14 sztuk papryki czerwonej 
i zielonej oraz 66 butelek płynu do pastowania podłóg „Buwi” i 15 kg proszku do 
prania luzem65. Na początku 1982 roku przeprowadzono rewizję w domu miesz-
kańca Jaworzna, zatrudnionego jako zaopatrzeniowiec w Gminnej Spółdzielni (GS) 
„Samopomoc Chłopska”. Znaleziono u niego 350 puszek przecieru pomidorowego, 
144 puszki konserw mięsnych, 148 butelek alkoholu, 20 kompletów porcelany chiń-

 58 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Pismo Biura Rewizji Gospodarczej WSS „Społem” w Kato-
wicach do Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją, Katowice 16 lutego 1982 roku, s. 52.

 59 Tamże, Informacja dot. wyników w działaniach kryptonim „Rynek” na terenie woj. katowickiego 
w dniu 8 lipca 1982 roku, s. 261.

 60 Tamże, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją z przeprowadzonych kontroli 
w Orzeszu, Katowice 22 kwietnia 1982 roku, s. 127.

 61 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja dot. realizacji ustawy antyspekulacyjnej w woj. 
katowickim, Katowice 1 lutego 1982 roku, s. 19.

 62 Tamże, Informacja o przeprowadzonych działaniach kryptonim „Rynek” w dniach 16–17 czerwca br. 
na terenie woj. katowickiego, Katowice 18 czerwca 1982 roku, s. 106.

 63 Tamże, Informacja z kontroli przeprowadzonych przez Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wojewódz-
kiej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz funkcjonariuszy MO na terenie miast i gmin województwa 
katowickiego w dniach 1–31 lipca 1982 roku, Katowice 5 sierpnia 1982 roku, s. 120–121.

 64 Tamże, Informacja dot. realizacji ustawy antyspekulacyjnej w woj. katowickim, Katowice 1 lutego 
1982 roku, s. 18.

 65 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Pismo Komendy Miejskiej MO w Zawierciu do Wojewódz-
kiej Komisji do Walki ze Spekulacją, Zawiercie 11 lutego 1982 roku, s. 33. 
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skiej66. W mieszkaniu kierowniczki sklepu mięsnego w Jastrzębiu-Zdroju znaleziono 
30 kg szynki w puszkach, 25 kg mięsa, 15 kg kiełbasy i innych wędlin, a ponadto 
„inne artykuły spożywcze w ilościach niewspółmiernych do potrzeb”67 . Podobnie 
w domu kierowniczki sklepu monopolowego podległego WSS „Społem” w Kato-
wicach, którą podejrzewano o ukrywanie i zabór towarów, znaleziono 286 butelek 
alkoholu oraz 24,5 kg kawy naturalnej, paczkowanej68. Ukrywano zresztą nie tylko 
artykuły spożywcze. I tak przykładowo w mieszkaniu kierownika sklepu wodno-
kanalizacyjnego w Chrzanowie podczas rewizji odnaleziono m.in. umywalki, zlewo-
zmywaki, baterie i szereg innych urządzeń wodno-kanalizacyjnych o łącznej wartości 
ponad 100 tys. zł69 .

Rewidowano nie tylko mieszkania. W sierpniu 1982 roku zatrzymano na dro-
dze samochód prowadzony przez pracownika kopalni „Wieczorek”. W bagażniku 
samochodu znaleziono m.in. 5 puszek szynki konserwowej (po 3 kg), 16 szt. puszek 
pasztetu oraz mięso, masło i słodycze, które to towary otrzymał od swojej żony za-
trudnionej jako zaopatrzeniowec na kolonii letniej70 .

Do spekulacji zaliczano również sprzedaż towarów spożywczych i przemysło-
wych po zawyżonych (jak to określano – „paskarskich”) cenach. Jesienią 1982 roku 
stwierdzono, że nagminnie zawyżano ceny warzyw i owoców w kioskach warzywno-
owocowych prowadzonych na zasadach tzw. ajencji71 . 

Targowiska i bazary były miejscami, gdzie kwitł „czarny rynek”. Największym 
i chyba najbardziej znanym targowiskiem województwa katowickiego był plac targo-
wy w Katowicach-Załężu. Można było tutaj nabyć przeróżne produkty – poczynając 
od galanterii spożywczej, poprzez używki, odzież i części samochodowe, a kończąc 
na psach i kanarkach. We wrześniu 1982 roku na załęskim targowisku oferowano 
m.in. cukier bez kartek w cenie 200 zł (cena oficjalna: 46 zł), paczkę papierosów 
„Popularnych” za 50 zł (11 zł), mydełko „Zefir” za 45 zł (15 zł), trampki za 2500 zł 
(300 zł) i podkoszulki bawełniane chińskie za 1500 zł (150 zł). Można było kupić 
również czystą kartkę żywnościową typu M-II za 600 zł. Z ciekawostek: za doga 
arlekina – szczeniaka, bez rodowodu żądano 12 tys. zł72. W tym czasie przeciętne 
wynagrodzenie w przemyśle wynosiło ok. 11,5 tys. zł, w górnictwie węgla kamien-
nego ok. 20 tys. zł, a w oświacie ok. 8,7 tys. zł i w kulturze ok. 7,9 tys. zł73. Zresztą 
nie tylko bazar na Załężu był miejscem handlu. W październiku 1984 roku na posie-
dzeniu Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją podkreślano, że „«dziki» rynek 
na terenie miasta Katowice rozrósł się do ogromnych rozmiarów. Przykładem jest 

 66 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją, 
Katowice 21 stycznia 1982 roku, s. 12.

 67 Tamże, Informacja KW MO w Katowicach dot. wyników działań antyspekulacyjnych w lipcu 1982 
roku, k. 125.

 68 Tamże, Informacja o przeprowadzonych działaniach kryptonim „Rynek” w dniach 16–17 czerwca br. 
na terenie woj. katowickiego, Katowice 18 czerwca 1982 roku, s. 106. 

 69 Tamże, Informacja KW MO w Katowicach dot. wyników działań antyspekulacyjnych w lipcu 1982 
roku, k. 125.

 70 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 25, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc sierpień 1982 roku, Katowice 8 września 1982 roku, s. 20.

 71 Tamże, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za miesiąc wrzesień 1982 roku, 
Katowice 6 października 1982 roku, s. 23.

 72 Na katowickim szaberplacu. „Veto” 1982, nr 14.
 73 Płace w gospodarce uspołecznionej w I półroczu 1982 roku. „Veto” 1982, nr 20.
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ul. Wieczorka, gdzie wolno jest sprzedawać płody rolne, a sprzedawane są serdelki, 
gumy do żucia, swetry itp. Podobnie dzieje się na placu targowym przy Placu Miarki 
i w innych punktach miasta”74 .

Jeden z największych i najpopularniejszych placów targowych województwa 
znajdował się również w Rybniku. Nie bez znaczenia była w tym przypadku bliskość 
przejścia granicznego w Chałupkach i wynikające stąd możliwości nawiązania kon-
taktów handlowych z osobami korzystającymi z tego „okna na świat”. Stąd zapewne 
trafiały na rybnickie targowiska towary z sąsiedniej Czechosłowacji, choć oczywiście 
ustępowały one jakością pochodzącym z zachodnioniemieckich paczek. Również 
i tutaj, podobnie jak na katowickim Załężu, w sytuacji braku danego towaru na ryn-
ku lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania, ceny zmieniano dosłownie z godziny 
na godzinę75 .

Podobną, choć mniejszą rolę, pełniły w zasadzie wszystkie place targowe w mia-
stach. Na targowisku miejskim w Zawierciu w sierpniu 1981 roku ujawniono fakt 
nielegalnej sprzedaży galanterii dziecięcej: rajtuz, śpioszków, koszulek i fartuszków76 . 
W listopadzie 1981 roku w Sosnowcu u dwóch osób handlujących na tamtejszym 
targowisku zakwestionowano 13.170 sztuk jaj77. W styczniu 1982 roku na targowi-
sku w Katowicach zatrzymano dwóch mieszkańców Tucholi, którzy sprzedawali cze-
koladę przywiezioną z RFN. Zarekwirowano ok. 10 tys. tabliczek78. Na targowisku 
w Sosnowcu zatrzymano rencistę, mieszkańca Szczecina, który usiłował sprzedać 
wełnę moherową pochodzenia zagranicznego, gumy do żucia i kawę naturalną. Za-
kwestionowano materiał o wartości 50 tys. zł79. Latem 1982 roku w wyniku kon-
troli na placu targowym przy ul. Zawadzkiego w Katowicach zlikwidowano niele-
galny magazyn na placu, w którym przechowywane były różne towary bez żadnego 
udokumentowania na wartość ponad 600 tys. zł, przeznaczone do sprzedaży przez 
handlarzy80. Stwierdzono również przypadki spekulacyjnej sprzedaży książek, kaset 
i płyt gramofonowych. Zatrzymano m.in. dwie kobiety, które posiadały 44 szt. płyt 
gramofonowych w cenie 280 zł, które sprzedawały po 800 i 750 zł za sztukę. Na tym 
samym targowisku mężczyzna oferował do sprzedaży książki. M.in. słownik francu-
sko-polski (cena 800 zł) sprzedawał po 6000 zł81 .

Przedmiotem spekulacyjnego handlu były towary pochodzące z produkcji pań-
stwowej i spółdzielczej, które sprzedawano po wygórowanych cenach, np. koszule 
męskie po 1.500 zł, rajstopy po 300 zł, figi damskie po 250 zł, skarpety męskie po 

 74 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 12, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach z dnia 26 października 1984 roku, s. 183.

 75 Spacerkiem po targowisku. „Nowiny” 1980, nr 38.
 76 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Pismo KM MO w Zawierciu do Wojewódzkiej Komisji do 

Walki ze Spekulacją w Katowicach, Zawiercie 11 lutego 1982 roku, k. 33.
 77 Tamże, Notatka służbowa sporządzona w Komendzie Miejskiej MO w Sosnowcu, Sosnowiec 12 lute-

go 1982 roku, k. 36.
 78 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją, 

Katowice 21 stycznia 1982 roku, s. 12.
 79 Tamże, Informacja KW MO w Katowicach dot. wyników działań antyspekulacyjnych w lipcu 1982 

roku, s. 124.
 80 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 25, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 

miesiąc lipiec 1982 roku, Katowice 9 sierpnia 1982 roku, s. 12.
 81 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 

miesiąc luty 1983 roku, Katowice 10 marca 1983 roku, s. 4–5.
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250 zł, tenisówki po 2.500 zł. Za książki żądano 3–4-krotnie więcej niż cena nominal-
na (np. za „Kuchnię Polską” 2.100 zł – cena 500 zł)82. Na targowisku w Katowicach 
zatrzymano mężczyznę, który usiłował sprzedać z zyskiem towary nabyte w sklepach 
handlu uspołecznionego. W chwili zatrzymania posiadał 35 koszul męskich, 57 par 
skarpet, 7 swetrów, 11 par butów, 5 par rękawiczek skórzanych83 .

Cennym i poszukiwanym towarem było mięso, które najczęściej trafiało na „czar-
ny rynek” bezpośrednio z zakładów produkcyjnych. W celu stwierdzenia nieprawi-
dłowości przeprowadzano kontrole w Zakładach Mięsnych „w zakresie kompletności 
półtusz wieprzowych”. W wyniku takiej kontroli w magazynie poubojowym Zakła-
dów Mięsnych w Chorzowie stwierdzono nieprawidłowości polegające na „ubytkach 
masy mięsnej” tj. na wycięciu części mięśni lub całych elementów w 64 półtuszach 
wieprzowych. Wycięcia te dokonane były w Wydziale Uboju i Magazynie poubo-
jowym przez pracowników w celu zaboru mięsa. Ogółem stwierdzono 82 wycięcia 
mięśni elementów o łącznej wadze szacunkowej 76,3 kg. Przedmiotem wycięć były 
wysokogatunkowe części elementów mięsnych, jak: polędwiczki, części szynki, kar-
ku i schabu84. W Zakładach Mięsnych w Rybniku stwierdzono wycięcia części mięśni 
w 13 półtuszach – głównie mięsa bez kości oraz fragmentów udźca. W Zakładach 
Mięsnych w Katowicach stwierdzono 31 przypadków uszkodzeń półtusz polegają-
cych głównie na wycięciu polędwiczek, schabu i karkówki. Szacunkowo ustalono, 
że tylko w ciągu 1981 roku w Zakładach Mięsnych w Katowicach wycięto ogółem 
13.945 kg mięsa85 . 

Kiedy w połowie czerwca 1982 roku przeprowadzono kontrolę autobusu rozwo-
żącego do domów pracowników Zakładów Mięsnych w Czechowicach-Dziedzicach, 
u 64 pasażerów ujawniono mięso i wędliny najlepszych gatunków w ilości 128 kg86 . 

Analiza ujawnionych przestępstw spekulacyjnych w pierwszym półroczu stanu 
wojennego wykazała, że do najbardziej powszechnych należały: 
1. Gromadzenie i ukrywanie towarów spożywczych i przemysłowych w jednost-

kach handlu uspołecznionego, placówkach handlowych i zakładach gastrono-
micznych, a przeznaczonych do dalszej sprzedaży z zyskiem.

2. Wyprowadzanie do nielegalnego obrotu towarów z magazynów i hurtowni. 
3. Sprzedaż towarów z naruszeniem przepisów o reglamentacji oraz nielegalny ob-

rót kartami zaopatrzenia
4. Oszustwa handlowe. Stanowiły prawie 14 proc. wszystkich przestępstw dokony-

wanych na szkodę konsumentów. Występowały głównie w obrocie mięsem i jego 
przetworami, owocami i warzywami oraz w gastronomii. 

 82 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 25, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc październik 1982 roku, Katowice 6 listopada 1982 roku, s. 30.

 83 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc luty 1983 roku, Katowice 10 marca 1983 roku, s. 4–5.

 84 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach z dnia 17 lutego 1982 roku, s. 65.

 85 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja nr 3/82 o wynikach kontroli Zakładów Mięsnych 
podległych OPPM Bytom w zakresie kompletności półtusz wieprzowych i ćwierćtusz wołowych, 
Katowice [luty] 1982, k. 25–29.

 86 Tamże, Informacja o przeprowadzonych działaniach kryptonim „Rynek” w dniach 16-17 czerwca br. 
na terenie woj. katowickiego, Katowice 18 czerwca 1982 roku, s. 108.
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5. Wprowadzanie do obrotu w handlu uspołecznionym towarów pochodzenia zagra-
nicznego zakupionych nielegalnie od osób prywatnych87 .

Wszystkie z tych zjawisk, w różnym stopniu, utrzymały się do końca dekady.
Latem 1982 roku zmieniono skład osobowy Wojewódzkiej Komisji. Decyzją wo-

jewody katowickiego z 23 lipca 1982 roku przewodniczącym pozostał wicewojewoda 
katowicki Hubert Niglus, którego od tej pory wspomagali nowi wiceprzewodniczący: 
zastępca komendanta wojewódzkiego MO płk Marian Okrutny i naczelnik Wydzia-
łu ds. Walki z Przestępstwami Gospodarczymi Komendy Wojewódzkiej MO mjr 
Ryszard Ciucias. Trzecim, stale urzędującym wiceprzewodniczącym był w dalszym 
ciągu Stanisław Kłusek, oddelegowany z Urzędu Wojewódzkiego88 .

Zmianom we władzach Komisji towarzyszyły reformy strukturalne. 5 maja 1982 
roku teleksem polecono terenowym Komisjom do Walki ze Spekulacją powołanie 
zespołów interwencyjnych, których zadaniem byłoby podejmowanie doraźnych 
kontroli wspólnie z organami MO, członkami Komitetów Kontroli Społecznej, przy 
współdziałaniu aktywu robotniczego, a także członków Komitetu Odrodzenia Naro-
dowego89 .

Jednocześnie postanowiono o stworzeniu terenowych Komisji do Walki ze Spe-
kulacją przy tych organach administracji państwowej, gdzie do tej pory nie zostały 
powołane oraz powzięto decyzję o reaktywowaniu tych komisji terenowych, które 
zawiesiły swoją działalność po wprowadzeniu stanu wojennego90 .

25 września 1982 roku wojewoda katowicki podjął decyzję o powołaniu „rejo-
nowych brygad kontrolno-operacyjnych do walki ze spekulacją, niegospodarnością 
i pasożytnictwem, złożonych z funkcjonariuszy MO, czynnika społecznego i akty-
wu robotniczo-młodzieżowego”91. Podobne brygady tworzono na mniejszą skalę już 
wcześniej. Powoływano w ich skład zarówno osoby zawodowo zajmujące się spra-
wami nadzoru i kontroli, jak i robotników fabrycznych, członków ORMO, członków 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Skład jednej brygady 
kontrolnej w zależności od wielkości miasta wynosił od 10 do 40 osób. Delegowania 
robotników do kontroli dokonywały zakładowe organizacje partyjne na zapotrzebo-
wanie terenowych Komisji do Walki ze Spekulacją, a koordynowała to Wojewódzka 
Komisja. W okresie od września do grudnia 1982 roku we wspólnych działaniach 
kontrolnych z organami MO, PIH i Wojewódzkiej Komisji na targowiskach w Kato-
wicach, Będzinie, Bytomiu, Gliwicach, Tychach i Zabrzu wzięło udział 658 robotni-
ków z hut i kopalń (Huty Baildon, Huty Katowice i Huty Szopienice oraz kopalń: 
KWK Manifest Lipcowy, KWK Rozbark i KWK Katowice).

 87 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach z dnia 31 maja 1982 roku, s. 212.

 88 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 3, Decyzja wojewody katowickiego z dnia 23 lipca 1982 roku, 
s. 10.

 89 Tamże, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją w Katowicach z dnia 
3 czerwca 1982 roku, s. 241.

 90 Tamże, Informacja wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją do wszyst-
kich przewodniczących terenowych Komisji do Walki ze Spekulacją na terenie województwa kato-
wickiego, Katowice 23 lipca 1982 roku, s. 13.

 91 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Informacja z kontroli przeprowadzonych przez Zespół In-
terwencyjno-Kontrolny Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz funkcjonariuszy MO na 
terenie miast i gmin województwa katowickiego w dniach 1-31 lipca 1982 roku, Katowice 5 sierpnia 
1982 roku, k. 176.
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W 1983 roku kontynuowano działania kontrolno-represyjne placów, targowisk 
i sieci detalicznej, a także hurtu przez zespoły kontrolne z udziałem robotników. 
W działaniach tych wzięło udział: 1176 robotników, 411 członków ORMO, 59 
członków ZBOWiD, 331 aktywistów organizacji młodzieżowych92. W 1982 roku 
powołano na terenie województwa katowickiego 49 brygad kontrolno-operacyjnych. 
Z biegiem czasu zauważono jednak, że ich skuteczność jest niewielka, a w praktyce 
znacznie lepiej sprawdzają się funkcjonariusze MO i osoby zajmujące się zawodowo 
kontrolą i nadzorem placówek handlowych i targowisk. W połowie 1984 roku liczbę 
brygad ograniczono do 30, wyłącznie w większych miastach i w ograniczonym skła-
dzie93. Zresztą wbrew szerokiej akcji promocyjno-propagandowej nie było zbyt wielu 
chętnych do uczestnictwa w działaniach kontrolnych. Już z informacji nadsyłanych 
pod koniec 1983 roku z Miejskich Komisji wynikało, że zakłady pracy niechętnie 
oddelegowywały swoich pracowników do tych działań94 .

Jednocześnie organizowano okresowe akcje „wzmożonych działań represyjnych 
organów MO w zakresie zapobiegania, ujawniania i zwalczania przestępstw i wy-
kroczeń popełnionych przeciwko interesom konsumenta” o kryptonimie „Rynek”95, 
lub wymierzone w jednostki gospodarki nieuspołecznionej (zakłady rzemieślnicze, 
prywatne punkty handlowe, kioski ajencyjne itp.) o kryptonimie „Sektor”96. Co jakiś 
czas kontrolerzy i funkcjonariusze MO odwiedzali targowiska, bazary, dworce kole-
jowe, stacje paliw i miejsca przed sklepami sieci „Pewex” w ramach akcji o kryptoni-
mach „Witamina”, „Mięso”, „Bufet”, „Książka” i „Benzyna”97. Tylko w ciągu jednego, 
1984 roku przeprowadzono 24 takie akcje: 12 operacji kryptonim „Rynek”, 7 ope-
racji kryptonim „Benzyna”, 1 operację „Książka” i 4 operacje „Giełda”98 . Podobne 
akcje realizowano każdego roku99 .

9 października 1982 roku dokonano nowelizacji ustawy o zwalczaniu spekulacji, 
która znosiła tymczasowość poprzedniej ustawy100. Jeszcze na początku tego same-
go miesiąca w Wojewódzkim Komitecie Obrony dokonano podsumowania działań 
antyspekulacyjnych prowadzonych od początku stanu wojennego. W dalszym cią-
gu ich efekty były niewspółmierne z ilością zaangażowanych sił i środków. Stąd 
wśród szeregu propozycji mających usprawnić i zintensyfikować dalsze działania 
znalazły się m.in. postulaty zwiększenia działań propagandowych, tak by możliwie 

 92 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 20, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 
w Katowicach na temat podejmowanych działań w latach 1982–1983, s. 1–2.

 93 Tydzień, Informacja z działalności Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 1983 rok i pierw-
sze półrocze 1984 roku, Katowice, czerwiec 1984 roku, s. 20.

 94 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc grudzień 1983 roku, Katowice 9 stycznia 1984 roku, s. 66.

 95 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Informacja dot. wyników w działaniach kryptonim „Rynek” 
na terenie woj. katowickiego w dniu 8 lipca 1982 roku, s. 259–262.

 96 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 13, Informacja z działalności prowadzonej w ramach operacji 
krypt. „Sektor” na terenie województwa katowickiego w okresie od 24 kwietnia 1984 do 30 paździer-
nika 1985 roku, Katowice listopad 1985 roku, s. 444.

 97 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 16, Protokół z Wojewódzkiej Narady Antyspekulacyjnej w Kato-
wicach z dnia 22 marca 1984 roku, s. 56.

 98 Tamże, Protokół z Wojewódzkiej Narady Antyspekulacyjnej w Katowicach z dnia 14 lutego 1985 
roku, s. 96; Tamże, Informacje z wyników działań antyspekulacyjnych w 1984 roku, s. 75.

 99 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 22, Informacja dot. oceny skuteczności zwalczania zjawisk spe-
kulacji i nadmiernego bogacenia się, Katowice [styczeń] 1986, s. 4.

 100 Dz. U. 1982, nr 33, poz. 218.
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„przekonująco przedstawiać wysiłki władz w walce ze spekulacją, łapownictwem 
i pasożytnictwem społecznym” oraz „tworzyć i umacniać powszechną społecz-
ną dezaprobatę, niejako psychozę dla takich ujemnych zjawisk w życiu społecz-
no-gospodarczym jak: spekulacja, nadużycia, marnotrawstwo, niegospodarność, 
szkodnictwo gospodarcze”101. Tymczasem opinia publiczna była wręcz „bombardo-
wana” informacjami o tych działaniach. Tylko we wrześniu i w pierwszej połowie 
października 1982 roku w lokalnej prasie, radiu i telewizji ukazało się 117 takich 
informacji102. Akcję propagandową kontynuowano w następnych miesiącach103 . 
W dużych zakładach pracy, kopalniach i hutach wyniki działań antyspekulacyjnych 
ogłaszano przez radiowęzły zakładowe104 .

Postulowano również, by w dalszym ciągu „przeciwdziałać, ujawniać i wyciągać 
odpowiednio ostre sankcje, zwłaszcza w odniesieniu do nowych, bardziej wyrafino-
wanych form spekulacji i nadużyć”, jeszcze mocniej skoordynować działania wszyst-
kich dotychczas zaangażowanych instytucji i struktur, przeprowadzać „sprawnie zor-
ganizowane, skoordynowane «uderzeniowe» kontrole wewnątrzwojewódzkie typu 
«Rynek» i natychmiast spożytkować je dyscyplinarnie (karnie) oraz propagandowo”, 
wreszcie by pociągać do odpowiedzialności nie tylko osoby winne bezpośrednio, ale 
również ich przełożonych. Sugerowano również, by „ograniczyć radykalnie możliwo-
ści nielegalnego i zachłannego bogacenia się określonej grupy osób (w tym niektórych 
przedstawicieli rzemiosła, inicjatywy prywatnej, ajentów) oraz uzyskiwania docho-
dów nadmiernych i nieuzasadnionych nakładem pracy”105 .

O ile działalność Wojewódzkiej Komisji spotkała się z krytyką wojskowych władz 
administracyjnych, o tyle z uznaniem wyrażano się o działalności prokuratury. Stwier-
dzono z zadowoleniem, że prokuratorzy chętniej i częściej stosowali najsurowszy 
środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie oraz konsekwentnie sprzeciwiali 
się liberalnym orzeczeniom sądowym wobec sprawców przestępstw spekulacyjnych. 
Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 1982 roku sądy okręgu katowickiego skazały za 
przestępstwa spekulacyjne ogółem 656 osób, tj. o 209 więcej niż w całym 1981 
roku106 .

Tymczasem zjawisko spekulacji nie malało, a jego przejawy były widoczne na 
większości bazarów i miejsc tzw. wolnego handlu. Im dłużej trwał kryzys, tym więcej 
ludzi szukało niedostępnych towarów, których czarnorynkowa cena kusiła amatorów 
szybkiego zarobku. Tymczasem możliwości działań antyspekulacyjnych wydawały się 

 101 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Wyciąg z poufnego sprawozdania z działalności Wojewódz-
kich Komitetów Obrony zawierający wnioski dotyczące walki ze spekulacją, Katowice 7 października 
1982 roku, s. 137.

 102 Tamże, Informacja z kontroli przeprowadzonych przez Zespół Interwencyjno-Kontrolny Wojewódz-
kiej Komisji do Walki ze Spekulacją oraz funkcjonariuszy MO na terenie miast i gmin województwa 
katowickiego w dniach 1-31 lipca 1982 roku, Katowice 5 sierpnia 1982 roku, k. 177.

 103 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 27, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc czerwiec 1984 roku, Katowice 6 lipca 1984 roku, s. 45.

 104 Tamże; AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 26, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Speku-
lacją za miesiąc maj 1983 roku, Katowice 10 czerwca 1983 roku, s. 26.

 105 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 18, Wyciąg z poufnego sprawozdania z działalności Wojewódz-
kich Komitetów Obrony zawierający wnioski dotyczące walki ze spekulacją, Katowice 7 października 
1982 roku, s. 137–138.

 106 Tamże, Informacja z wykonania zadań ustalonych na nadzwyczajnym posiedzeniu Wojewódzkiego 
Komitetu Obrony w zakresie walki ze spekulacją i nadużyciami, Katowice 12 października 1982 roku, 
s. 174.
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wyczerpane, a przynajmniej nie przynosiły spektakularnych sukcesów. Zastanawiano 
się nad przyczynami tego stanu, a w prasie prezentowano głosy zarówno osób zaan-
gażowanych w walkę ze spekulacją, jak i rzekomych czytelników107 .

27 marca 1984 roku z Wojewódzkiej Komisji wystosowano pismo do wszyst-
kich prezydentów miast i naczelników miast i gmin z prośbą o aktualizację składu 
powołanej komisji do walki ze spekulacją, poprzez powierzenie funkcji przewod-
niczącego właściwemu resortowo wiceprezydentowi, zastępcy naczelnika miasta, 
a w gminach sekretarzowi urzędu, zaś funkcji I zastępcy przedstawicielowi Urzędu 
Spraw Wewnętrznych oraz o wydzielenie lokalu na sekretariat komisji i zapewnie-
nie mu obsługi technicznej. W odpowiedzi na pismo prezydenci i naczelnicy miast 
i gmin informowali, że dokonano aktualizacji składu komisji zgodnie z prośbą. Spra-
wa wydzielenia lokalu jest trudniejsza, gdyż brak pomieszczeń. Na 77 komisji lokal 
wydzielono w 7 miastach i 2 gminach108 . 

Kolejne zmiany w kierownictwie Wojewódzkiej Komisji nastąpiły wiosną 1984 
roku. W marcu 1984 roku pułkownika Mariana Okrutnego na stanowisku wiceprze-
wodniczącego zastąpił mjr Ryszard Majchrowicz, pełniący jednocześnie obowiązki 
zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych (WUSW) ds. Służby 
Milicji w Katowicach109. We wrześniu 1984 roku w związku ze zmianą na stanowisku 
wicewojewody katowickiego, Huberta Niglusa zastąpił na stanowisku przewodni-
czącego Wojewódzkiej Komisji nowy wicewojewoda Władysław Miły110. Dwa lata 
później do władz Komisji powrócił płk Marian Okrutny, który zastąpił mjra Ryszarda 
Majchrowicza111 .

W 1984 roku Wojewódzka Komisja odbyła 10 posiedzeń, w tym 2 wyjazdowe. 
Współpracowano z organami ścigania (Milicją Obywatelską) i sprawiedliwości (pro-
kuraturą), PIH, Państwową Inspekcją Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, 
Okręgową Inspekcją Cen. Na bieżąco informowano i zapraszano do współpracy pra-
cowników mediów (prasy, radia i telewizji). Zarówno przy Wojewódzkiej, jak i nie-
których Miejskich Komisjach do Walki ze Spekulacją działały specjalistyczne grupy 
ORMO do walki ze spekulacją oraz kilkuosobowe interwencyjne zespoły kontrol-
ne112. Działania Komisji wspierane były przez Patriotyczny Ruch Odrodzenia Naro-
dowego (PRON), Ruch Obrony Konsumenta, Ligę Kobiet i związki zawodowe113 . 

 107 Jak usprawnić walkę ze spekulacją? „Dziennik Zachodni” nr 113, z 14 maja 1984 roku; Jak walczyć 
ze spekulacją? – Stacze i bojówkarze. „Dziennik Zachodni” nr 121, z 23 maja 1984 roku; Nie ma 
amnestii dla spekulantów. „Dziennik Zachodni” nr 179, z 31 lipca 1984 roku.

 108 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 12, Informacja z działalności Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach za okres od 23 marca do 23 maja 1984 roku, Katowice 24 maja 1984 roku, 
s. 41.

 109 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 3, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie zmiany składu 
osobowego Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją, Katowice 5 marca 1984 roku, s. 28; Tam-
że, Uzasadnienie zmian w składzie osobowym Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją, Katowi-
ce 8 marca 1984 roku, s. 33.

 110 Tamże, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie zmiany składu osobowego Wojewódzkiej Komisji 
do Walki ze Spekulacją, Katowice 1 września 1984 roku, s. 39.

 111 Tamże, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie zmiany składu osobowego Wojewódzkiej Komisji 
do Walki ze Spekulacją, Katowice 10 listopada 1984 roku, s. 46.

 112 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 16, Protokół z Wojewódzkiej Narady Antyspekulacyjnej w Kato-
wicach z dnia 14 lutego 1985 roku, s. 94–95.

 113 Tamże, Protokół z Wojewódzkiej Narady Antyspekulacyjnej w Katowicach z dnia 3 kwietnia 1986 
roku, s. 118.
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Pod koniec kwietnia 1984 roku powołano Wojewódzki Zespół Koordynujący 
ds. kontroli nieuspołecznionych zakładów handlowych, gastronomicznych i usługo-
wych, na czele którego stanął dyrektor delegatury NIK w Katowicach dr Andrzej 
Jaskulski. W terenie podlegać mu miały Zespoły Rejonowe, które z kolei powo-
ływały lokalne grupy kontrolne. Miały one sprawdzać przedsiębiorstwa polonijno-
zagraniczne, handel prywatny i tzw. ajencyjny (w szczególności handel warzywami 
i owocami, kwiatami, okryciami i ubiorami, dziewiarstwem, obuwiem, upominkami 
produkcji krajowej i pochodzenia zagranicznego), sklepy typu „boutique”, restau-
racje prywatne i ajencyjne oraz zakłady rzemieślnicze zatrudniające pracowników 
najemnych, a wykonujące przedmioty z tworzywa sztucznego, gumy, artykuły ko-
smetyczne i perfumeryjne, zakłady ślusarskie, mechaniki samochodowej, krawieckie 
oraz świadczące usługi dla gospodarki uspołecznionej114 . 

W maju 1984 roku, zgodnie z poleceniem Komitetu Rady Ministrów ds. Prze-
strzegania Prawa, Porządku i Dyscypliny Społecznej, przystąpiono do kompleksowej 
kontroli firm polonijnych w ramach operacji o kryptonimie „Sektor”. W Wojewódz-
kim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Katowicach opracowano harmonogram czyn-
ności kontrolnych oraz powołano dwa zespoły kontrolne, w których skład weszli 
przedstawiciele delegatury NIK, Izby Skarbowej, PIH oraz oczywiście funkcjonariu-
sze MO. Na terenie województwa katowickiego funkcjonowało wówczas 37 przed-
siębiorstw polonijno-zagranicznych tzw. drobnej wytwórczości oraz sześć filii przed-
siębiorstw mających swoje siedziby w innych województwach. Przedsiębiorstwa 
specjalizowały się w produkcji odzieży i galanterii, mebli, przetworów spożywczych, 
chemii gospodarczej i spożywczej oraz elektroniki. Wiosną 1984 roku kontrolą ob-
jęto osiem firm polonijnych: „Polonus” w Bytomiu, „Tosco” w Sosnowcu, „Tropical” 
i „Sport-Hoffer” w Zabrzu, „Elmar”, „Stolmar” i „Bumet” w Gliwicach oraz „Dawi” 
w Katowicach. Stwierdzono m.in., że pomimo iż we wnioskach o wydanie zezwoleń 
na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne 
deklarowały znaczny zakup surowców i materiałów z importu, to faktycznie zakupy 
te były niewielkie115 .

Przez cały czas kładziono nacisk na poszerzanie „frontu antyspekulacyjnego”. 
Postulaty większego zaangażowania kontrolerów społecznych wychodziły przede 
wszystkim ze strony wojewódzkich władz partyjnych. Towarzysze z Komitetu 
Wojewódzkiego nalegali również na organizowanie w zakładach pracy otwartych, 
wyjazdowych rozpraw sadowych i posiedzeń kolegiów oraz zaostrzenie represji 
ekonomicznych poprzez orzekanie wyższych kar finansowych116. W lutym 1987 
roku wiceprezes Rady Ministrów Józef Kozioł nalegał podczas telekonferencji, by 
jeszcze bardziej „uspołecznić prace Komisji poprzez włączenie czynnika społecz-

 114 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 3, Decyzja wojewody katowickiego w sprawie powołania Woje-
wódzkiego Zespołu Koordynującego ds. kontroli nieuspołecznionych zakładów handlowych, gastro-
nomicznych i usługowych, Katowice 27 kwietnia 1984 roku, s. 34–35.

 115 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 20, Informacja dot. oceny przestępczości w obrocie towarowym 
w kontekście sprzedaży przez przedsiębiorstwa handlowe woj. katowickiego atrakcyjnych towarów 
dla przedsiębiorstw polonijnych, prywatnego handlu i rzemiosła, Katowice 9 października 1984 roku, 
s. 67.

 116 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 22, Stanowisko Komisji Prawa i Praworządności oraz Wydziału 
Społeczno-Prawnego KW PZPR dotyczące oceny skuteczności zwalczania w województwie katowickim 
zjawisk spekulacji i nieuzasadnionego nadmiernego bogacenia, Katowice 21 marca 1986 roku, s. 46.
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nego” oraz „satysfakcjonować ludzi pracujących społecznie i zawodowo w zwal-
czaniu patologii”117 .

W połowie lat 80. zaobserwowano zmianę charakteru przestępczości spekula-
cyjnej na terenie województwa, w porównaniu z pierwszymi latami kryzysu. We-
dług szacunkowych danych, do najbardziej zagrożonych spekulacją regionów w kraju 
należały tereny województw katowickiego i warszawskiego, choć z biegiem czasu 
zmieniały się preferencje towarów118.  Na podstawie wyroków orzeczonych w ciągu 
1984 roku tzw. przestępczość spekulacyjna dominowała w następujących sprawach: 
nielegalny handel alkoholem (40 proc.), wyłudzanie kart zaopatrzenia (12 proc.), 
ukrywanie towarów o wartości powyżej ośmiu tysięcy złotych (10 proc.), gromadze-
nie towarów (6,5 proc.) i ich zbywanie poza siecią handlową (7,5 proc.)119 .

Wciąż na wysokim poziomie utrzymywał się nielegalny obrót i spekulacja alko-
holem, natomiast ograniczeniu uległa ilość odnotowywanych przypadków ukrywania 
towaru na zapleczach sklepów i sprzedaży spod tzw. lady120. W połowie 1986 roku 
zaobserwowano zmniejszenie się nielegalnego obrotu towarami spożywczymi, na-
tomiast na niezmiennie wysokim poziomie utrzymywała się spekulacja alkoholem 
i benzyną oraz sprzętem radiowo-telewizyjnym, artykułami gospodarstwa domo-
wego i meblami121. Na targowiskach i bazarach coraz częściej pojawiały się towary 
przywożone z wycieczek zagranicznych, przeważnie z Turcji i Grecji, gdzie chętniej 
jeżdżono, nie tylko ze względów turystycznych, a coraz częściej w celach bizneso-
wych. Swój udział w dostawie artykułów z zagranicy na „czarny rynek” miały osoby 
zatrudnione na kontraktach zagranicznych122 .

Artykuły zarekwirowane na targowiskach, bazarach, w mieszkaniach prywatnych 
i na zapleczach stanowiły problem w związku z ich nie do końca czytelnym statusem 
prawnym. Pojawiały się różne propozycje ich ponownego wprowadzenia na rynek. 
Myślano nawet o stworzeniu w Katowicach centralnego magazynu „dla składowania 
towarów zakwestionowanych i porzuconych przez spekulantów”, skąd po wyroku 
sądu lub orzeczeniu kolegium ds. wykroczeń o ich przepadku na poczet kary miały 
zostać przeznaczone do sprzedaży na specjalnych kiermaszach w zakładach pracy. 
W sprawozdaniach z lat 1982–1983 pojawiają się informacje o takich wyprzeda-
żach zorganizowanych m.in. na terenie huty „Baildon” i Huty Metali Nieżelaznych 
w Katowicach123. Ich typowaniem zajmował się każdorazowo przewodniczący Wo-
jewódzkiej Komisji. Wyprzedaż ta nie dotyczyła jednak wyrobów spirytusowych, 
które z kolei miano przekazywać do Wydziałów Finansowych przy Urzędzie Woje-

 117 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 16, Notatka z telekonferencji wiceprezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 lutego 1987 roku, Katowice 2 marca 1987 roku, s. 152.

 118 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 12, Protokół z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji do 
Walki ze Spekulacją w Katowicach z dnia 27 lipca 1984 roku, s. 116.

 119 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 20, Informacja o wynikach działalności antyspekulacyjnej na 
terenie woj. katowickiego w 1984 roku, s. 78.

 120 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 21, Przemówienie Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do 
Walki ze Spekulacją w Katowicach na obradach komisji w dniu 14 lutego 1985 roku, s. 1.

 121 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 14, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach z dnia 24 czerwca 1986 roku, s. 81.

 122 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 16, Protokół z Wojewódzkiej Narady Antyspekulacyjnej w Kato-
wicach z dnia 3 kwietnia 1986 roku, s. 145.

 123 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 20, Informacja Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją 
w Katowicach na temat podejmowanych działań w latach 1982–1983, s. 2.
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wódzkim i analogicznych jednostek administracji terenowej. Towary łatwo psujące 
się postulowano przekazywać do żłobków, przedszkoli, domów dziecka i domów 
opieki społecznej124. Pod koniec lipca 1985 roku postanowiono, że środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży towarów porzuconych w czasie działań kontrolnych mają być 
przekazywane na konto „Serce” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, do czego zobowiąza-
no również terenowe Komisje do Walki ze Spekulacją125 .

W sierpniu 1986 roku w budynku Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
(MUSW) w Katowicach przy ul. Kilińskiego urządzono nawet wystawę „rzeczy zna-
lezionych w wyniku przeszukiwań u osób podejrzanych o dokonanie kradzieży i pa-
serów. Na wystawie obok złotej i srebrnej biżuterii znalazł się sprzęt radiotechniczny, 
futra, kożuchy, rowery, żelazka, książki i wiele innych przedmiotów”126 .

Działalność kontrolno-represyjną, z różnym natężeniem, kontynuowano w dru-
giej połowie lat 80. Jej skuteczność utrzymywała się w zasadzie na niezmiennym 
poziomie, podobnie jak i samo zjawisko przestępczości gospodarczej. Charakter prze-
stępstw spekulacyjnych również pozostawał niezmienny. Dominował nielegalny han-
del wódką i kawą oraz obrót wtórny kartkami na żywność i talonami na benzynę127 .

Jak słusznie zauważył w swojej monografii poświęconej problemowi „czarnego 
rynku” w PRL Jerzy Kochanowski, działania antyspekulacyjne w latach 80. były 
zbieżne z polityką propagandową państwa, a „zabiegi propagandowe wykazujące, że 
zaplecza sklepów były podstawowym źródłem towarów sprzedawanych następnie po 
spekulacyjnych cenach na bazarach, ulicach czy w placówkach ajencyjnych nie były 
dziełem przypadku. Dawały łatwe i akceptowalne przez niemałą część społeczeństwa 
wyjaśnienie pustych półek i kilometrowych kolejek. (…) Trzeba uczciwie przyznać, 
że obsady sklepowe rzeczywiście pozostające bez winy należały do wyjątków, ale 
odkrywane na zapleczach produkty w istocie stanowiły ułamek całego obrotu. De-
cydująca była jednak potrzeba wykreowania jasno określonego wroga. Nie jakiegoś 
enigmatycznego, pozbawionego twarzy i nazwiska spekulanta, lecz konkretnej osoby 
– codziennie widywanej ekspedientki, kierownika, magazyniera”128. Poszukiwaniu 
i piętnowaniu winnych wśród pracowników handlu i bywalców bazarów rzadko kie-
dy towarzyszyła poważniejsza refleksja o faktycznych przyczynach niewydolności 
„gospodarki niedoboru”. Wydaje się, że powszechna była natomiast wiara w moc 
aktów prawnych, zwłaszcza tych zaostrzających represje.

Tymczasem, wbrew propagandowym deklaracjom o „normalizacji sytuacji”, 
liczba „przestępstw spekulacyjnych” systematycznie rosła. Zmieniał się jedynie ich 
charakter – od pokątnego handlu mięsem i alkoholem, po pośrednictwo w zakupie 
mieszkań, sprzętu gospodarstwa domowego czy samochodów. W drugiej połowie 
lat 80. coraz bardziej widoczny był rozziew między antyspekulacyjnymi działaniami 
Komisji a gospodarczymi, politycznymi i społecznymi realiami. 

 124 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 10, Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji do Walki ze 
Spekulacją w Katowicach z dnia 5 października 1982 roku, s. 305–306.

 125 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 13, Postanowienie dotyczące zasad przekazywania środków 
finansowych uzyskanych ze sprzedaży towarów porzuconych na targowiskach w czasie działań kon-
trolnych organizowanych przez WUSW wspólnie z WKDWZS, Katowice 30 lipca 1985 roku, s. 73.

 126 Niezwykła wystawa w katowickim MUSW. „Dziennik Zachodni” nr 194, z 22 sierpnia 1986 roku.
 127 Na tropie niegospodarności. Rozmowa z ppłk. Ryszardem Ciuciasem. „Dziennik Zachodni” nr 39, 

z 16 lutego 1987 roku.
 128 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 97–98.
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Na początku 1987 roku zaczęto wyhamowywać działalność zarówno Centralnej 
Komisji, jak i komisji wojewódzkich. Wiosną 1987 roku w sprawozdaniach Woje-
wódzkiej Komisji w Katowicach zdawkowo informowano, że „nowych zjawisk spe-
kulacji nie zanotowano”129. Pół roku później nie stwierdzono już „rażących zagrożeń 
spekulacją”130. 23 października 1987 roku Sejm PRL przyjął ustawę o zakresie dzia-
łania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, wśród których 
nie było już Centralnej Komisji. Jej zadania weszły w zakres obowiązków Komite-
tu Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny 
Społecznej. Utworzono również Centralny Zespół Koordynujący Ochronę Rynku 
Wewnętrznego. Na szczeblu wojewódzkim postanowiono powołać Wojewódzkie Ze-
społy Koordynujące Ochronę Rynku Wewnętrznego, których działania miał z kolei 
koordynować Centralny Zespół, który jednak w następnych miesiącach nie przeja-
wiał już większej aktywności. 27 października 1987 roku rozesłano do wojewodów 
teleks informujący o likwidacji wojewódzkich i terenowych Komisji. W następnych 
miesiącach zmalała liczba osób skazanych za tzw. przestępstwa spekulacyjne. Rów-
nież w prasie coraz mniej pojawiało się informacji o ich zwalczaniu. Władza jakby 
zamilkła, godząc się i częściej przymykając oko na wszelkie przejawy „prywatnej 
inicjatywy”. Pakiet ustaw uchwalonych w grudniu 1988 roku, które umożliwiły swo-
bodne podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przekreślił sens walki 
ze spekulacją według dotychczasowych założeń wynikających z zasad gospodarki 
nakazowo-rozdzielczej i prymatu ideologii. Gospodarka coraz szybszym krokiem 
wkraczała w zupełnie odmienną, nową epokę131 .

bogusław tracz

“Die spekulierten Elemente abhalten”. Die Tätigkeit der Woiwodschaftskomission zum 
Kampf gegen die Spekulation in Kattowitz (1981–1987)

Zusammenfassung

In den Bedingungen des Wirtschaftszusammenbruchs und der überallkommenden 
Krise der 80-er Jahre kam man zur Bildung der Konzeption der “breiten Antispekulations-
front” zurück, in der man das Remedium für die wirtschaftlichen Probleme sah, beson-
ders auf dem Niveau des Einzelhandels und der Dienstleistungen. Im Artikel wurden die 
verwendeten Vorbeugungsmittel und die Repressionen gegen Personen dargestellt, denen 
man die so genannte Spekulationsvergehen vorwurf. Zurückgerufen wurden auch die am 
spekulärsten Handlungen, so wie Massenaktionen der Polizei und verschiedene Formen 
des Kampfes mit der Spekulationserscheinung, zum Beispiel mit Hilfe der Propaganda 
und mit der Benutzung der lokalen Informationsmedien.

 129 AP Kat, WKDWZS Katowice, sygn. 30, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za 
miesiąc marzec 1987 roku, Katowice 6 kwietnia 1987 roku, s. 12.

 130 Tamże, Meldunek Wojewódzkiej Komisji do Walki ze Spekulacją za III kwartał 1987 roku, Katowice 
12 października 1987 roku, s. 15.

 131 J. Kochanowski: Tylnymi drzwiami…, s. 117–118.
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bogusław tracz

‘To Stop the Speculators’. The Activity of the Provincial Committee for Fighting 
Speculation in Katowice (1981–1987)

Summary

The economic slump and the crisis of the 80s resulted in returning to the idea of creat-
ing a ‘wide antispeculative front’ which was considered the remedy for the economic diffi-
culties especially in retail trade and services. The article presents the preventive measures 
and repressions used against the ones accused of speculative crimes, spectacular actions 
like frequent police-rides as well as other forms of fighting the phenomenon of specula-
tion by propaganda with the utilization of local media.
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Ewa stELmach 

Organizacja kancelaryjno-archiwalna 
specjalistycznej poradni lekarskiej

Wstęp
Kartoteka lekarska stanowi archiwalną dokumentację aktowo-medyczną zaliczo-

ną do dokumentacji niearchiwalnej i oznaczoną symbolem B. Ponieważ są to akta 
osobowe medyczne, muszą być przechowywane przez zakład opieki zdrowotnej od 
20 do 50 lat w zależności od problematyki działania1. Zasoby niearchiwalne w Polsce 
stanowią przytłaczającą większość, średnio 80% do 90% spośród wszystkich jedno-
stek organizacyjnych2 .

Kartoteka specjalistycznej poradni lekarskiej ma formę kancelaryjno-archiwal-
ną. Nowo powstałe akta, ze względów użytkowych, powstają w czasie ciągłym, bez 
przerw w pracy.

Dokumenty są gromadzone razem z powstałymi wcześniej, nawet przed wielu 
laty. Stanowi to często trudny problem, ponieważ dokumentacja wspólnie składo-
wana jest stale używana i razem z nowo powstałymi zasobami. Właśnie ten problem 
wymaga przemyślanego, starannego układania zasobów, aby w każdej chwili doku-
mentacja medyczna była dostępna dla lekarza3 .

Autor zdaje sobie sprawę że nie wszystkie szczegóły działania zostały w tej pu-
blikacji wyczerpująco przedstawione, dlatego przy organizacji proponowanego archi-
wum konieczna będzie pomoc i konsultacja przeszkolonego archiwisty.

Ogólne zasady i metody kształtowania zasobów archiwalnych
Współczesna struktura organizacyjna powinna być zgodna z funkcjami współ-

czesnego archiwum. Nowa konsekwencja funkcjonowania obejmuje: 1) opiekę nad 
zasobami narastającymi, 2) selekcjonowanie, 3) konserwacje, 4) przyjęcia i umiesz-
czanie w archiwum, 5) udostępnianie akt dokumentacji medycznej4 .

Bardzo istotna jest bieżąca, systematyczna archiwizacja materiałów archiwalnych. 
Zjawisko masowości materiałów wymaga odpowiedniego i konsekwentnego postę-
powania personelu.

Dążyć należy do wprowadzania w każdym archiwum układu zasobów, wynikają-
cych z kryterium zgodnego z potrzebami instytucji. Najważniejszy jest podział zaso-
bów archiwalnych, stosowany do jednolitego podziału użytkowego.

Podstawą wstępnego opracowania, nazwane porządkowaniem, ma zapewnić naj-
lepszą i uniwersalną dostępność z których najważniejszy jest podział akt na grupy 
oraz jednostki (podgrupy) w każdej grupie. Utrzymanie i porządkowanie akt gwaran-
tuje najbardziej uniwersalną dostępność.

 1 E. Borodi j, Z. Pustuła, B. Woźniakowska: Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji. 
[W:] Kancelaria i archiwum zakładowe. Red. Z. Pustuła, Warszawa 2001, s. 55.

 2 Tamże, s. 51.
 3 W. Wysocki: Archiwizacja dokumentacji aktowej. [W:] Kancelaria i archiwum zakładowe…, s. 152.
 4 K. Stryjkowski: Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt. [W:] Kancelaria i archi-

wum zakładowe…, s. 88.
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W zakres porządkowania wchodzą dwa zasadnicze działania: wybór metody 
i ustalenie koncepcji postępowania oraz właściwe utrzymanie porządku wynikające-
go z określonych czynności praktycznych. Pierwsze polega na podziale archiwaliów 
(akt) na grupy według schematu opracowanego przez znającego zagadnienia archiwi-
stę, z uwzględnieniem jednostek (podgrup) i konieczności ich podziału5. Do dalszego 
działania należy zastosować opis kancelaryjny, umieszczony na zewnątrz, czyli na 
przedniej stronie teczki. Segregacja wiąże się z napisami w formie literowej lub licz-
bowej, a czasem – co bywa bardzo ważne – tytułu, co teczka prezentuje i zawiera6 .

Te wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione szczegółowo w dalszej części 
publikacji, dotyczącej jednorodnych zasobów archiwalnych – teczek z dokumentacją 
medyczną.

Archiwum dokumentów medycznych
Kartoteka dokumentów lekarskich – archiwum stale czynne – w dużych placów-

kach służby zdrowia zawsze stanowi duże wyzwanie dla kierownictwa, ponieważ 
wymaga właściwego, przemyślanego postępowania, aby prawidłowo i sprawnie funk-
cjonowała cała poradnia.

Kartoteka stanowi często dla kierownictwa placówki służby zdrowia, w której 
funkcjonują duże poradnie specjalistyczne, najważniejszy i najtrudniejszy do zała-
twienia problem organizacyjny. Praca poradni prawie zawsze pośrednio rzutuje na 
ocenę i opinię działania całego zakładu leczniczego. Dlatego kierownictwo, mając 
powyższe zagadnienia na uwadze, przygotowuje odpowiednie pomieszczenia, wypo-
sażenie, materiały pomocnicze oraz zapewnia liczebnie odpowiednią obsadę perso-
nalną, która stale powinna udoskonalać swoje umiejętności zawodowe.

System informacji archiwalnej działa zazwyczaj według numeracji bieżącej roku 
kalendarzowego, a w jednostce kancelaryjno-archiwalnej wielkich specjalistycz-
nych poradni lekarskich zachodzi konieczność informacji według nazwiska, imienia 
i numeru PESEL7 .

Liczba akt może przekraczać niekiedy dziesiątki tysięcy kartotek z dokumentami 
lekarskimi. Problemem organizacyjnym jest konieczność przygotowania kilkuset te-
czek dziennie do wglądu lekarzy specjalistów.

Zjawisko równoczesnego składowania i użytkowania zgromadzonych akt archi-
walnych, zakładanych rok po roku przez wiele lat, stanowi podstawę strategii ar-
chiwum w zakresie kształtowania zasobów. Selekcja musi polegać na utrzymaniu 
w porządku dokumentów. Warunkiem jest wyszukiwanie aktualnie potrzebnych akt 
i ich zwrot w to samo miejsce przechowywania. Następną trudnością jest umiesz-
czanie w szeregu teczek nowo założonych akt lekarskich pacjenta. Te czynności nie 
mogą utrudniać dostępu do akt pacjenta, a muszą zapewniać utrzymanie porządku 
na przyjętych zasadach archiwizacji w poradniach.

 5 Tamże, s. 106–107.
 6 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka. Warszawa 1989. s. 62–63.
 7 W. Wysocki: Archiwizacja…, s. 154.
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Przy zakładaniu nowego archiwum, przygotowanie przez archiwistę programu 
działań jest konieczne i przy pewnym znawstwie zagadnienia, nie nastręcza więk-
szych trudności8 .

Natomiast przy modernizacji tak ogromnych liczebnie zasobów archiwalnych, 
trudności wyraźnie narastają, zwłaszcza gdy nie można zatrzymać działania pracy 
archiwum. Umieszczanie i dokładanie nowych akt wymaga powolnego, zaplanowa-
nego wdrożenia programu, co może trwać bardzo długo, nawet latami, ale prowadzi 
do pożądanego celu. Jest to uwarunkowane wymogiem stałej, nieprzerwanej pracy 
poradni specjalistycznej – przyjmowania pacjentów. Każda jednostka organizacyjna 
służby zdrowia próbuje sobie z tym problemem radzić.

Przygotowana publikacja o charakterze poglądowo-instruktażowym jest próbą 
całościowego przedstawienia tego zagadnienia. Składa się ze wstępu, omówienia 
pomieszczeń, wyposażenia i bezpieczeństwa pracy. W części głównej omówione są: 
przygotowywanie, gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji, układanie w okre-
ślonym porządku zasobów akt, celem sprawnego i szybkiego udostępniania kartotek 
i ich powrotu na stałe miejsce przechowywania.

Pomieszczenia
Pomieszczenia muszą spełniać warunki powierzchni i kubatury, w zależności od 

przewidywanej liczby teczek archiwalnych, w służbie zdrowia nazywanych kartoteką 
lekarską. Pomieszczenie(a) muszą spełniać określone warunki zabezpieczające trwa-
łość materiału dokumentacyjnego, dlatego archiwa nie powinny być lokalizowane na 
strychach, w barakach i w piwnicach, zwłaszcza gdy przez pomieszczenia przebiegają 
rury (wodociągowe, CO)9 .

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracującego personelu mogą występować 
czynniki zagrażające zdrowiu, np. zapylenie pyłami, w przeważającej części orga-
nicznymi, od niszczejących akt podczas ich wyjmowania, układania i porządkowania 
zawartości. Zawartość pyłów w powietrzu nie powinna przekraczać 4 mg/m3. Pyły 
te powstają z biologicznej degradacji papieru, zwłaszcza gdy w pomieszczeniach wil-
gotność znacznie przekracza normę 40%. Występują wtedy dla personelu zagrożenia 
biologiczne, jak rozmnażające się grzyby (pleśnie). Czynniki te mogą wywoływać 
zmiany skórne i przewlekły nieżyt dróg oddechowych, oczu i nosa oraz odczyny 
alergiczne10. Zagrożenia nasilają się, kiedy w pomieszczeniach występuje ruch po-
wietrza.

Pomieszczenia powinny być odkurzane i naturalnie przewietrzane bez obecności 
pracującego w nich personelu. Problemy te dotyczą zwłaszcza pomieszczeń zloka-
lizowanych poniżej poziomu gruntu, bez możliwości naturalnego przewietrzania. 
Temperatura przechowywania akt i pracy powinna wynosić od 14 do 22°C11 .

 8 K. Stryjkowski: Organizacja…, s. 91.
 9 Tamże, s. 94.
 10 Z. Organa: Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku archiwisty. „Przyjaciel przy pracy” 

2005, nr 11, s. 12–13.
 11 Międzynarodowa Karta charakterystyki zagrożeń zawodowych. „Sekretarka” 2010, nr 12, s. 10-13.
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Dokumentacja medyczna
Dokumentacja medyczna to podstawowe i najważniejsze składowe kartoteki le-

karskiej. Dokumentację lekarską pacjenta najkorzystniej jest umieszczać w kopertach, 
o wzmocnionej gramaturze papieru, mających charakter teczki. Standardowe teczki 
są mniej przydatne, a jeszcze ciągle często używane do przechowywania dokumentów. 
Ciasno ułożone, przylegające do siebie, przy wyciąganiu z regału zahaczają o gumki 
zamykające lub tasiemki, ulegają uszkodzeniu, przeważnie rozerwaniu, ze skutkiem 
wypadania zawartości lub się otwierają, ze względu na trzy punkty otwarcia.

Dlatego koperto-teczka, wykonana specjalnie dla potrzeb kartotek lekarskich, po-
winna spełniać określone warunki użytkowe. Zawsze ma jeden „otwór” zazwyczaj na 
dłuższym brzegu teczki. Brzegi otwartej części teczki są przez producenta wzmacniane, 
co przedłuża ich wartość użytkową. Powinny to być koperto-teczki o dwóch różnych 
możliwościach pojemności dokumentów. Jedne dla podstawowej zawartości, a drugie 
zaopatrzone w harmonijkowy mechanizm, dla zwiększenia objętości na dokumenty.

Każda teczka powinna posiadać na obu powierzchniach ważne informacje użytko-
we – według uznania kierownictwa poradni. W załączeniu propozycje informacji dla 
różnych profilów poradni kardiologicznych (ryc. 1 i ryc. 2). Zdarzają się sytuacje, że 
lekarz jest zobowiązany udzielić porady pacjentowi, którego wcześniej nie leczył, jest 
zmuszony sytuacją do jego przyjęcia i dalszego leczenia. Informacje zamieszczone na 
powierzchniach teczki pozwalają lekarzowi, bez przeglądania wstecznej dokumenta-
cji i zadawania choremu dodatkowych pytań, zapoznać się ze skróconą wersją historii 
choroby (ryc. 2). Taka sytuacja wyraźnie zwiększa zaufanie pacjenta do lekarza, który 
wykazuje znajomość jego stanu zdrowia i jego choroby.

W problematyce dokumentacji lekarskiej archiwum poradni spełnia podwójną 
rolę: przechowuje dokumenty oraz je udostępnia, gdy stają się potrzebne do bieżą-
cego użytkowania12 .

Kierownictwo instytucji określa działania każdego archiwum, zwłaszcza zadania 
wynikające z wymogów dotyczących przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Określa 
zakres działań dotyczących utrzymywania dokumentacji w dobrym stanie fizycz-
nym, porządku oraz udostępniania teczek z dokumentacją według potrzeb instytucji 
– specjalistycznej poradni lekarskiej. W pomieszczeniach powinien znajdować się 
hygrometr do kontroli wilgotności powietrza. Podkreślić należy, że okresowe porząd-
kowanie dokumentów lekarskich zapewnia dobry stan archiwów. Akta pozbawione 
tych działań niszczeją i giną. Przez porządkowanie teczek lekarskich należy rozumieć 
ułożenie poszczególnych akt zgodnie z potrzebami poradni specjalistycznej. W prze-
strzeganiu i pilnowaniu porządku należy zachować zasadę, że w teczkach znajdują się 
dokumenty tylko jednego, tego samego pacjenta13 .

Regały
Regały przeznaczone na składowanie zasobów akt specjalistycznej kartoteki le-

karskiej powinny spełniać normy konstrukcyjne, przeznaczone na zbiory archiwalne 
zawierające materiały papiernicze. Nie należy używać regałów pospolitych, produko-
wanych do celów ogólnego użytku, np. w magazynach czy hurtowniach.

 12 K. Stryjkowski: Organizacja…, s. 88.
 13 Tamże, s. 101.
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Do wyposażenia archiwum-kartoteki lekarskiej można też, oprócz ruchomych 
kompaktowych, zastosować regały z kątowników. Jeżeli decydujemy się na regały 
z kątowników wolno stojących, to muszą one spełniać określone warunki konstruk-
cyjno-użytkowe. W zasadzie, gdy są wolno ustawione, powinny być obustronne, 
a gdy stoją przy ścianach – węższe, muszą swobodnie mieścić teczki o powiększonym 
wymiarze arkusza A4. Wąskie powinny mieć ścianę tylną, a większe, szerokie, obu-
stronne – przegrodę środkową, stanowiącą równocześnie element wytrzymałościo-
wy. Wolna przestrzeń – odległość między stacjonarnymi regałami – powinna wynosić 
od 80 do 100 cm. Odstęp pomiędzy półkami na teczki z dokumentami lekarskimi, 
powinien wynosić ok. 40 cm, a ich użytkowa szerokość około 35 cm. Regały należy 
ustawiać w szeregu nie dłuższym niż 10 metrów14 .

Regały o konstrukcji ruchomej, przesuwanej na szynach z blokadami, skutecznie 
zwiększają powierzchnię użytkową o około 50% na zbiory archiwalne i oszczędzają 
80% powierzchni użytkowej pomieszczeń15 .

Regały stacjonarne z kątowników mogą być używane, gdy dostęp do akt ma miej-
sce sporadycznie. Natomiast w jednostkach kancelaryjno-archiwalnych z koniecz-
nością częstego dostępu do akt, zwłaszcza do ich większej ilości, jest koniecznością 
używanie regałów przesuwnych kompaktowych. W zależności od kształtu i wysoko-
ści pomieszczeń, zamówienie i wykonanie zarówno regałów stacjonarnych jak i kom-
paktowych powinno być uzgadniane z użytkownikiem.

Wysokość regałów ma bardzo ważne znaczenie użytkowe, gdy umożliwia sięganie 
do akt bez podwyżek. Regały zazwyczaj mają wysokość 2,6 m, a nawet są wyższe, 
co wymaga używania przez personel podwyżek lub drabin, które muszą spełniać 
określone warunki bezpieczeństwa16. Najkorzystniej, gdy wystarcza tylko podeści-
k-drabinka, specjalnej konstrukcji, zaopatrzony w kółka do transportu urządzenia. 
Przy wejściu na podest, pod ciężarem pracownika, kółka przemieszczają się ku górze 
i nogi (podstawki) z bezpoślizgowego tworzywa spoczywają na podłodze pomieszcze-
nia. Nie zachodzi niebezpieczeństwo poślizgu podestu, nawet przy jego potrąceniu 
przez inną osobę. Dlatego ze względów użytkowych teczki pacjentów, których akta 
są najczęściej używane, powinny być składowane na fizjologicznie najkorzystniejszej 
do wysiłku fizycznego wysokości, tj od 40 cm do 160 cm od podłogi.

Następne zagadnienie jest związane z ryzykiem uszkodzenia ciała w zbiorach 
dokumentów papierniczych na regałach, po przekroczeniu granicy wytrzymałości 
obciążenia półek regałów. Każdy regał powinien na tabliczce znamionowej posiadać 
sumarycznie określone przez producenta, dopuszczalne, maksymalne obciążenie17 .

1 m3 papieru, w zależności od jakości, waży około 400 kg. Teczki z dokumenta-
mi medycznymi, ułożone w szeregu na półce regału jedna obok drugiej na długości 
1 m.b. mają ciężar 40 kg (±2 kg). Znając wymiary regału, liczbę półek i sumaryczny 
wynik długości ułożonych teczek w metrach, można wyliczyć ciężar nośny całego 
regału i ocenić bezpieczeństwo obciążenia. Dlatego obowiązkiem kierownictwa i ko-
mórki BHP jest obliczenie dopuszczalnego maksymalnego obciążenia regału, w me-
trach bieżących teczek. Z tym problemem miałam możliwość zapoznać się osobiście 

 14 Tamże, s. 96–97.
 15 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka…, s. 47.
 16 PN-EN 131-2: Drabiny. Wymagania bezpieczeństwa.
 17 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka…, s. 47.
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odwiedzając archiwa. Zwróciło moją uwagę, że często półki najwyżej montowane 
były puste, nie używane, zgodnie z zarządzeniem pracodawcy, mimo że miejsca na 
regale były potrzebne dla celów archiwalnych. Półki zakazano obciążać ze względów 
wytrzymałościowych i bezpieczeństwa pracowników.

Regały konstruowane obustronnie mają w środku wmontowaną grubą, mocną 
płytę nośną, dzielącą regał, której zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie wy-
trzymałości i przeciwdziałanie zawaleniu. Regały z kątowników wymagają wzmoc-
nienia półek od strony dolnej powierzchni, przez wmontowanie wsporników zapo-
biegających uginaniu, a jeśli są z drewna – złamaniu. Brak przestrzegania wymogów 
bezpieczeństwa z powodu używania nieodpowiednich drabin i przekraczania dopusz-
czalnego obciążenia regałów grozi poważnymi skutkami wypadku przy pracy18 .

Gromadzenie akt
W zależności od odpowiednich wymiarów regałów i kształtu teczek, stosowany 

jest jeden z trzech systemów gromadzenia. W archiwum dużej, specjalistycznej po-
radni lekarskiej zaleca się układ teczek pionowy, jedna obok drugiej. W zapropono-
wanym systemie teczki są układane na półce regału krawędzią dłuższego wymiaru, 
z otworem na dokumenty skierowanym ku górze.

Podczas wprowadzania kartotek do zbioru należy szczególną uwagę zwrócić na za-
chowanie porządku kolejnego nazwiska i imienia z peselem według układu alfabetu 
w alfabecie, bo często występują te same nazwiska i imiona19. Tak prowadzona ewi-
dencja umożliwia bezbłędne wyszukiwanie i udostępnianie dokumentacji lekarskiej.

Aby problem sprawnego użytkowania kartotek z aktami przebiegał sprawnie, 
zależy od prawidłowego i powtarzalnego ułożenia na regałach. Na wstępie należy 
opracować i wdrożyć program zagospodarowania akt i wtedy dostępność do doku-
mentacji lekarskiej jest prawie natychmiastowa. Umożliwia to szybkie, sprawne ich 
wyjmowanie (wysuwanie), a następnie wkładanie (wsuwanie).Chodzi o to, by karto-
teka miała zawsze to samo miejsce przechowywania w zbiorach.

Wszystkie kartoteki muszą być tak ułożone, aby można było łatwo wprowadzić 
również nowo powstałe akta w teczkach w miejsce uszeregowania w już wcześniej 
przygotowany układ alfabet w alfabecie. Dlatego te miejsca muszą być widocznie 
oznakowane (ryc. 3).

Jak osiągnąć taki porządek rzeczy? Oczywiście można i należy do tego doprowa-
dzić, co wymaga odpowiednich użytkowo regałów i wstępnego, a następnie stałego 
utrzymania porządku. Aby czas pracy związany z wyszukiwaniem kartotek był efek-
tywny, powyższe czynności wstępne koniecznie należy wykonać.

Na początku tworzenia nowej kartoteki, a zwłaszcza jej modernizacji, kierownic-
two poradni powinno się zastanowić, które starsze, już nie używane kartoteki z do-
kumentacją medyczną, można przekazać do stacjonarnego archiwum szpitala (np. 
jeśli pacjent nie zgłosił się w poradni od 10 lat). Kartoteki oddawane do archiwum 
szpitalnego muszą być alfabetycznie i dokładnie poukładane, aby w razie potrzeby 

 18 Państwowa Inspekcja Pracy. Oszacowanie ryzyka. Normy PN-N-18002-PKM styczeń 2000 roku.
 19 S. Kl imkiewicz: Rodzaje współczesnej dokumentacji. [W:] Kancelaria i archiwum zakładowe…, 

s. 34.
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można było po nie sięgać. Dzięki takiemu postępowaniu zyskamy więcej miejsca 
w regałach na pozostałe i nowo założone dokumenty lekarskie.

Regały w pomieszczeniach powinny być oznakowane, dla utrzymania szybkiej 
orientacji w rozmieszczeniu zasobów. Na ścianie bocznej umieszczamy cyfrę rzymską 
oznaczającą numer regału, a półki oznaczamy cyfrą arabską, od górnej do dolnej półki. 
Obok numeru półki uwidaczniamy pierwszą literę nazwiska, celem określenia miejsca 
teczki. Gdy zasoby są duże, dodatkowo stosujemy zasadę zaznaczania (alfabet w alfa-
becie) następnych liter po każdej pierwszej literze nazwiska pacjenta20 (ryc. 3).

Najtrudniej jest przygotować oznakowanie miejsc akt-kartotek pacjentów o na-
zwiskach, rozpoczynających się od 10 pierwszych liter, a mianowicie B, C, D, G, K, 
M, P, S, W i Z, które stanowią liczebnie 79,86% całości zasobów. Każdą grupę karto-
tek z jedną z takich liter początkowych nazwiska należy dodatkowo podzielić według 
układu alfabet w alfabecie na podgrupy, dotyczące drugiej, trzeciej, a nawet czwartej 
litery po pierwszej literze nazwiska. Powstałe podgrupy należy osobno uszeregować, 
według załączonych propozycji przedstawionych w tabelach 1 i 2 przy pomocy wi-
docznie oznakowanych przegródek, ustawionych na półce regału. Te same oznakowa-
nia umieścić na ścianie bocznej regału, w sąsiedztwie numeru półki i pierwszej litery 
nazwiska (ryc.3). Przegródki powinny być wykonane z trwałej tektury lub innego 
materiału o wymiarach w zależności od ułożenia kartotek.

W pozostałych 12 pierwszych literach nazwisk, które stanowią znacząco mniejsze 
liczbowo zbiory kartotek, ustalenie podgrup jest uzależnione od potrzeb uwidocznie-
nia miejsca teczek na półkach regałów.

Stałe miejsce przechowywania kartotek
W każdej teczce, oprócz dokumentów medycznych, powinna się znajdować grub-

sza kartka-tekturka, czyli archiwalna karta zastępcza z obustronnym wydrukiem, 
o mniejszych wymiarach od arkusza A4 – 19,5 cm x 27 cm (ryc. 4), aby mogła 
swobodnie być umieszczana wewnątrz kartoteki. Jest też możliwość odnotowania na 
karcie zastępczej ważnych informacji.

Po wyjęciu teczki z półki regału, wyjmujemy z jej wnętrza kartę zastępczą. Kartę 
zastępczą umieszczamy, najkorzystniej pionowo, w miejscu wcześniej wyjętej kar-
toteki (teczki). Takie postępowanie uwidacznia miejsce przy zwrocie teczki (ryc. 5) 
Zwracając kartotekę, bierzemy kartę zastępczą z regału, wkładamy do środka karto-
teki i razem umieszczamy w miejscu wcześniej znajdującej się karty zastępczej. Czas 
potrzebny do wykonania tych czynności nie przekracza 1 minuty.

Niezastosowanie powyższego rozwiązania wymaga poświęcenia wiele czasu na 
wykonanie tych czynności. Nieużywanie karty zastępczej szybko prowadzi do za-
kłócenia porządku i bałaganu w kartotece, zakłóca ciężko wypracowany przez zespół 
porządek, dlatego kartą zastępczą koniecznie należy się posługiwać.

Szczegółowy opis teczki zwanej kartoteką lekarską
Teczki przeznaczone na dokumentację lekarską są często używane i dlatego muszą 

zabezpieczać odpowiednią pojemność i wytrzymałość użytkową.

 20 Tamże, s. 38.
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Teczka ma wymiary 24 cm na 32 cm, czyli jest niewiele większa od arkusza A4 
– o 3 cm na szerokość i 2,5 cm na długość. Wykonana jest z papieru wysokiej klasy, 
o gramaturze 300 g/m2. Jest o wiele trwalsza i bez przeszkód daje się wyjmować 
(wysuwać) i układać (wsuwać) do nawet ciasnego zasobu akt, ponieważ jest gładka 
i nie ma przeszkód na swej powierzchni.

Teczka o pojemności standardowej mieści 100 sztuk arkuszy formatu A4 (ryc. 6a), 
a grubsza o harmonijkowej konstrukcji ok. 500 sztuk arkuszy formatu A4 (ryc. 6b). 
Teczka standardowa bez zawartości jest cienka, a po wypełnieniu dokumentami ma 
1 cm grubości. Teczka harmonijkowa bez zawartości jest niewiele grubsza a przy 
pełnym wypełnieniu dokumentami nie przekracza 5 cm, czyli osiąga maksymalny 
wymiar zalecany przepisami archiwalnymi. Zazwyczaj teczek grubszych, harmonijko-
wych, jest niewielka ilość. Nie powinny być składowane razem ze standardowymi, ale 
ułożone według alfabetu na oddzielnym regale. Brzegi otworu teczki, jak i cała teczka, 
są specjalnie wzmocnione, aby zapewnić jej wytrzymałość i trwałość użytkową.

Bardzo praktycznym i użytecznym rozwiązaniem są opisy na powierzchni teczek, 
wykonane zgodnie z życzeniami zleceniodawcy i przedstawiają cenne informacje 
(ryc. 1 i ryc. 2). Przedstawione opisy na teczkach zaplanowano dla potrzeb różnych 
poradni kardiologicznych.

Do kompletu teczek zalicza się kopertę z cienkiego papieru przeznaczoną na ba-
danie dodatkowe i pomocnicze. Chociaż otwór jest po stronie dłuższego wymiaru, 
zawartość koperty nie wypada. Zastosowanie takiej koperty skutecznie zapobiega 
„mieszaniu” się z dokumentami lekarskiej historii choroby. To gwarantuje zaoszczę-
dzenie czasu pracy lekarza i zapewnia pewien „porządek” w teczce pacjenta.

Program zarządzania komputerowego aktami polega na przygotowaniu określonej 
dokumentacji. Posiada on zastosowanie do rejestrowania danych dotyczących mate-
riałów jednorodnych, czyli takich, jak ma to miejsce w lekarskich poradniach spe-
cjalistycznych. Natomiast nie posiada istotnego znaczenia w określaniu konkretnego 
miejsca składowania na półkach regałów21 .

Zarządzanie komputerowe aktami powinno zawierać nazwę komórki organi-
zacyjnej, kategorię archiwalną (A, B) oraz przedstawiać wymagane dane osobowe 
pacjenta, numer bieżący księgi głównej, pełne daty założenia akt, odbytych badań 
lekarskich oraz termin planowanego badania kontrolnego22 .

Przepisy archiwalne zalecają roczny indeks numerowy, dlatego wpisujemy kolej-
ny numer pacjenta, rozpoczynając od początku roku kalendarzowego, np. 128/2009, 
następny 129/2009 itd. Te wszystkie dane powinny być umieszczane oprócz innych 
na przedniej stronie teczki lekarskiej pacjenta (ryc. 1), a istotne informacje z historii 
choroby, wpisywane przez lekarza, na tylnej stronie (ryc. 2).

Zaleca się, aby te czynności przygotowawcze dotyczące teczek stale wykonywał 
ten sam pracownik. Chodzi tu o zakładanie teczek, przygotowanie karty zastępczej, 
naprawę uszkodzonych teczek lub w razie potrzeby wymianę na nowe. Przy koniecz-
ności wymiany teczki na nową, na stronę przednią muszą być przeniesione wszystkie 
informacje, bez ich zmiany23 .

 21 A. Jabłoński: Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym. [W:] Kancelaria 
i archiwum zakładowe…, s. 119.

 22 S. Kl imkiewicz: Rodzaje…, s. 38.
 23 W. Wysocki: Archiwizacja…, s. 152.
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Duże szpitale specjalistyczne o tym samym wiodącym profilu często prowadzą 
poradnie specjalistyczne o wyraźnie zróżnicowanych podspecjalnościach. I tak, kar-
diologia: poradnie dla dorosłych, dla dzieci, zaburzeń rytmu, chirurgii kardiologicz-
nej, a onkologia: poradnie chirurgii onkologicznej, nowotworów piersi, onkologii 
endokrynologicznej czy otolaryngologicznej.

Jeśli teczki są składowane w tych samych pomieszczeniach, utrzymanie zaso-
bów w porządku może przysporzyć kłopotów. Aby uniknąć błędów w segregacji 
i mieszaniu się akt, należy na przedniej stronie teczki po drukowanym słowie Porad-
nia…………. (ryc. 1) wpisać konkretną nazwę poradni z góry ustalonym kolorem, co 
uprości podział kartotek na poszczególne poradnie.

Dodatkowe informacje
Karta indentyfikacyjna pacjenta

W poradni lekarskiej, w której nie każde stanowisko (okienko) dysponuje szcze-
gółowym programem komputerowym zarządzania aktami, zaleca się wprowadzenie 
karty identyfikacyjnej pacjenta. Umieszczone tam dane ułatwiają czynności rejestra-
cyjne. Chociaż karta ma cechy identyfikacyjne, powinna być zatytułowana „Karta 
Pacjenta”, aby nie kojarzyła się z postępowaniem prawno-administracyjnym.

Proponowana konstrukcja, rozmiary i wzór karty pacjenta: karta powinna być 
wykonana z papieru o podwyższonej gramaturze 250–300 g/m2, podatnego na zgi-
nanie. Wymiary – około 9 cm na 12 cm z możliwością zagięcia w środku (zaznaczyć 
drukiem kreskowym). Karta jest obustronna, posiada informacje na stronie przed-
niej i tylnej. Po zagięciu, wymiar karty będzie wynosił 9 cm na 6 cm (ryc. 7). Karta 
pacjenta powinna być w całości drukowana, a odręcznie wpisuje się tylko nazwisko, 
imię i pesel.

Tabela 1
Propozycje alfabetu w alfabecie oznakowania przegródek w podgrupach dotyczą-
cych pierwszych liter nazwisk B, C, D, G, K, M, P, S, W i Z. Dane opracowane na 
podstawie liczebności zbiorów polskich nazwisk. Podgrupy w zależności od potrzeb 
zbiorów można rozszerzać.

B |Ba(ą)-Be(ę)||Bi-Bo||Br-Brz|

C |Ca-Ce||Ch-Ci||Co-Cy||Cz-Ć|

D |Da-De||Di-Do||Dr-Du||Dw-Dz|

G |Ga(ą)-Gd||Ge-Gl(ł)||Gm-Go||Gr-Gru|

K |Ka-Kaz||Ke-Ko||Kra-Kro(ó)||Kru-Krz||Ks-Kz|

M |Ma(ą)-Mar||Me-Mil(ł)-Mo||Mr-Mu(ü)|

P |Pa-Paz||Pi-Pl(ł)||Po-Pr||Ps-Pz|

S |Sa-Si-Skl||Sl-Sm-So||Sz-Sze||Szo-Ś|

W |Wa(ą)-Waw||We-Wi-Wl(ł)||Wo(ó)-Wr-Wz|

Z |Za-Zb||Ze-Zj||Zk-Zw(Ż)|
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Tabela 2
Współczynniki proporcjonalności liczby kolumn poszczególnych pierwszych liter na-
zwisk. Przeliczenie pierwszych liter 62 300 polskich nazwisk na ich udział procentowy.

Współczynnik w liczbach % Współczynnik w liczbach %
A 7 1,7 L 10 2,4

B 28 7,1 M 35 9,1

C 16 3,9 N 4,7 1,2

D 15 3,7 O 7 1,7

E 7,2 1,8 P 36 9,1

F 6,8 1,6 R 13 3,2

G 22 5,5 S 39 9,7

H 9,8 2,3 T 10,2 2,5

I 5,3 1,4 U 6 1,5

J 10 2,4 W 58 14,8

K 37 9,5 Z 16 3,9

Ryc. 1. Teczka – strona przednia

Ryc. 3. Regał archiwalny – oznakowanie 
 przykładowe podgrup: 
 • regał nr III 
 • półka nr 1 
 • pierwsza litera nazwiska K 
 • podgrupy litery K oznakowane 
    na przegródkach: Ke, Kow

Ryc. 2. Teczka – strona tylna
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Ryc. 6. Teczka – widok ogólny 
 a. standardowa z zawartością  
    100 sztuk arkuszy formatu A4
 b. harmonijkowa z zawartością  
    500 sztuk arkuszy formatu A4

Ryc. 5. Regał archiwalny – oznakowanie 
 z użyciem karty zastępczej: 
 • regał nr III 
 • półka nr 1 
 • pierwsza litera nazwiska K 
 • przegroda oznaczająca podgrupę  
    litery K Kow 
 • karta zastępcza pacjenta w miejscu  
    wyjętej kartoteki Kowalski Jan

Ryc. 4. Karta zastępcza



Ryc. 7
strona przednia
Karta pacjenta

••Nazwa instytucji••
…………………………….

Życzliwa i przyjazna dla pacjenta

Poradnia …………………………
(wymienić nazwę)

……………………
 ------------------------------------------------------------------------
Zgłaszaj się z kartą  
  
………………………………………………………..........
nazwisko i imię  
PESEL  
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

strona tylna
Pełna nazwa instytucji

z adresem

Poradnia czynna
podać dni tygodnia

…………………
godziny urzędowania

……………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------
Wszystkie problemy dotyczące
przyjęć, terminów rejestracji
i niezbędnych informacji:
nr telefonu(ów) ……………………
 ……………………
 ……………………

Ewa stELmach

Die Kanzleiarchivorganisation des Fachärztehauses

Zusammenfassung

Die Bearbeitung der Frage der Kartei gewidmet- das Archiv des Betriebsärztehauses. 
Im ersten Teil der Publikation besprach man die Fragen der Räume-, der Ausstattungs- 
und der Arbeitssicherheitscharakteristik. Das zweite Hauptteil wurde der Vorbereitung, 
der Sammlung und der Versicherung  der medizinischen Dokumentation und besonders 
ihrer Einhaltung in der bestimmten Ordnung gewidmet.

Ewa stELmach

Organization of Archives Administration of a Specialist Outpatient Clinic

Summary

The study is devoted to the problem of outpatient health centre files. The first part 
of the publication discusses the room description, the equipment and work safety. The 
second, main part, is devoted to the process of preparing, collecting and securing medical 
documentation and particularly to keeping the files in an established order.
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zdzisław jEdynak

Katarzyna Salomonowa i dwa dokumenty 
fundacyjne dla kościołów parafialnych 
w Bogucicach i w Mysłowicach z 1614 roku

Salomonowie byli, począwszy od końca XV wieku, jednym z najbogatszych rodów 
mieszczańskich w Krakowie. Swoje dochody czerpali głównie z handlu solą z Wie-
liczki, srebrem i ołowiem z Olkusza, a także z wyrobów kuźnic żelaza. Sprzedawali 
też w Krakowie wyroby złotnicze. Podobnie jak wiele innych rodów należących do 
patrycjatu krakowskiego stopniowo, dzięki znacznym dochodom, uzyskali nobilitację 
i herb Łabędź, dzięki czemu mogli nabywać dobra ziemskie, chociaż nie rezygnowali 
z zajęć typu miejskiego (zwłaszcza udziału w górnictwie i handlu).

Dobra mysłowickie dostały się w posiadanie tej rodziny w 1536 roku, kiedy to 
nabył je Stanisław Salomon. Po jego śmierci w 1546 roku dobra te (do 1547 roku) 
przejęła wdowa po nim Anna, a potem jego brat Mikołaj Starszy. Po śmierci tego 
ostatniego dobra te posiadał jego syn Mikołaj Młodszy1 .

Żoną Mikołaja Młodszego Salomona, zmarłego w 1582 roku, była Katarzyna 
z domu Kozioł (z Korzkwi)2, która zmarła po 1614 roku. W Mysłowicach zachowała 
się tablica na jej cześć, wykonana z czarnego marmuru dębnickiego w 1742 roku. Nie 
podano tam daty jej zgonu, a tylko datę dokonanej przez nią fundacji w wysokości 
700 talarów na rzecz bractwa św. Katarzyny i Anny3. W pszczyńskim oddziale Ar-
chiwum Państwowego w Katowicach zachował się dokument związany z tą fundacją 
dokonaną 16 września 1614 roku. Fundacja dotyczyła zapisu czynszu z dóbr w Kuź-
nicy Boguckiej, Katowicach4 i Brynowie5. Oryginału tego dokumentu nie znalazł 
Ludwik Musioł. Opublikował on jego tekst na podstawie późniejszego odpisu z 10 
kwietnia 1703 roku, znajdującego się w kopiarzu pt. „Akta der Kat[holischen] Kir-
chenurkunden” w Archiwum Parafialnym w Mysłowicach, w wydanych przez siebie 
Materiałach do dziejów Wielkich Katowic6 .

Dokument dotyczy czynszu odkupnego wysokości 42 talarów śląskich rocznie, wy-
płacanego w dniu 2 lipca7 jako procent od sumy podstawowej w wysokości 700 tala-

 1 J. Lust ig: Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober Schlesien. Myslowitz 1867, s. 51.
 2 Korzkiew – wieś nad Prądnikiem, koło Ojcowa.
 3 Protokolarz albo „Czerwona Księga” Mysłowic. Oprac. A. Kowalska, A. Piwowarczyk. Pod red. 

A. Barciaka. Mysłowice 2002, tabl. XXI, nr 2. Tablica ta została wykonana w 1742 roku. Napis jest 
następujący: „G[enerosa] Catharina Kozłówna z Gorswkie [winno być »z Corzkwie«] Salamonówna 
[winno być »Salomonowa«] o[lim] G[enerosi] Nicol[ai] Salomonis hered[is] bonorum Mislovicensis  
uxor devotissima que in honorem divae Catharinae et S. Annae titulari ecclesiae Mislovicensis et 
sufragia aere suae 700 tal. p[er] obligat[ionem] in erect[io] p[er] expr[essis] dedit. 1614. P[ie] me-
m[oriae] posuit pastor ecclesiae. An. 1742”. 

 4 Nazwę Katowic zapisano w wizytacji z 1720 roku fonetycznie – „villa Kontowice”. Dokumentu tego 
L. Musioł w Pszczynie nie znalazł – L. Musioł: Materiały do dziejów Wielkich Katowic (1299–1799) . 
Katowice 1936, s. 83, nr 27.

 5 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/53 Archiwum 
Książąt Pszczyńskich w Pszczynie (dalej: AKP), sygn. II/97. L. Musioł: Materiały…, s. 83–89, nr 27.

 6 Tamże.
 7 1 talar = 36 groszy.
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rów8. Zapis ten był przeznaczony na utrzymanie księdza odprawiającego nabożeństwa 
przy ołtarzu w kaplicy św. Anny w Mysłowicach. Kaplica ta została już wcześniej dobu-
dowana przez fundatorkę do kościoła, o czym wspomniano w dokumencie, „z wielkiej 
chęci ku Panu Bogu najwyższemu na kaplicę przy kościele farnym mysłowskim przez 
mię z gruntu zmurowaną, na kościół też sam farny, na Bractwo Świętej Anny w tymże 
kościele będące i na sługi duchowne tamże w kościele służące”9. Pieniądze te pocho-
dziły z sumy 9000 talarów, jaką Katarzyna uzyskała za sprzedaż 11 kwietnia 1609 roku 
Kuźnicy Boguckiej wraz z leżącą po drugiej stronie Rawy „nową wsią” Katowicami dla 
swej wnuczki („wnuczce mej gmilej”) Jadwigi Gosławskiej, która wyszła za Wacława 
Kamieńskiego ze Świętochłowic10. O czynszu tym wspomniano jeszcze ponad 100 
lat później, a mianowicie w protokole wizytacji parafii mysłowickiej 8 listopada 1720 
roku11. Zapis ten był przeznaczony na wynagrodzenie dla księdza odprawiającego na-
bożeństwo przy ołtarzu w kaplicy św. Anny.

Dokument ten, spisany na pergaminie, jest w Archiwum, poprzednio (po II woj-
nie światowej) był też w Muzeum w Pszczynie, bo na odwrocie zapisano: „MP 4214”. 
Na odwrocie jest też pieczątka dawnego archiwum książęcego: „Archiv des Fürsten 
zu Pless”. Dokument ma wymiary: 70,5 x 37,5 + 4 cm. Obecna sygnatura to: Archi-
wum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, sygn. II/97, a pierwotna to: No. 182 Ia. Fach: 
148. Na odwrocie znajduje się adnotacja: „Przedłożono w piątek 7 maja 1694 roku 
w sądzie konsystorskim w Krakowie przez notariusza kurii Wojciecha Krzyżańskiego” 
(1694 veneris 7ma Maji in judicio consistoriali generali Cracoviensi productum ex 
decretum prout in actis Albertus Krzyżański publicus S. Auspice Notarius).

Porównanie tekstu oryginalnego tego dokumentu z kopią opublikowaną przez 
L. Musioła pozwala dostrzec różnice istotne dla dziejów stosunków własnościowych 
w Mysłowicach na przełomie XVI i XVII wieku. Mianowicie Katarzyna Salomonowa 
miała panieńskie nazwisko „Kozioł” – „Koslowna”, a nie jak w kopii „Koszowna”. Po-
chodziła z Korzkwi – „z Corzkwie”, a nie jak podano w kopii – „z Gorzkwic”12 . 

Dokument został podpisany przez dziewięć osób. Jako pierwsza podpisała wy-
stawczyni dokumentu: „Catarzyna Salomonowa ręką swą”. W podpisie tym widać, 
że mamy do czynienia z osobą wiekową – wyraźnie ręka jej drżała. Spośród innych 
podpisów warto zwrócić uwagę na podpis jednego ze świadków, którego nazwisko 
zostało odczytane przez L. Musioła na podstawie kopii jako Krzysztof Dunin „z Krzy-
na”. Tymczasem w oryginale występuje predykat („ze Skrzynna”)13: „Krzisthof Dunin 
z Skrzynna manu propria14”. Obecnie są ślady po dziewięciu nacięciach, a zachowała 
się tylko jedna pieczęć – Krzysztofa Gosławskiego z Bebelna. Na pieczęci tej znajdują 
się litery „KG” i herb Topór15 .

 8 F. Maroń: Materiały źródłowe do dziejów Kościoła w obecnej diecezji katowickiej – protokoły wizyta-
cyjne z 1720 i 1721 roku. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. XI, 1978, s. 337.

 9 L. Musioł: Materiały…, s. 84–85, nr 27.
 10 Tamże, s. 80–82, nr 26.
 11 F. Maroń: Materiały…, s. 337.
 12 Wiersz 1 od góry.
 13 Był właścicielem Pogoni (obecnie dzielnica Sosnowca). Skrzynno – wieś koło Radomia.
 14 „własnoręcznie”.
 15 Był to przypuszczalnie zięć Katarzyny. W 1932 roku były zachowane jeszcze dwie pieczęcie, czterech 

brakowało, a jedna była przechowywana luzem (Zwei Siegel in Wachsteller gebettet, hängen an Perga-
mentstreifen, 4 Stück fehlen und eins ist losgerissen und beigelegt) – AP Pszczyna, AKP, sygn. II/49a, 
s. 153.
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Natomiast analogiczny dokument dotyczący sprawy fundacji tejże Katarzyny 
Salomonowej – dla kościoła w Bogucicach – znajduje się w Muzeum w Pszczynie. 
O jego istnieniu dowiedziałem się dzięki profesorowi Antoniemu Barciakowi, który 
go tam odnalazł. Dokument ten jest wcześniejszy – z 9 lipca 1614 roku – i dotyczy 
zapisu dla kościoła pw. św. Szczepana w Bogucicach (dla kaplicy Najświętszej Marii 
Panny)16 . 

Przy dokumencie tym zachowało się pięć pieczęci, a cztery pozostałe zaginęły17 . 
Dokument znajdujący się w Muzeum był dotychczas zupełnie nieznany w literaturze 
naukowej. Nieznany jest też żaden jego odpis. Brak go w Materiałach… L. Musio-
ła. Został on sporządzony w języku polskim. Dokument podpisali i umieścili swe 
woskowe pieczęcie ci sami świadkowie, którzy byli gwarantami dokumentu zacho-
wanego w Archiwum. Zachowało się pięć pieczęci świadków (były jeszcze cztery, 
ale ich brakuje – Krzysztofa Mieroszewskiego, Krzysztofa Dunina ze Skrzynna, Woj-
ciecha Mieroszewskiego i Zygmunta Bibersteina). Dokument ma obecnie sygnaturę 
MP/868, a dawniej – MP 4214, a jeszcze starsza sygnatura to: No. 182 IIa Fach 
148. Zinwentaryzowano go więc (w tzw. Inwentarzu Koszyka z 1932 roku) pod 
tym samym numerem co ten dotyczący Mysłowic, ale pod cyfrą rzymską IIa. Na 
odwrocie umieszczono taką samą jak na tym pierwszym pieczątkę: „Archiv des Für-
sten zu Pless”. Dokument ten jest mniejszy od tego z Archiwum, bo ma wymiary: 
66 x 32+5 cm.

Wystawczynią dokumentu zachowanego w Muzeum jest także Katarzyna Salo-
monowa z d. Kozioł z Korzkwi („Katarzyna Koslowna z Corzkwie Szalamunowa”). 
Nawiązała ona do wcześniejszego, wystawionego przez siebie dokumentu sprzedaży 
z 11 kwietnia 1609 roku dla swej krewnej Jadwigi Kamieńskiej z Bebelna za zgodą 
jej męża Wacława Kamieńskiego ze Świętochłowic. W dokumencie z 9 lipca 1614 
roku Katarzyna zobowiązuje dzierżawców Kuźnicy Boguckiej, Katowic i Brynowa 
do płaceniu księdzu za odprawianie nabożeństw w kaplicy Najświętszej Marii Panny 
6 talarów rocznie jako procent od sumy zapisu – 100 talarów18. Katarzyna wystawiła 
ten dokument, ponieważ przez kilka lat dzierżawcy Kuźnicy Boguckiej, mimo złożo-
nej obietnicy, nie chcieli płacić tego wynagrodzenia księdzu w Bogucicach. Wiadomo, 
że Katarzyna nie żyła już w 1617 roku, bo wtedy nastąpił podział majątku po niej. 

Obydwa przedstawione tu dokumenty z 1614 roku, wystawione przez ostat-
nią właścicielkę Mysłowic i Bogucic z rodu Salomonów Katarzynę Salomonową, 
stwarzały podstawy do działania tak popularnych w okresie kontrreformacji bractw 
religijnych. Bractwa te były formą organizacji społecznej. Patronowały one nie tylko 
wspólnym nabożeństwom, ale organizowały też pomoc dla ubogich i chorych. Miały 

 16 Muzeum Zamkowe w Pszczynie (dalej: MZwP), sygn. MP 868-42/4. Po 1945 roku, kiedy tworzono 
Muzeum Wnętrz Zamkowych w Pszczynie, doszło na zasadzie przypadku do częściowego rozdzielenia 
jednolitego dotychczas Archiwum Książęcego w Pszczynie (Archiv des Fürsten von Pless) i około 20 
dokumentów (w tym kilka pergaminowych) znalazło się w zbiorach tegoż muzeum.

 17 Już w inwentarzu z 1932 roku (AP Pszczyna, AKP, sygn. II/49a, s. 153) odnotowano, że większy 
dokument (ten w Archiwum) jest dobrze zachowany, a mniejszy (w Muzeum) jest „wspaniale zacho-
wany” (vorzüglich erhalten). 

 18 MZwP, sygn. MP 868-42/4: „Dzierżawcy, herbowie i potomkowie pomienionej Kuźnice, wsi Katowic 
i Brwinowa [mają płacić] dla księdza w Bogucicach 6 talarów rocznie na 2 lipca (święto Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny). Katarzyna daje 100 talarów widerkafu na Kuźnicy Boguckiej, wsi Katowi-
cach i Brwinowie”.
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one charakter demokratyczny, ponieważ skupiały ludzi różnych stanów. Dokument 
dotyczący Mysłowic uchodził za zaginiony i był znany tylko z odpisu, a dokument dla 
bractwa w Bogucicach nie był w ogóle znany w żadnych publikacjach naukowych.

zdzisław jEdynak

Katarzyna Salomonowa und die zwei Stiftungsdokumente für die Pfarrkirchen in 
Bogutschütz und in Myslowitz aus dem Jahre 1614

Zusammenfassung

Im Staatsarchiv Kattowitz, die Abteilung in Pless behielt sich das Pergamindokument, 
das der Begründung der Bruderschaft der Muttergottes durch Katarzyna Salomon geb. 
Kozioł in der Kirche in Myslowitz betrifft. Sie war die letzte Besitzerin von Myslowitz und 
Bogutschütz von dieser Familie. Dieses Dokument war für vermisst gemeint und war nur 
von der Kopie bekannt. Das zweite durch sie in demselben Jahr ausgefertigte Dokument 
betrifft der Begründung der ähnlichen Bruderschaft in der Pfarrkirche in Bogutschütz. 
Dieses Dokument war überhaupt in keinen Publikationen bekannt und es behielt sich im 
Burgmuseum in Pless.

zdzisław jEdynak

Katarzyna Salomonowa and two foundation acts for parish churches in Bogucice and 
Mysłowice from 1614

Summary

A historical parchment concerning the foundation  of the Brotherhood of Our Lady  
in 1614 discovered in the church in Mysłowice by Katarzyna Salomonowa, maiden name 
Kozioł which were preserved till our times in the Pszczyna Department of the State 
Archives in Katowice. Katarzyna Salomonowa was the last owner of Mysłowice and 
Bogucice. The preserved document, known only from its copies, was considered missing. 
The second document issued by her in the same year concerns the foundation of a similar 
brotherhood at a parish church in Bogucice. This document had not been known before in 
any form and was finally found in the Castle Museum in Pszczyna. 
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piotr grEinEr

Mapa warzywniaka pana na Pszczynie księcia 
Friedricha Ferdinanda von Anhalt-Cöthen 
z 1805 roku

W przepastnych zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach opieką archi-
walną otaczana jest rękopiśmienna mapa wielkoskalowa1 obrazująca rozplanowanie 
upraw w przypałacowym ogrodzie warzywnym panującego na przełomie XVIII i XIX 
wieku na Pszczynie księcia Friedricha Ferdinanda von Anhalt-Cöthen. Wydawało się 
na początku, że to jakaś tam, jedna z setek rękopiśmiennych map, które przechowuje 
pszczyński oddział Archiwum w Katowicach. Wzbudziła ona jednak nasze zaintere-
sowanie badawcze na początku głównie z powodu wyrysowanej rozległej kwatery 
ogrodowej uprawy kartofli2 – roboczo nazwaliśmy ją więc „mapą kartoflaną”, od 
nazwy warzywa wówczas na pruskim Górnym Śląsku ciągle egzotycznego, mimo 
usilnych starań lokalnej administracji postępującej za nakazami fryderycjańskiej, 
wrocławskiej i dalej berlińskiej władzy, która widziała w tej uprawie antidotum na 
powtarzające się klęski głodowe, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych XVIII wieku, 
powodowane nieurodzajem upraw zbożowych. Kartofel zdobędzie żołądek, a z cza-
sem i podniebienie Górnoślązaków, tak bezpośrednio, jak i w przeróżnych przetwo-
rach, dopiero w kolejnych dekadach XIX wieku3. Jego uprawy staną się wówczas 
równorzędne w tym regionie z tradycyjnymi uprawami zbożowymi pod względem 
zajmowanej powierzchni. Przejdą w owym okresie do monokultury żywieniowej 
plebejskiej ludności na Górnym Śląsku. Skądinąd doprowadziła ona w latach 1844–
1851, w wyniku przywleczonej z Ameryki zarazy kartoflanej, do katastrofy głodowej, 
która przetoczyła się od Irlandii po Rosję. Została opisana dla przestrzeni śląskiej 
wielekroć. Nic nie dorównuje tragizmowi opisów tyfusowej śmierci głodowej zawar-
tych w naukowych, z autopsji pozyskanych, raportach wielkiego Rudolfa Virchova4 . 
W formie artystycznej zostały ujęte w naturalistycznym dramacie „Tkacze” (De Wa-
ber, Die Weber) przez laureata Nagrody Nobla z literatury w 1912 roku Gerharda 
Hauptmanna5 . 

W Pszczyńskiem, jak i na całym Górnym Śląsku, dzieje uprawy kartofli sięgają 
długo jeszcze czasów przedpruskich. Do jej spopularyzowania walnie przyczynić się 
mieli majstrowie sprowadzani do hut, a potem kopalń pszczyńskich, z saksońskich 

 1 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie, zespół 17/53 Archiwum Książąt Pszczyń-
skich w Pszczynie, sygn. XVIII/157.

 2 Używamy tu konsekwentnie historycznej na Górnym Śląsku nazwy kartofel, wywodzącej się z wło-
skiego wyrazu, wymawianego dawniej tartuffel, a odwołującej się do trufli, skąd wzięła się środkowo-
europejska nazwa kartofel, zwłaszcza na obszarach oddziaływania leksyki języka niemieckiego, gdzie 
jest Kartoffel . 

 3 S. Michalkiewicz: Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku (na przykładzie 
majątku Książ). Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 110–111; Historia chłopów śląskich. Red. 
S. Inglot. Warszawa 1979, s. 193; Historia Śląska. T. II 1763–1850. Cz. I 1763–1806 . Pod red . 
W. Długoborskiego. Wrocław – Warszawa – Kraków 1966, s. 103–104.

 4 R. Virchov: Mittheilungen über die in Oberschlesien herrschende Typhus-Epidemie. Berlin 1848.
 5 P. Greiner: Nobliści ze Śląska. Gliwice – Opole 2005, s. 32–34.
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włości Anhaltów. Saksończycy przekazać mieli umiejętność uprawy tej byliny za-
równo książęcym ogrodnikom, jak i górnośląskim siodłokom6. Stanowe państwo 
pszczyńskie, a w fryderycjańskich czasach powiat pszczyński, przodować miał na 
przełomie XVIII i XIX wieku w uprawie kartofli na całym Górnym Śląsku7 . Jed-
nak w ograniczonym ciągle do upraw ogrodowych areale. Poważniejszego znaczenia 
ekonomicznego dla gospodarki folwarcznej i chłopskiej ta uprawa nabrała dopiero 
w kolejnych dekadach XIX wieku, co było związane z przerzuceniem jej z uprawy 
ogrodowej do polowej8. Na uwagę zasługuje źródłowa informacja, że w folwarcznym 
kluczu lędzińskim uprawiano na początku XIX wieku dwa gatunki kartofli: czerwo-
ne i tzw. dzikie (białe). Większe plony dawały ziemniaki dzikie, przeważnie 10–13 
korców (750–975 litrów) z 1 korca (75 litrów) wysiewu. Przy uprawie ziemniaków 
czerwonych osiągano nieco niższe plony, 6–12 korców (450–900 litrów), ale były 
one smaczniejsze. W porównaniu ze średnimi plonami na całym historycznym Śląsku 
– gdzie uzyskiwano w owym czasie z jednego korca wysiewu 4–6 korców (300–450 
litrów) kartofli – były one stosunkowo wysokie9 . 

Wzrastające znaczenie gospodarcze kartofli z przełomu XVIII i XIX wieku w spe-
cyficznym wymiarze, ale jakże zasadnym jak się okazało z ekonomicznego wymiaru 
wyjątkowo dochodowego, ciągle obowiązującego przymusu propinacyjnego, odnoto-
wał kronikarz pszczyńskiego wolnego państwa stanowego Heinrich Wilhelm Schaef-
fer, pisząc, że w latach „(…) 1799–1800 rozpoczęto tutaj produkcję wódki z ziem-
niaków, najpierw w gorzelni w Suszcu”10. Konsekwencje odnotował w latach czter-
dziestych XIX wieku radykał Wilhelm Wolff: „W długim okresie poniżenia i niewoli, 
w jakiej górnośląscy chłopi utrzymywani byli przez rząd chrześcijańsko-germański 
i jego junkierstwo, jedyną pociechą, jedynym wzmocnieniem i połową pożywienia 
dla chłopa była wódka. (…) Na tym najważniejszym artykule spożywczym górnoślą-
skiego chłopa robili oni [szlachta górnośląska] wspaniałe interesy”11 .

Uprawę ogrodową kartofli na stoły panów na Pszczynie rozpoczęto dopiero na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Wydaje się, że również na pańskich stołach powoli zdo-
bywały uznanie smakowe. Stąd znaczenie wzmiankowanej mapy i pytania, jakie upra-
wy warzywne dominowały w ogrodach pałacowych obok kartofli i ponadto jakie wa-
rzywa wówczas w górnośląskich warzywniakach szlachty w ogóle uprawiano. Okazuje 
się, że w opisywanym przez mapę w czerwcu 1805 roku przypałacowym warzywniaku 
kartofle zajęły samodzielnie lub we współuprawie (typowej między rzędami) z kapustą 
i kalarepą 1,68 ha, tj. 44,8% wszystkich upraw! Nie wydaje się, że aż tyle potrzebowały 
pańskie stoły. Czy kartofle były już wówczas niejako „przy okazji” głównym pożywie-
niem pańskiej służby? Wymaga to dalszych badań w źródłach opisowych.

 6 W nomenklaturze polskiej: kmieciom.
 7 L. Wiatrowski: Gospodarstwo wiejskie w dobrach pszczyńskich od połowy XVII do początku XIX 

wieku. Wrocław 1965, s. 112.
 8 S. Michalkiewicz: Gospodarka magnacka…, s. 111; L. Wiatrowski: Gospodarstwo wiejskie…, 

s. 112. 
 9 L. Wiatrowski: Gospodarstwo wiejskie... s. 101.
 10 Henryk Wilhelm Fryderyk Schaeffer, Kronika Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 roku księstwa 

pszczyńskiego. Tłumaczenie B. Spyra. Część I. Pszczyna b.r.w., s. 89.
 11 W. Wolff: O przyczynach nędzy i zacofania chłopa polskiego na Śląsku. [W:] Śląsk w pierwszej poło-

wie XIX wieku. T. I: Śląsk w latach 1806–1847. Wybór źródeł. Oprac. W. Długoborski i K. Popio-
łek. Wrocław 1957, s. 99.
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G. Brettschneider, Schloss Garthen zu Pless

Przedstawić w tym miejscy należy opis samej analizowanej mapy. Została za-
tytułowana Schloss Garthen zu Pless przez jego autora G. Brettschneidera. Był on 
czynnym w tym okresie w powiecie pszczyńskim geometrą (Conducteur), autorem 
m.in. planu Pszczyny z 1811 roku12. Mapa ma wymiary w ramce 68,5 na 47 centy-
metrów i została wykonana w skali 1:800, w orientacji północno-zachodniej. Dzieli 
się na dwie nierówne części: zasadniczą, z rysunkiem rozplanowania upraw książę-
cego ogrodu oraz, w lewym boku zamieszczoną, niżej cytowaną tabelą z wykazem 
poszczególnych upraw. Elementy kartograficzne uzupełnia transwersalna podziałka 
(w calach i sążniach) oraz ozdobna róża wiatrów. 

Mapa, poza zadanymi pytaniami o uprawę kartofli, przyniosła również odpowie-
dzi na pytania o uprawiane na początku XIX wieku na Górnym Śląsku inne warzy-
wa w warzywniakach szlacheckich. Cały pański warzywniak w Pszczynie, położony 
w zachodnio-południowej części obszaru dworsko-przypałacowego, graniczącego 
z folwarkiem Kempa, liczył 26 mórg13 i 156 prętów14, to jest spory areał 6,9 ha. 
W tym uprawy warzywne zajmowały 3,8 ha, a resztę inne instalacje ogrodowe, takie 
jak: trawniki, ścieżki, rabaty kwiatowe, kompostowniki, oranżerie, szklarnie, uprawy 
i szkółki drzew owocowych, zielniki, rozsadniki.

 12 Patrz szerzej: P. Greiner: Plany miast pruskiego Górnego Śląska z lat 1810–1811/1815. „Szkice 
Archiwalno-Historyczne” nr 6, 2010, s. 16; P. Greiner, M. Mączka: Bieruń na dawnych mapach. 
[W:] Bieruń. Monografia historyczna. Red. R. Kaczmarek i ks. J. Myszor. Bieruń 2007, s. 15–24.

 13 Morga (Morge) reńska, która liczyła 2553,21 m2 .
 14 Pręt (Ruthen) reński, który liczył 14,18 m2 .
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Dokładny rozkład upraw obrazuje poniższa tabela, która jest tłumaczeniem z ta-
beli umieszczonej na mapie.

Nr
(kwatery) Wykaz upraw

Razem W tym uprawy Trawniki Bez upraw
Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty Morgi Pręty

1 Szparagi 46 46
2 Kartofle i kalarepa 135 135
3 Groch 69 69
4 Kartofle 1 111 1 111
5 Kartofle 1 50 1 50
6 Kapusta 1 4 1 4
7 Drzewa owocowe i trawnik 2 9 2 9
8 Kartofle i kapusta 2 166 2 166
9 „Kupa ziemi” porośnięta trawą 7 7

10 Cebula 11 11
11 Skorzonera 15 15
12 Buraki czerwone 20 20
13 Marchew 18 18
14 Szkółka drzewek 28 28
15 Modra kapusta 33 33
16 Szkółka drzewek 50 50
17 Kalarepa i włoska kapusta 49 49
18 Marchew 26 26
19 Biała kapusta 39 39
20 Cebula 34 34
21 Pietruszka 27 27
22 Seler 26 26
23 Rzodkiewka 43 43
24 Kapusta włoska 18 18
25 Pietruszka 24 24
26 Marchew 25 25
27 Kapusta włoska 19 19
28 Truskawki 33 33
29 Marchew 33 33
30 Sałata 33 33
31 Truskawki 34 34
32 Kalarepa 19 19
33 Pietruszka 25 25
34 Marchew 25 25
35 Pasternak 18 18
36 Ogórki 20 20
37 Śliwy i trawa 26 26
38 Śliwy i trawa 26 26
39 Flance kapusty 35 35
40 Szpinak 33 33
41 Sałata 26 26
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42 Kwiaty 13 13
43 Kwiaty 24 24
44 Seler i sałata 22 22
45 Seler i sałata 37 37
46 Sałata 32 32
47 Różne zioła 37 37
48 Trawnik 41 29 12
49 Trawnik 42 30 12
50 Szkółka 47 47
51 Oranżeria 48 48
52 Oranżeria 69 48
53 Trawnik 30 30
54 Szparagi 7 7
bn Rabaty pod murem 15 15
bn Szklarnia i inspekty 128 128
bn Trawnik z drzewami 3 49 3 49
bn Drogi i ścieżki 5 14 5 11

RAZEM 26 156 14 158 6 26 5 152

Jakie jarzyny, prócz kartofli, uprawiane były na pańskie stoły w Pszczynie? Tu 
raczej jest bez większych niespodzianek. Oczywiście w największym areałowym 
wymiarze, tak typowym dla ogrodnictwa środkowoeuropejskiego, sadzono różne 
odmiany kapusty: białej15, włoskiej i modrej – w sumie razem pod uprawę kapusty 
przeznaczono 0,48 hektara, plus 0,74 hektara we współuprawie z kartoflami i dodat-
kowo jeszcze 0,5 ara na hodowlę flanc kapusty. Na uwagę zasługuje zwłaszcza uprawa 
modrej kapusty. Gdzieś tam modra kapusta spotkała się w na przełomie XIX i XX 
wieku z kluskami kartoflanymi (w odmianach „śląskiej” i „polskiej”) i mięsem woło-
wym zawiniętym w tzw. roladę w tradycyjnym od tego czasu świątecznym obiedzie 
Górnoślązaków. Stąd jej wręcz historyczne znaczenie, które wymaga monograficz-
nych badań, jak i genezy na świątecznym stole Górnoślązaków tzw. rolady.

Ponadto uprawiano tradycyjnie: marchew (1,8 ara) i groch (1 ar) oraz w mniej-
szych zagonach buraki, cebulę i ogórki, a z „włoszczyzny”: seler, pietruszkę, sałatę, 
kalarepę i szpinak. Zauważyć należy zapomniane dzisiaj prawie zupełnie takie ko-
rzenne uprawy jak pasternak i skorzonera oraz ciągle mało popularne w naszym re-
gionie szparagi (0,7 ara). Obok kartofli nieobecne były wówczas nawet w uprawach 
ogrodowych arystokracji górnośląskiej pozostałe importowane z Nowego Świata ja-
rzyny, które dla nas wydają się niezastąpione, jak pomidory i fasola, a także różne 
dyniowate. Z uprawianych owoców zasługują na uwagę stosunkowo rozległe poletka 
upraw truskawek (wówczas nowinka ogrodnicza na Górnym Śląsku16) i wyróżnienie 
przez autora mapy upraw śliw. Czyżby te owoce były ulubionymi przez książąt An-
halt-Cöthen?

Mapa dostarcza kolejnych informacji do, zaniedbanych niestety od lat, badań nad 
dziejami gospodarczymi Górnego Śląska. 

 15 Dominowała ona w uprawach na całym Śląsku – por. Historia chłopów śląskich…, s. 118.
 16 Owoc ten został uzyskany w ogrodnictwie europejskim w wyniku krzyżówek roślin amerykańskich 

i europejskich dopiero w połowie XVIII wieku.
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piotr grEinEr

Die Landkarte des Gemüsegartens des Herrn auf Pless des Fürsten Friedrich Ferdinand 
von Anhalt-Cöthen aus dem Jahre 1805

Zusammenfassung

Die Analyse der Landkarte im Mehrmaßstab, des Burggemüsegartens, angefertigt in 
Pless im Jahre 1805, auf der man die Einteilung des damals in Oberschlesien bestellten 
Gemüses darstellte. Fast die Hälfte des Areals besetzte schon damals die Kartoffelnbe-
stellug, städing in dieser Zeit zur Garten- und nicht Feldbestellung begrenzt.

piotr grEinEr

The Lord of Pszczyna Friedrich Ferdinand von Anhalt-Cöthen’s Map of His Vegetable 
Garden

Summary

The analysis of the large scale map of the castle vegetable garden in Pszczyna created 
in 1805. The map shows the layout of beds for vegetables cultivated in Upper Silesia at 
the time. Half of the land was allocated for growing potatoes which were still at that time 
cultivated in gardens not in fields.
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mirosław węcki

„Alarm w powiecie… !”, czyli rozważania na 
temat totalitaryzmu i insektów

Totalitaryzmy potrzebują wrogów. Tylko w ten sposób mogą wytłumaczyć ko-
nieczność istnienia zbrodniczych systemów władzy opierających się na całkowitej 
kontroli nad społeczeństwami oraz usprawiedliwiać swoje niepowodzenia. Obraz 
wroga wykreowany tylko i wyłącznie przez propagandę nie wystarczy jednak, aby 
można było „mobilizować” wsparcie mas dla działań reżimu. Konieczny jest racjonal-
ny element zawarty w tym obrazie, który pozwoliłby wykorzystać obawy, lub inne 
źródła motywacji ludności. Czasami rzeczywistość sama dostarcza potrzebnych fak-
tów, które aparat propagandowy może wykorzystać na potrzeby swoich mocodaw-
ców. Od sprawności tegoż aparatu zależy jednak, czy dane hasło będzie czynnikiem 
rzeczywiście przekonywającym społeczeństwo do realizacji zadań postawionych 
przez władzę, czy też raczej stanie się karykaturą reżimu.

Lipiec 1944 roku przyniósł koniec względnego bezpieczeństwa od niszczących 
nalotów alianckiego lotnictwa, jakim Górny Śląsk stanowiący część Trzeciej Rze-
szy cieszył się dotychczas. Stacjonująca we Włoszech 15. Flota Powietrzna USA 
rozpoczęła wtedy akcję przeciwko hitlerowskiemu przemysłowi paliwowemu. Na 
liście celów znalazły się m.in. zakłady w Blachowni Śląskiej i Kędzierzynie, pro-
dukujące benzynę syntetyczną pozyskiwaną z węgla. Pierwszy nalot miał miejsce 
7 lipca i zakończył się poważnym uszkodzeniem obydwu zakładów. Szybkie postępy 
Niemców w naprawie zniszczeń skłoniły dowództwo amerykańskie do powtórzenia 
nalotu. Nastąpił on dokładnie miesiąc po pierwszym – 7 sierpnia 1944 roku. Tego 
dnia nad Górny Śląsk wyruszyła armada powietrzna licząca 414 bombowców typu 
B-17 i B-24 Liberator, osłanianych przez liczne myśliwce typu Mustang i Lightning . 
Nalot przyniósł znaczne uszkodzenia atakowanych obiektów i ograniczył ich możli-
wości produkcyjne na kilka tygodni. Według raportów niemieckich, w wyniku nalotu 
poległo 120 osób cywilnych (w tym spora grupa robotników przymusowych) z miej-
scowości sąsiadujących z atakowanymi zakładami. Straty atakujących ograniczyły się 
do kilkunastu maszyn1 .

Następnego dnia po nalocie, gdy specjalne komisje ustalały rzeczywiste rozmiary 
strat, a prasa nazistowska nie zdążyła jeszcze poinformować o kolejnym „terrory-
stycznym ataku” Amerykanów, do kierownictw powiatowych NSDAP na Górnym 
Śląsku trafił okólnik sygnowany przez wysokiego rangą urzędnika katowickiego okrę-
gu partyjnego (Gauleitung) – Paula Rodena. Pismo zawierało m.in. następującą dy-
rektywę: 

„Przy okazji wczorajszego nalotu wrogie samoloty zrzuciły stonkę ziemniaczaną 
nad polami uprawnymi wielu gmin w powiecie kozielskim. Jest całkiem możliwe, 
że także w innych powiatach okręgu Górny Śląsk, nad którymi przelatywały wrogie 
samoloty, zrzucono wielkie ilości tego szkodnika. Kierownicy powiatowi (Kreisleiter) 
NSDAP wchodzących w grę powiatów mają natychmiast nawiązać kontakt z powia-

 1 A. Konieczny: Śląsk a wojna powietrzna lat 1940–1944. Wrocław 1998, s. 99–128.
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towymi przywódcami chłopów (Kreisbauernführer) i w razie konieczności skierować 
dzieci szkolne na poszukiwania”2 .

Jednocześnie podjęto stosowne przygotowania propagandowe, np. w numerze 
gliwickiego dziennika „Der Oberschlesiche Wanderer” z 11 sierpnia 1944 roku uka-
zało się wezwanie do zwalczania stonki – owego „masowego mordercy naszego naj-
ważniejszego pożywienia”. O znalezieniu insektów miano natychmiast meldować 
najbliższym placówkom policji, NSDAP lub Stanu Żywicieli Rzeszy (Reichsnähr-
stand)3. Jeszcze intensywniej akcja uświadamiająca przebiegała w szkołach. Oto jak 
wspomina tę sprawę jeden z niemieckich mieszkańców powiatu kozielskiego: „Mu-
siało to być na wiosnę 1943 lub 1944 roku, gdy przed klasami szkolnymi pojawiło 
się nowe zadanie. Nazistowska propaganda rozpowszechniała meldunek, że alianckie 
samoloty zrzuciły nad Niemcami wielkie ilości stonki ziemniaczanej, aby zakłócić 
zaopatrzenie w żywność ludności niemieckiej. Ta akcja propagandowa była świado-
mie i celowo kontynuowana w szkołach. Przeprowadzono lekcje biologii, na których 
zapoznano nas z egzystencją i zagrożeniem ze strony stonki ziemniaczanej. W klasach 
wisiały plakaty, na których ukazane były żarłoczne stonki. Zamieszczone na nich 
napisy informowały nas o podstępie wroga i wzywały do walki ze stonką ziemnia-
czaną. Uderzającym było, wciąż to jeszcze pamiętam, że nasi nauczyciele, zazwyczaj 
starsze osoby, traktowali ten temat całkiem formalnie i nie wywoływali entuzjazmu 
dla nadchodzącej akcji”4 . 

Fakt zaangażowania dzieci szkolnych w różnego rodzaju prace rolne nie był novum 
w nazistowskich Niemczech. Już w 1934 roku wprowadzono instytucję „roku na 
wsi” (Landjahr) – dziewięciomiesięcznego obozu dla uczniów obu płci w wieku 14–
15 lat, którzy ukończyli naukę w szkole. „Rok” wywodził się z funkcjonującej jeszcze 
za czasów republiki weimarskiej „pomocy wsi” (Landhilfe), środka zaradczego dla 
bezrobocia wśród młodzieży. Naziści podtrzymali i rozwinęli tę instytucję. Młodzież 
odbywająca „rok na wsi” wykonywała liczne prace w gospodarstwach rolnych. Pro-
gram obejmował też szkolenia zawodowe oraz intensywne ćwiczenia gimnastyczne. 
Istotnym elementem edukacji była indoktrynacja narodowosocjalistyczna5 .

Landjahr nie wyczerpywał „rolniczych” aktywności dzieci i młodzieży w Trzeciej 
Rzeszy. Nazistowska organizacja młodzieżowa Hitlerjugend, do której przynależność 
była obowiązkowa dla każdego niemieckiego dziecka, przeprowadzała liczne akcje 
mające przybliżyć jej podopiecznym pracę i życie na wsi. Wybuch II wojny światowej 
zintensyfikował tego typu działania – poprzez zaangażowanie dzieci z wyższych klas 
próbowano wyrównać braki siły roboczej w gospodarce rolnej. Wiele dzieci z miast, 
jakkolwiek nieprzyzwyczajonych do takiej pracy, traktowało ją jako miłą odmianę od 
szkolnej codzienności, zwłaszcza że czasami wiązała się ona z niewielkim wynagro-
dzeniem finansowym. 

Podobnym „modelem” posłużono się do walki z zagrożeniem plagą stonki ziem-
niaczanej. Rozkaz Rodena dla górnośląskiej NSDAP nie był jednak pierwszą tego 

 2 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej: AP Kat), zespół 12/147 Kierownictwo Powiatowe 
NSDAP w Zabrzu (NSDAP Kreisleitung Hindenburg), sygn. 48, s. 227 – pismo okólne Paula Rodena 
do kierowników powiatowych górnośląskiego okręgu NSDAP z 8 sierpnia 1944 roku.

 3 Kampf dem Kartoffelkäfer!, „Der Oberschlesische Wanderer”, nr 220 z 11 sierpnia 1944 roku.
 4 Relacja Josefa Grögera z 2009 roku (w posiadaniu autora).
 5 http://de.wikipedia.org/wiki/Landjahr z 19 kwietnia 2011 roku.
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typu akcją w historii Trzeciej Rzeszy. Podobne przedsięwzięcia miały miejsce co 
najmniej od połowy lat trzydziestych. Przykładowo w sierpniu 1938 roku kierow-
nictwo powiatowe NSDAP w powiecie Olpe, rolniczym regionie położonym we 
wschodniej Westfalii, otrzymało informację o pojawieniu się na polach dużej ilości 
stonki ziemniaczanej. Tamtejszy kierownik powiatowy natychmiast zawiadomił wła-
dze okręgowe w Bochum. Już w kilka godzin później nadszedł rozkaz zaangażowania 
wszystkich grup miejscowych NSDAP (Ortsgruppen) do przeprowadzenia „wielkiej 
akcji partyjnej” („Grosseinsatz der Partei”) poszukiwania stonki. Działania na terenie 
powiatu miał koordynować sztab złożony z kierownika powiatowego NSDAP, staro-
sty (Landrat) oraz powiatowego przywódcy chłopów. Pierwszym efektem działania 
sztabu był opracowany dzień później obszerny „plan kampanii”. Uruchomiono także 
akcję propagandową na łamach lokalnej prasy – w organie westfalskiej NSDAP „Rote 
Erde”. 16 sierpnia 1938 roku ukazał się artykuł poświęcony stonce pt. „Alarm w po-
wiecie Olpe!” („Alarm im Kreise Ople!”). Zamieszczone w nim zadania kojarzące 
się z wojną, np. „Partia organizuje obronę” („Die Partei organisiert den Abwehr-
kampf”), „Akcja na całej linii” („Einsatz auf der ganzen Linie”), czy „Kto się wyłączy, 
jest zdrajcą” („Wer sich ausschliesst ist Verräter”) były charakterystyczne dla języka 
propagandowego w ówczesnych Niemczech. Tymczasem funkcjonariusze partyjni, 
w towarzystwie okolicznej ludności (z pewnością zaangażowano też młodzież), ru-
szyli na pola. Efektem całodniowych poszukiwań było odnalezienie 9 sztuk stonki 
oraz 19 larw. Stosunkowo niewielkie efekty akcji nie przeszkodziły kierownikowi po-
wiatowemu NSDAP w Olpe w nazwaniu jej „osiągnięciem wspólnotowym najwyż-
szej rangi” („Gemeinschaftsleistung ersten Ranges”). Mimo to musiał on zauważyć, 
że „mieszczańscy i lepiej sytuowani” obywatele (właściwie Volksgenossen – według 
terminologii nazistowskiej, Niemcy „czystej krwi aryjskiej”) wykazywali mniejszy 
entuzjazm do poszukiwań6. Przebieg, efekty oraz społeczny odbiór akcji przeciwko 
stonce były podobne w powiecie kozielskim w sierpniu 1944 roku, tu jednak wyraź-
ną nowością było podkreślanie przez władzę „winy” alianckiego lotnictwa:

„Tak więc poinstruowano nas, abyśmy przygotowali się do »akcji stonkowej« 
i przynieśli zamykane pojemniki. W następnych dniach wypadły zajęcia i już na 
pierwszej lekcji pomaszerowaliśmy w kierunku Rogów Kozielskich, miejscowości 
pod Koźlem. Miejscem akcji stało się wielkie pole ziemniaczane. Po tym jak wytłu-
maczono nam zadania, przydzielono nam nasze bruzdy i ruszyliśmy. Morale uczniów 
było ograniczone, gdyż finansowe wyrazy uznania nie były przewidziane. W czasie 
tych akcji nie znaleziono żadnej stonki. Pewnego dnia nasz nauczyciel przyniósł słoik, 
w którym było kilka stonek. Rzekomo zostały znalezione przez uczniów. Wątpliwe 
jest, czy ta informacja była prawdziwa. Z pewnością stonki te nie zostały zrzucone 
przez angloamerykańskie samoloty, gdyż te osiągnęły obszar Górnego Śląska dopiero 
w lecie 1944 roku. Według mojego ojca, który znał się trochę na rolnictwie, niewiel-
kie populacje stonki zdarzały się na Górnym Śląsku także już w pierwszych latach 
wojny”7 .

 6 P. Wegehaupt: Funktionäre und Funktionseliten der NSDAP. [W:] Wie wurde man Parteigenosse? 
Die NSDAP und ihre Eliten. Red. W. Benz. Frankfurt am Main 2009, s. 51–52.

 7 Relacja Josefa Grögera z 2009 roku.
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Powyższa relacja świadczy o tym, że nazistowska propaganda „stonkowa” wy-
przedzała nieraz alianckie naloty, względnie uruchamiana była bezpośrednio po nich. 
Możliwe jest zatem, że pierwsze poszukiwania stonki miały miejsce na Górnym 
Śląsku jeszcze przed nalotem z 7 sierpnia 1944 roku i cytowanym wyżej okólnikiem 
Rodena. 

Zastosowanie przez Amerykanów „broni biologicznej” mogło posłużyć za pro-
pagandowe wytłumaczenie dla coraz bardziej ograniczonych dostaw żywności dla 
ludności cywilnej. W piątym roku wojny niemiecka gospodarka nastawiona już była 
całkowicie na produkcję wojenną, co wiązało się z ograniczeniem działań w innych 
sektorach. Zaopatrzenie w żywność nie było tu wyjątkiem, zwłaszcza że Niemcy już 
przed wojną nie były w tej kwestii samowystarczalne. Dlaczego jednak właśnie ston-
ka posłużyła goebbelsowskiej propagandzie do wytłumaczenia narastających proble-
mów reżimu?

Stonka ziemniaczana (Leptinotarsa decemlineata) – pochodzący z Ameryki Pół-
nocnej chrząszcz z rodziny stonkowatych został przywleczony do Europy Zachodniej 
na przełomie XIX i XX wieku. Następne dziesięciolecia przyniosły stopniową eks-
pansję tego insekta na wschód. W pierwszej połowie lat czterdziestych XX wieku 
większe ilości stonki pojawiły się na zachodnich terenach Niemiec. Rzeczywiste 
zagrożenie dla gospodarki, jakie niosła ze sobą plaga, skłoniło władze niemieckie do 
podjęcia metodycznych działań mających ją powstrzymać. Jak pisał w 1946 lub 1947 
roku polski specjalista z tej dziedziny, inż. Zdzisław Dąbrowski: „W Niemczech po 
zajęciu wąskiego pasa na wschodnim brzegu Renu, [stonka] powstrzymywana była 
najdłużej, gdyż do r[oku] 1943; zastosowana została tam walka energiczna i rady-
kalna przy użyciu wszystkich stojących do dyspozycji sposobów i środków ochrony 
roślin oraz ogromnych ilości materiału ludzkiego. W [roku] 1943, który to rok wska-
zuje nam dopiero dziś datę pełnego rozkładu wewnętrznego Niemiec, stonka nie 
zwalczana przekracza granicę swego zasięgu, osiągniętego w r[oku] 1938 i w trzech 
kolejno po sobie następujących etapach rocznych podchodzi swymi pojedynczymi 
ogniskami do rzeki Odry”8 . 

W notatce tej uderza niewątpliwe uznanie dla metod zastosowanych w Niem-
czech do zwalczania plagi. Dąbrowski zdaje się tym samym akceptować koniecz-
ność użycia „ogromnych ilości materiału ludzkiego” w tych szeroko zakrojonych 
działaniach. Jeżeli przypomni się, że w Trzeciej Rzeszy zadanie mobilizowania spo-
łeczeństwa do różnych akcji inicjowanych przez państwo spoczywało na NSDAP 
i jej przybudówkach, to logiczne staje się zaangażowanie partii także do zwalczania 
stonki. Przytoczone powyżej przykłady aktywności partyjnej na tym, nomen omen, 
polu jawią się zatem jako element racjonalnych, choć z dzisiejszej perspektywy dość 
groteskowych w formie, działań prowadzonych według planu opracowanego przez 
kompetentnych specjalistów. Autorowi niniejszego tekstu, będącego absolutnym la-
ikiem w dziedzinie rolnictwa, trudno jest ocenić, na ile sytuacja wewnętrzna Trzeciej 
Rzeszy w 1943 roku stworzyła możliwości do dalszej ekspansji stonki ziemniaczanej. 
Faktem jest natomiast, że na Górny Śląsk, i inne wschodnie obszary ówczesnych 

 8 Z. Dąbrowski: Stonka ziemniaczana. Broszura Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (Nad-
zwyczajny Naczelny Komisariat do Walki z Chorobami Zwierząt, Roślin i Szkodnikami), Katowice 
[1946–1947?], s. 2–3.
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Niemiec, dotarła ona w większym wymiarze właśnie w latach czterdziestych. Przy 
coraz bardziej widocznej bezradności niemieckich sił zbrojnych wobec niszczących 
nalotów aliantów oraz narastającymi kłopotami z zaopatrzeniem ludności Niemiec 
w żywność, północnoamerykańskie pochodzenie szkodnika było zapewne wygod-
nym skojarzeniem wskazującym na rzeczywistego „winowajcę” plagi i braku sukce-
sów w jego zwalczaniu. Czy to jednak całkowicie tłumaczy absurdalne oskarżenia 
o zrzucanie stonki przez samoloty? Jak się okazuje, w tym elemencie konstrukcji 
propagandowej tkwiło jednak ziarnko prawdy. 

Wszyscy uczestnicy II wojny światowej prowadzili badania nad zastosowaniem 
broni niekonwencjonalnych, w tym nad bronią biologiczną. Wywiad niemiecki już 
w 1941 roku podejrzewał Amerykanów o próby nad wykorzystaniem stonki ziem-
niaczanej jako broni biologicznej. Nie ma dowodów, że próby takie były rzeczywiście 
w USA prowadzone. Znana jest jednak odpowiedź niemiecka. W latach 1942–1944 
na terenie okupowanej Francji działała niemiecka placówka badawcza zajmująca się 
możliwościami zniszczenia angielskich upraw ziemniaków za pomocą stonki. Pod 
koniec wojny prace nad projektem były już bardzo zaawansowane – ustalono liczbę 
szkodników potrzebnych do skutecznego ataku na Anglię (20–40 milionów sztuk 
owadów), przeprowadzono też próby ze zrzutami insektów, umieszczonych w spe-
cjalnych pojemnikach, z pokładów samolotów. Do zastosowania przez Niemców 
stonki jako oręża nie doszło. Hitler bał się rewanżu mocarstw zachodnich za ewentu-
alne zastosowanie przeciwko nim broni biologicznej, dlatego jeszcze w 1942 roku za-
kazał jej użycia9. Czemu jednak wyniki badań nie miałyby posłużyć propagandowo? 
Nie byłby to pierwszy przykład przypisania przez nazistowską propagandę przeciw-
nikom złowrogich czynów, które samym Niemcom nie były obce.

Fakt zaangażowania młodzieży w walkę ze stonką nie jest przypadkowy. Abstra-
hując od rozmiarów plagi i konieczności zaangażowania szerokich mas ludności w jej 
zwalczanie, co przy ogólnym braku siły roboczej w prowadzącym wojnę kraju nie 
było takie oczywiste, ważny był efekt propagandowo-wychowawczy. Młodzież Trze-
ciej Rzeszy wychowywana była w duchu bezwzględnej wierności wodzowi – Adol-
fowi Hitlerowi i, uformowanemu na zasadach rasowych, narodowi niemieckiemu. 
Obowiązywała przy tym zasada dobra wspólnego przed dobrem jednostek. W myśl 
zasady noblesse oblige, od członków „rasy panów” wymagano najwyższych ofiar dla 
dobra ogółu. Dla młodych ludzi zbieranie stonki mogło być szkołą kolektywnej pracy 
dla narodu. Mogli oni także na „froncie ojczyźnianym” wnieść swój wkład w zwal-
czanie podstępnego wroga. Było to zatem swoiste ideologiczne przygotowanie do 
bezwzględnego zwalczania nieprzyjaciół „narodowosocjalistycznej ojczyzny” w wie-
ku dorosłym. Los chciał, że egzamin z tych nauk przyszedł bardzo szybko. Już kilka 
miesięcy później – w 1945 roku. Wówczas wielu młodych Niemców złożyło naj-
wyższą ofiarę, chcąc okazać się godnymi wzorcom wpajanym im przez nazistowską 
edukację. 

Minęło kilka lat. Na gruzach Trzeciej Rzeszy powstał nowy porządek polityczny. 
Na terenach Niemiec opanowanych przez Armię Czerwoną powstała Niemiecka 
Republika Demokratyczna, a wschodnie rubieże Niemiec, w tym Śląsk, znalazły się, 
jako tzw. Ziemie Odzyskane, w granicach Polski. Głównym wrogiem tych komuni-

 9 E. Geißler: Hitler und die Biowaffen. Münster 1998, s. 9, 26–28, 121–122.
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stycznych państw, wchodzących w skład kontrolowanego przez ZSRR tzw. Bloku 
Wschodniego były „kapitalistyczne i imperialistyczne” USA. Tymczasem na począt-
ku lat pięćdziesiątych niemal połowa upraw ziemniaków w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej (NRD) padła ofiarą plagi stonki ziemniaczanej. Insekty te, prze-
bywające na obszarze na wschód od rzeki Łaby od co najmniej kilku lat, zaadap-
towały się już wystarczająco, aby ich populacja urosła do rozmiarów stanowiących 
rzeczywiste zagrożenie dla upraw. Władze NRD nie mogły uporać się z problemem. 
Konieczne było propagandowe usprawiedliwienie katastrofy. Rozwiązanie znalazło 
się w wypróbowanych wzorcach – otóż znów amerykańskie samoloty „dokonały 
masowych zrzutów szkodnika w celu zniszczenia zasobów żywnościowych Niemiec”, 
tym razem nie narodowosocjalistycznych, ale socjalistycznych. W następnych latach 
„amerykańska broń biologiczna” zaatakowała też inne kraje socjalistyczne, m.in. Pol-
skę. Obszar ataku pokrywał się z kierunkiem naturalnej ekspansji stonki, zwanej też 
wówczas „żukiem Kolorado”. Odpowiedzią krajów demokracji ludowej była histe-
ryczna propaganda antyamerykańska. Na pola zaś ponownie, choć na zdecydowanie 
większą skalę, ruszyły tłumy młodych obrońców osiągnięć socjalizmu z zadaniem 
zniszczenia szkodnika zrzuconego przez podstępnego wroga.

Upatrywanie przyczyn akcji „stonkowej” tylko w jej propagandowym wymiarze 
wydaje się jednak mylne. U jej podstaw leżało przecież realne zagrożenie dla plonów, 
i to w warunkach ogólnego osłabienia struktur gospodarczych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej przez niszczącą wojnę. Dotyczy to zarówno nazistowskich Nie-
miec, NRD, jak i komunistycznej Polski. We wszystkich trzech przypadkach wspie-
rana przez propagandę mobilizacja ludności była jedynie elementem racjonalnego, 
przynajmniej w stosunku do ówcześnie dostępnych środków, planu walki ze stonką. 
Pokazuje to cytowana wyżej broszura inż. Dąbrowskiego. Jest ona bowiem fachową, 
wolną od haseł propagandowych, informacją na temat biologicznych i historycznych 
podstaw pojawienia się w Polsce stonki ziemniaczanej oraz instrukcją definiującą 
metody jej zwalczania. Przedstawiony przez Dąbrowskiego „Plan obrony Kraju przed 
inwazją stonki ziemniaczanej w r[oku] 1947” dzielił Polskę na trzy strefy zagrożenia. 
Najbardziej zagrożona strefa „A” o szerokości 50 km przebiegała wzdłuż granicy nie-
mieckiej i czechosłowackiej, począwszy od Bałtyku, aż do obszarów na południe od 
Nysy Łużyckiej na Śląsku. Strefa „B” obejmowała obszar o szerokości 100 km od gra-
nicy z Niemcami. Reszta kraju stanowiła strefę „C”. „Ogniska” stonki ziemniaczanej 
miały być niszczone przy pomocy środków chemicznych. W tej sytuacji niezwykle 
istotne było sprawne zlokalizowanie owych „ognisk”. Wydaje się, że w ówczesnych 
warunkach prowadzona na szeroką skalę „lustracja upraw ziemniaczanych” mogła 
oprzeć się tylko „na czynniku społecznym, organizacjach politycznych, młodzieżo-
wych oraz szkołach i uczelniach wszelkiego typu”10. Powojenne możliwości Polski 
nie różniły się chyba w tym zakresie szczególnie od nazistowskich Niemiec, stąd też 
podobieństwo zastosowanych środków. 

Masowa skala akcji niejako narzucała zastosowanie „mobilizującego” wpływu pro-
pagandy, a więc ukazania „wyższego celu”. W tej sytuacji bardzo wygodna stawała się 
konstrukcja ideologicznego wroga, co pozwalało władzom systemów totalitarnych na 
wyciągnięcie także korzyści politycznych i „edukacyjnych”. Wskazuje to na pewne 

 10 Z. Dąbrowski: Stonka ziemniaczana…, s. 7–8.
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podobieństwa między nazizmem a komunizmem w zakresie metod manipulowania 
społeczeństwem. Warto zauważyć, że obydwa systemy mogły sięgnąć po mit zrzu-
cania stonki przez Amerykanów tylko w bardzo określonej konfiguracji politycznej. 
Dla Trzeciej Rzeszy była to II wojna światowa, dla krajów komunistycznych taki 
moment stanowiła eskalacja, od końca lat czterdziestych, „zimnej wojny”. Broszura 
Dąbrowskiego, ukazująca sytuację z lat 1946–1947, nie zawiera żadnych sugestii na 
temat „kapitalistycznych knowań”. Dopiero rozwój sytuacji politycznej w następ-
nych latach stworzył warunki pod szerzenie tego typu haseł.

Zarówno w nazistowskich Niemczech, jak i przykładowo w komunistycznej Polsce 
Ludowej podczas mobilizacji ludności do akcji „antystonkowej” zastosowano, oprócz 
propagandy, także przymus administracyjny i moralny. Musiało to odbić się na stero-
wanym „entuzjazmie” społeczeństwa. Zachowały się przekazy ukazujące nastawienie 
ludności polskiej do tego przedsięwzięcia. Np. 16 czerwca 1954 roku w protokole 
posiedzenia Gminnej Rady Narodowej (dalej: GRN) w Chełmie (powiat pszczyń-
ski) tak opisano poszukiwania stonki na swoim terenie: „Zespół zwolnił ob. M.R. 
od poszukiwania stonki. Następnie zes[pół] stwierdził, że wszyscy bez wyjątku, czy 
ktoś ma pole czy nie ma pola winni poszukiwać stonki, wyłącza się od tej czynności 
kobiety ciężarne oraz matki, które posiadają dzieci w wieku przedszkolnym i osoby 
przedkładające świadectwo lekarskie mówiące o niezdolności poszukiwania stonki. 
Następnie ref[erent] Rolny Ob[ywatel] M. dał krótkie sprawozdanie z przebiegu po-
szukiwania stonki. Do ukarania za nie przybycie do poszukiwania stonki daje z Cheł-
mu 13 osób, Kopciowice – 1 osoba, Goławiec – 7 osób, Górki – 5 osób”11. Zwracają 
tu uwagę kary udzielane osobom bojkotującym akcję. Kary pieniężne oraz zachęty 
nie zawsze jednak pomagały, choć liczby „zmobilizowanych” uczestników akcji były 
pokaźne. We wrześniu 1954 roku z terenu gminy Chełm w akcji „brało udział 68 
drużyn po 11 osób, razem 748 ludzi, obszar zlustrowany 335 ha, ukaranych zostało 
przez cały czas trwania lustracji stonki 12 osób na kwotę 2250 złotych, ostatnia lu-
stracja przebiegała w należytym porządku w myśl instrukcji”12. Rok później nastroje 
w Chełmie były już gorsze: „W sprawie stonki znowu podkreślano konieczność akcji, 
ale radna M. wyraziła się, że ludzie płakali mając iść na poszukiwanie jej”13. Nie są 
znane wszystkie powody takiej postawy ludności, wydaje się jednak, że w pewien 
sposób mogły je ukształtować niewiara w sens przedsięwzięcia i brak gratyfikacji 
finansowej za wielogodzinne poszukiwania insektów.

Przytoczone wyżej przykłady pokazują, że zarówno mieszkańcy nazistowskiej 
Trzeciej Rzeszy w latach trzydziestych i czterdziestych, jak i skomunizowanej Polski 
Ludowej w latach pięćdziesiątych XX wieku – na Górnym Śląsku to byli w dużej 
części ci sami ludzie – wykazywali „odporność” na propagandę ukazującą stonkę jako 
„amerykańską broń biologiczną”. Górnolotne, i w gruncie rzeczy absurdalne, hasła 
propagandy nie były skuteczne wobec braku bardziej „przyziemnych” sposobów mo-
tywacji, np. zapewnienia zapłaty dla poszukującej stonki ludności. W tej sytuacji mit 

 11 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Pszczynie (dalej: AP Pszczyna), zespół 17/205 Akta 
gminy Chełm (dalej: AG Chełm), sygn. 247, k. 67 – protokół z 16 czerwca 1954 roku.

 12 AP Pszczyna, AG Chełm, sygn. 247, k. 82 – protokół z 6 września 1954 roku.
 13 AP Kat, zespół 12/601 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Chełmie Śląskim, sygn. 1, k. 23 

– protokół z 20 maja 1955 roku.
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o amerykańskich samolotach zrzucających stonkę ziemniaczaną w celu pognębienia 
wroga jawi się jako klasyczne „przestrzelenie” propagandowe. 

mirosław węcki

“Der Alarm im Kreis…!”, also die die Überlegungen zum Thema Totalitarismus Und 
Insekte

Zusammenfassung

Das 20-ste Jahrhudert war die Zeit der zwei großen Totalitarismen: des Nazismus 
und des Kommunismus. Trotzdem, dass die beiden politischen Systeme sich einander 
als Todesfeinde wahrnahmen, traten zwischen ihnen die zahlreichen Ähnlichkeiten auf. 
Eine von ihnen war die Art und Weise der Leitung und die Manipulation über die Gesell-
schaften, die im großen Teil mit Hilfe der Propaganda durchgeführt wurden. Der Artikel 
veranschaulicht diese Ähnlichkeiten auf dem Beispiel der Mobilmachung der Bevölke-
rung zur Bekämpfung der Kartoffelkäfergeißel. Nur wenige wissen, dass die Autoren des 
Stichwortes für das Abwerfen von Kartoffelkäfer durch die amerikanischen Flugzeuge die 
Nazis waren, die sie auf dieselbe Art und Weise schon in der Zeit des zweiten Weltkrieges 
verwendeten.

mirosław węcki

‘Alarm for the District… !’ – deliberations on totalitarianism and insects

Summary

The 20th century was a period of two great totalitarianisms: Nazism and communism. 
Despite the fact that both political systems perceived each other as mortal enemies they 
had a lot in common. One of the similarities was the manner in which they controlled 
and manipulated the societies using propaganda as one of the most important tools . The 
article illustrates those similarities by showing the ways in which they mobilised people to 
fight the plague of a potato-bug. Hardly anybody knows that it was the Nazis who came 
up with the idea of the potato bug being dropped from American planes and used this 
news during World War II.
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SPRAWOZDANIE DYREKTORA  
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH  
ZA 2010 ROK

W 2010 roku Archiwum Państwowe w Katowicach starało się normalnie funk-
cjonować, pomimo trudności finansowych, jakich doświadczyła państwowa służba 
archiwalna w tym kryzysowym roku budżetowym państwa. Jak co roku przejmo-
wano do zasobu materiały archiwalne, ale już z pewnymi, stopniowymi ogranicze-
niami. Przejęto ostatecznie ponad 210 tysięcy jednostek archiwalnych z 102 zespo-
łów archiwalnych o rozmiarze 362 metrów bieżących. W tym, oprócz materiałów 
aktowych przejęto między innymi 2,9 tys. dokumentacji technicznej oraz 2,7 tys. 
fotografii. Na koniec 2010 roku zasób Archiwum liczył 5.042 zespoły z 2.111.348 
jednostkami o rozmiarze przekraczającym 21 kilometrów bieżących. Posiadane przez 
Archiwum rezerwy magazynowe się jednak kończą i bez zdecydowanych działań 
inwestycyjnych w najbliższym czasie katowickie Archiwum przestanie przejmować 
jakiekolwiek materiały z przedpola archiwalnego.

Do najciekawszych przejęć w 2010 roku należą akta urzędów stanu cywil-
nego z obszaru dzisiejszego miasta Bytomia, to jest historycznego Bytomia (z lat 
1898–1903) oraz gmin włączonych do Bytomia: Bobrku (1899–1902), Łagiew-
nik (1899–1902), Miechowic (1899–1902), Rozbarku (1897–1902), Stolarzowic 
(1900–1904), Suchej Góry (1899–1902) oraz obszaru Wielkich Katowic, to jest 
historycznego miasta Katowice (z lat 1874–1909) i gmin włączonych do Katowic: 
Bogucic (1874–1909), Brynowa (1908–1909), Dąbrówki Małej (1884–1909), Dębu 
(1877–1909), Ligoty (1909 rok), Murcek (1907–1909), Panewnik (1909 rok), Pio-
trowic (1875–1909), Podlesia (1907–1909), Roździenia (1895–1909), Roździenia-
Szopienic (1885–1894), Szopienic (1895–1909), Wełnowca (1880–1909) i Załęża 
(1907–1909). Przejęto kolejne archiwalia zlikwidowanych kopalń węgla kamienne-
go: „Radzionków” z lat 1871–1945, „Paryż” w Dąbrowie Górniczej z lat 1899–1945, 
„Hohenzollern” w Szombierkach z lat 1872–1945, „Bytom” z lat 1923–1945 i hut 
żelaza oraz metali nieżelaznych: „Mariana Buczka” w Sosnowcu z lat 1945–1956, 
„Łaziska” w Łaziskach Górnych z lat 1948–1998. Na specjalną uwagę zasługują prze-
jęte akta gruntowe powiatu tarnogórskiego z lat 1772–2003. 

Archiwum przejęło ponadto w ramach prowadzonej działalności przechowalnic-
twa materiałów niearchiwalnych 129,8 m.b. (9,3 tys. jednostek) tego rodzaju doku-
mentacji. Na koniec 2010 roku przechowywanych było na czas określony 4,3 km akt 
o łącznej ilości 337 tys. jednostek.

W roku sprawozdawczym, jak w poprzednich latach, ograniczono opracowanie 
całkowite do niektórych prac zaplanowanych w cyklu wieloletnim, natomiast w dal-
szym ciągu koncentrowano się, zgodnie z przyjętym wieloletnim planem, na ewi-
dencjonowaniu zasobu pozbawionego jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych. Ewi-
dencjonowaniem objęto 68,3 tys. jednostek archiwalnych o rozmiarze 489 metrów 
bieżących dokumentacji przechowywanej w 281 zespołach, rejestrując to w elek-
tronicznej bazie danych IZA. Prace ewidencyjne będą dalej prowadzone w Centrali 
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w Katowicach oraz Oddziałach w Bielsku-Białej i Raciborzu. Kontynuowano wpro-
wadzanie danych (ponad 20.000 rekordów) z rękopiśmiennych kartkowych inwen-
tarzy roboczych i spisów zdawczo-odbiorczych do bazy IZA.

W związku z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania z zespoła-
mi rozbitymi przechowywanymi w archiwach państwowych katowickie Archiwum 
przygotowało wykaz zespołów rozbitych pomiędzy innymi archiwami państwowymi 
w kraju, uzgodniono z dyrektorami właściwych archiwów państwowych miejsce 
scalenia zespołów rozbitych (zagadnienie to było przedmiotem 3 posiedzeń Komi-
sji Metodycznej) oraz dokonano scalenia zespołów rozbitych w obrębie Archiwum 
w Katowicach.

Wspólna dla Archiwów w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna od-
była 9 posiedzeń, podczas których ocenie poddano 15 inwentarzy archiwalnych (12 
z AP Katowice i 3 z AP Częstochowa), 14 inwentarzy poddano trzeciemu stadium 
oceny archiwalnej (12 – Katowice i 2 – Częstochowa). Ostatecznie zatwierdzono 9 
inwentarzy z AP Katowice i 2 z AP Częstochowa. Ocenie poddano także 60 spisów 
zdawczo-odbiorczych zespołów nowo przejętych do archiwum (21 – Katowice, 39 – 
Częstochowa). Akceptację Komisji oraz uznanie za zespoły opracowane uzyskało 31 
spisów (4 – Katowice, 27 – Częstochowa). Przy tej okazji trzeba podkreślić udział 
trzech pracowników Archiwum w centralnych komisjach i zespołach przy Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Państwowych: Sławomira Krupa jest członkiem Centralnej 
Komisji Metodycznej, dr Anna Machej – Zespołu do spraw rozmieszczania zasobu 
archiwalnego archiwów państwowych i Grażyna Przesmycka – Zespołu do spraw 
opracowania materiałów źródłowych do nowych normatywów kancelaryjno-archi-
walnych dla administracji rządowej w województwach. Ponadto dyrektor Archiwum 
dr Piotr Greiner został członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze 
Archiwów Państwowych oraz Rady Programowej czasopisma „Archeion”.

W ramach nadzoru archiwalnego Archiwum przeprowadziło 319 kontroli (o 44 
więcej niż planowano) oraz 48 ekspertyz. Zatwierdzono 281 przepisów kancela-
ryjno-archiwalnych w nadzorowanych państwowych i samorządowych jednostkach 
organizacyjnych, w tym 113 nowych oraz 168 zmian w przepisach. Archiwum w Ka-
towicach opiniowało również w roku sprawozdawczym, na polecenie Naczelnej Dy-
rekcji Archiwów Państwowych, normatywy czterech centralnych urzędów: Spółki 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., Agencji Rynku Rolnego, 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, PFRON. Zatwierdzono 932 
wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz kolejne 220 zaopiniowano. 
Udzielono ponadto 121 konsultacji pisemnych, 2721 telefonicznych, 818 e-ma-
ilowych i 217 osobiście. Na koniec roku 2010 pod nadzorem Archiwum było 806 
jednostek organizacyjnych, w których archiwach zakładowych łącznie znajdują się 44 
kilometry bieżące materiałów archiwalnych. Zwiększyła się nieznacznie liczba wyda-
nych zgód na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej. W stosunku do roku po-
przedniego, w 2010 roku wpłynęło do uzgodnienia więcej normatywów kancelaryj-
no-archiwalnych, głównie zmian w rzeczowych wykazach akt, z instytucji będących 
pod nadzorem archiwalnym, a także wielu jednostek organizacyjnych nieobjętych 
nadzorem. Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (wspólna z AP Częstochowa) 
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obradowała na 7 posiedzeniach, podczas których między innymi zaopiniowano pozy-
tywnie wnioski na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu własnego.

W rozbudowywanym w ostatnim okresie w katowickim Archiwum ciągu tech-
nologicznym ratownictwa archiwalnego uruchomiony został jego kolejny element, 
liofilizator. Tak więc ciąg ten składa się aktualnie z nowoczesnej komory fumigacyjnej 
– zdezynfekowano w niej w 2010 roku 165 metrów archiwaliów, pracowni masowego 
odkwaszania papieru, gdzie zakonserwowano 33 metry bieżące akt, tj. 212 tysięcy kart 
A4 oraz z uruchomionego z zapleczem zamrażarek wspomnianego liofilizatora. Rola 
katowickiego Archiwum jako centrum regionalnego środkowoeuropejskiego ratow-
nictwa archiwalnego w dorzeczu Odry dla archiwów polskich, czeskich i niemieckich 
została dostrzeżona i w Katowicach odbyły się w dniach 21–24 września 2010 roku 
międzynarodowe warsztaty ratownictwa archiwaliów „Postępowanie w sytuacjach 
kryzysowych i ratowania archiwaliów”. Celem warsztatów, organizowanych po raz 
pierwszy w takiej formie, było zrealizowanie idei wzajemnej pomocy sąsiadujących 
ze sobą państw w razie wystąpienia zagrożeń, zdarzeń, katastrof i przeprowadzania 
sprawnych akcji ratowniczych materiałów archiwalnych. Uczestnikami warsztatów 
byli pracownicy archiwów polskich, czeskich i niemieckich. Obok zajęć teoretycznych 
przeprowadzone zostały pod opieką trenerów ćwiczenia praktyczne z akcji ratowni-
czej różnych typów materiałów archiwalnych. Idea tego typu szkolenia jest wynikiem 
prac Grupy Roboczej, która powstała w 2007 roku po publikacji „Raportu na temat 
archiwów w rozszerzonej Unii Europejskiej”. Podczas warsztatów (22 września) zo-
stała uruchomiona strona internetowa (www.euraned.eu), która gromadzi potrzebne 
informacje dotyczące katastrof zagrażających archiwaliom i sposobów postępowania 
z nimi w sytuacjach zagrożenia oraz ich ratowania. Warsztatom towarzyszyło spotkanie 
Dyrektora Generalnego Archiwów Republiki Czeskiej dr. Vaclava Babički z Zastępcą 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Barbarą Berską, poświęcone rozwi-
janiu współpracy archiwów czeskich i polskich w zakresie ratownictwa archiwalnego.

W 2010 roku zakończono z sukcesem realizację projektu unijnego „Ochrona i kon-
serwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” zaplanowanego na lata 2007–
2010. W 2010 roku kończono w cieszyńskim oddziale katowickiego Archiwum kolej-
ne, ostatnie już zadania związane z umieszczaniem zasobu w pudłach bezkwasowych 
(przepakowano 100 metrów akt do 1 tysiąca pudeł) i bezkwasowych teczek (przepa-
kowano 10 metrów akt do jednego tysiąca teczek). Podsumowanie projektu odbyło 
w dniach 3–5 marca 2010 roku w Cieszynie w formie konferencji zatytułowanej 
„Cieszyn miasto książek”. W czasie jej trwania, 4 marca zostało podpisane „Porozu-
mienie o współpracy na rzecz ochrony, udostępniania i popularyzacji cieszyńskiego 
dziedzictwa piśmienniczego”, dotyczące kontynuowania współpracy realizatorów 
projektu: Książnicy Cieszyńskiej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, konwentu Zakonu 
Braci Miłosiernych (Bonifratrów), Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Archiwum 
Państwowego w Katowicach. 15 grudnia 2010 roku ukonstytuował się Zespół Koor-
dynacyjny, powołany na podstawie wyżej wymienionego Porozumienia, którego za-
daniem jest korelacja planów w zakresie popularyzacji zbiorów oraz upowszechniania 
informacji na temat ich zawartości i możliwości wykorzystania w działalności badaw-
czej, edukacyjnej i kulturalnej. Członkiem prezydium Zespołu z ramienia Archiwum, 
pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego, została dr Anna Machej.
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W ramach konserwacji zachowawczej odkurzono 2 tysiące metrów bieżących akt, 
w pudła bezkwasowe opakowano 649 metrów. Pracownicy magazynów spaginowali 
ponad 2 miliony stron akt. Pracownia reprograficzna wykonała 19,3 tys. klatek mikro-
filmów i prowadziła rozszerzone prace digitalizacji zasobu. Dokończyła digitalizację 
zespołu 12/650 „Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta Bytomia” 
i rozpoczęła digitalizację zespołów 12/38 Policja Województwa Śląskiego oraz 12/15 
Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu. Łącznie pracownia 
reprograficzna wykonała, wraz z opisem, 55,3 tys. zabezpieczających kopii cyfro-
wych z 458 jednostek archiwalnych, które zabezpieczono na macierzach dyskowych. 
W celu zabezpieczenia zdigitalizowanego zasobu archiwalnego zakupiono kolejne 
dwie samodzielne macierze dyskowe, każda o pojemności 7,2 TB. Ponadto wykona-
no na zamówienie użytkowników ponad 17 tys. odbitek kserograficznych i 6,5 tys. 
kopii cyfrowych. Natomiast w pracowni konserwacji jednostkowej dokonano m.in. 
pełnej konserwacji 9 dokumentów pergaminowych i 4 ksiąg rękopiśmiennych. 

Udostępnianie materiałów archiwalnych utrzymywało się w katowickim Archi-
wum na podobnym poziomie jak w 2009 roku W ogólnej liczbie tematów zgłoszo-
nych przez użytkowników odwiedzających Archiwum oraz ilości udostępnionych im 
materiałów archiwalnych nie nastąpiły radykalne zmiany. Udostępniono ogółem 44,9 
tys. jednostek archiwalnych 1409 użytkownikom w trakcie 6094 ich odwiedzin w 9 
pracowniach naukowych Archiwum. Z zasobnych o unikatowym charakterze zbio-
rów bibliotek Archiwum skorzystało 163 czytelników, którzy odwiedzili pracownie 
naukowe 793 razy i udostępniono im 2,4 tys. publikacji książkowych i czasopism.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród korzystających przeważały osoby pro-
wadzące badania o charakterze naukowym i popularnonaukowym (ok. 50% ogólnej 
liczby użytkowników). Wśród nich znaczny procent stanowili pracownicy wszystkich 
pionów Instytutu Pamięci Narodowej. W tematyce badań dominowała problematy-
ka regionalna, głównie dotycząca sytuacji społeczno-politycznej w pierwszych latach 
po zakończeniu II wojny światowej, dziejów miejscowości i poszczególnych insty-
tucji oraz powstań śląskich, a także biografii osób związanych z naszym regionem. 
Drugą najliczniejszą grupę użytkowników stanowili genealodzy (ok. 20% korzysta-
jących). Odnotowano też nieznaczny wzrost użytkowników prowadzących badania 
o charakterze własnościowym. Najwięcej akt udostępniono do badań naukowych 
i popularnonaukowych (50% ogólnej liczby), do których najczęściej wykorzystywano 
akta partii politycznych z okresu po 1945 roku oraz akta administracji państwowej 
i samorządowej z okresu 1922–1939 i po 1945 roku. Wśród badaczy zagranicznych 
przeważali Niemcy. Ponadto z zasobu Archiwum korzystali obywatele Czech, USA, 
Wielkiej Brytanii, Izraela, Austrii, Kanady, Brazylii i Słowacji. Cudzoziemcy prowa-
dzili głównie badania o charakterze genealogicznym (ok. 40% tematów). Rodzaje 
najczęściej udostępnianych materiałów w porównaniu z rokiem 2009 nie uległy ge-
neralnej zmianie. Nadal dominowało zainteresowanie dokumentacją XX-wieczną. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także akta urzędów wojewódzkich i partii 
politycznych oraz akta poszczególnych miast, a wśród genealogów – akta stanu cy-
wilnego i akta metrykalne.

W 2010 roku liczba kwerend wzrosła o ok. 25% w stosunku do 2009 roku, choć 
nie we wszystkich oddziałach Archiwum tendencja ta przedstawiała się jednakowo. 
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Nie odnotowano zaś większych zmian w ich strukturze. Nadal najliczniejszą grupę 
stanowiły wnioski o charakterze własnościowym, a wśród nich kwerendy dotyczące 
udokumentowania tzw. repatriacji i posiadania mienia na terenach byłych wschod-
nich województw RP (ta ostatnia grupa wnioskodawców to ok. 30% wszystkich 
kwerend). W tej grupie kwerend znaczny procent stanowiły podania z urzędów zaj-
mujących się rozpatrywaniem wniosków odszkodowawczych, poszukiwano głównie 
dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa wnioskodaw-
ców oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie rekompensaty za tak zwane 
mienie zabużańskie. Znaczny procent kwerend o charakterze własnościowym sta-
nowiły również poszukiwania do celów spadkowych. Kolejną grupą były kweren-
dy o charakterze genealogicznym. Wśród wnioskodawców w tej grupie przeważały 
osoby prywatne, głównie z zagranicy. Trzecią w kolejności grupę kwerend stanowiły 
wnioski składane przez urzędy, najczęściej związane z ustalaniem sytuacji prawnej 
nieruchomości i sprawami dotyczącymi odszkodowań za wywłaszczenia w okresie 
PRL. Niewielki spadek (ok.1,5%) odnotowano w grupie kwerend dotyczących po-
twierdzenia niemieckiego pochodzenia i wpisania na niemiecką listę narodowościo-
wą (Deutsche Volksliste), przy czym wnioskodawcy najczęściej występowali o akta 
stanu cywilnego, potwierdzające pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach 
II wojny światowej, a w znikomym procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyj-
ne. W grupie kwerend o charakterze socjalnym znacznie zmalała liczba kwerend 
dotyczących potwierdzania okupacyjnych losów oraz pracy i służby w Powszech-
nej Organizacji „Służba Polsce”. Najrzadziej występowały kwerendy o charakterze 
naukowym. W odpowiedzi na złożone podania w 2010 roku wydano z materiałów 
archiwalnych 50 zaświadczeń i 3,4 tys. stron uwierzytelnionych kopii dokumentów, 
zaś z materiałów niearchiwalnych 6,7 tys. uwierzytelnionych kserokopii, 4 odpisy 
i 11 zaświadczeń. Aby odnotować rzeczywiste obciążenie Archiwum pracami z za-
kresu udostępniania zasobu, liczbę kwerend należy powiększyć o 50%, czyli o ilość 
spraw formalnie nie odnotowywanych, a załatwianych telefonicznie i podczas osobi-
stych wizyt klientów w oddziałach zamiejscowych Archiwum oraz w Biurze Obsługi 
Interesanta działającym w Centrali Katowice.

Kontynuowano współpracę z miejscowymi placówkami muzealnymi, głównie 
z Muzeum Historii Katowic, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Ziemi 
Cieszyńskiej w Cieszynie, Muzeum Zamkowym w Pszczynie i Muzeum Państwo-
wym Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz muzeami miejskimi w: Chorzowie, 
Gliwicach, Katowicach, Mikołowie, Raciborzu, Rudzie Śląskiej, Rybniku, Sosnow-
cu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Żorach i Żywcu, a także z Ruhr-Mu-
seum w Essen i Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen-Hösel. W ramach tej 
współpracy Archiwum uczestniczyło w kwerendach wystawienniczych i zorganizo-
wało wspólnie szereg wystaw bądź udostępniło materiały na nie. Kontynuowano też 
współpracę z Katowickim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Intensywnie 
rozwijała się współpraca z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświę-
cimiu, Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, Oświęcimskim i Wado-
wickim Centrum Kultury, Zbiorami Historyczno-Etnograficznymi w Oświęcimiu, 
Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, Książnicą Cieszyńską w Cieszynie, Biblioteką 
Śląską w Katowicach, Biblioteką Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Biblio-
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teką Główną Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Domem Współpracy Polsko-
Niemieckiej w Gliwicach. Pomyślnie kontynuowano współpracę z Uniwersytetem 
Śląskim w Katowicach (głównie Zakładem Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu 
Historii) i jego Wydziałem Zamiejscowym w Cieszynie, Śląskim Uniwersytetem 
Medycznym, Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach 
oraz Politechniką Śląską w Gliwicach – zapoznawano studentów z zasadami i możli-
wościami korzystania z zasobu, udostępniano materiały archiwalne i pomieszczenia 
do prowadzenia ćwiczeń, przyjmowano praktykantów. Warto podkreślić, że wszyst-
kie ćwiczenia metodyczne z zakresu archiwistyki na specjalizacji archiwalnej w In-
stytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywają się na terenie 
Archiwum, gdzie studentom udostępnia się materiały do zajęć. 

14 kwietnia 2010 roku podpisano porozumienie o stałej współpracy z Fundacją 
Minionej Epoki z siedzibą w Rudzie Śląskiej, która ma na celu podejmowanie działań 
zapewniających jak najlepszą ofertę edukacyjną w nowo powstałym Muzeum PRL 
w Rudzie Śląskiej.

Archiwum podjęło współpracę z Centralnym Archiwum Wojskowym w War-
szawie, która polegała na wykonaniu przez CAW i przekazaniu do Archiwum Pań-
stwowego w Katowicach skanów materiałów archiwalnych dotyczących powstań 
śląskich. 19 sierpnia 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskie-
go odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przekazaniu i sposobie udostępniania 
dokumentów pomiędzy Dyrektorami CAW a Archiwum w Katowicach.

Mimo trudności finansowych Archiwum kontynuowało działalność wystawienni-
czą, naukową i edytorską. W 2010 roku Archiwum zorganizowało 6 samodzielnych 
wystaw:
- Policja województwa śląskiego 1922–1939 – wernisaż wystawy odbył się 17 wrze-

śnia i został połączony z konferencją naukową poświęconą dziejom Policji Wo-
jewództwa Śląskiego i jej losom po 1 września 1939 roku. Referaty wygłosili: 
J. Mikitin: Policja województwa śląskiego 1922–1939, G. Grześkowiak: Rodzina 
policyjna 1939 – Zbrodnia katyńska 1940, E. Długajczyk: Dokumenty dotyczące 
policji województwa śląskiego znajdujące się w materiałach Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Moderatorem był prof. dr hab.R. Kaczmarek. Dodatkowymi 
atrakcjami były pokazy grupy rekonstrukcyjnej policji województwa śląskiego 
z lat 1922–1939 oraz współczesnych pododdziałów katowickiej policji prezentu-
jącej umundurowanie, wyposażenie i sprzęt. Wystawa od 28 grudnia była ekspo-
nowana w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach.

- Księstwo cieszyńskie w średniowieczu i czasach nowożytnych – prezentowana 
w pomieszczeniach O/Cieszyn w dniach od 3 do 31 marca w związku z zakoń-
czeniem realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa 
piśmienniczego”. Wystawiono dokumenty poddane konserwacji – 30 j.a. oraz 
15 kopii dokumentów w antyramach (są one stale prezentowane w pracowni 
naukowej Oddziału). Wystawę odwiedzili uczestnicy konferencji „Między teorią 
a praktyką, ochrona zbiorów w małych bibliotekach i archiwach” w ramach 12 
grup wycieczkowych. 

- Od pergaminu do dokumentu cyfrowego – w ramach „Nocy Muzeów” w Cieszy-
nie 14/15 maja zaprezentowano dokumenty pergaminowe, księgi wytworzone 
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w kancelariach książęcej, sądu ziemskiego i miejskiej oraz księgi cechowe i zdi-
gitalizowane materiały archiwalne. W ciągu 6 godzin, od 19.00 do 1.00 w nocy, 
pomieszczenia Archiwum O/Cieszyn odwiedziło, co należy podkreślić, ponad 
1200 osób. 

- Testamenty mieszkańców księstwa cieszyńskiego – w ramach cyklu imprez w Cie-
szynie pt. „Skarby z cieszyńskiej trówły” – 19 września w O/Cieszyn były prezen-
towane cieszyńskie testamenty.

- Współczesna przestrzeń miejska a spuścizna historyczna miast górnośląskich – wy-
stawa przygotowana przez O/Racibórz na konferencję „Wielokulturowość ziemi 
śląskiej”, która odbyła się w dniach 7–8 maja 2010 roku. Wystawa była prezento-
wana w maju i czerwcu.

- Dzieje medycyny i farmacji na Śląsku – wystawa przygotowana samodzielnie 
przez O/Racibórz na konferencję naukową „Dzieje medycyny i farmacji – wybra-
ne zagadnienia”, która odbyła się w dniach 10–11 września. 

Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 6 wystaw:
- Jeszcze jeden dzień… Życie codzienne w Rybniku i powiecie rybnickim w okre-

sie II wojny światowej – wystawa przygotowana przez Muzeum w Rybniku przy 
współudziale Archiwum w Katowicach, prezentowana w Centrali Katowice (gru-
dzień 2009 roku – luty 2010 roku).

- Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego – wystawa przy-
gotowana (w ramach promocji kończącego się w marcu projektu ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego) przez Książnicę Cieszyńską, prezentowana w Centra-
li Katowice (kwiecień – maj).

- 180. rocznica założenia szkoły w Urbanowicach – wystawa zorganizowana przez 
O/Pszczyna wspólnie ze Szkołą nr 4 w Urbanowicach, prezentowana w szkole 
w Urbanowicach (czerwiec).

- Niespełnione marzenia, zawiedzione nadzieje. Śląsk Cieszyński 1945–1948 – 
wystawa przygotowana przez O/Cieszyn wraz z Książnicą Cieszyńską, prezento-
wana w Książnicy Cieszyńskiej (maj – wrzesień).

- Cieszyn teatralny – wystawa przygotowana przez O/Cieszyn wraz z Książnicą 
Cieszyńską, prezentowana w Książnicy Cieszyńskiej (wrzesień 2010 roku – sty-
czeń 2011 roku).

- „Liberator Dinah Might” w Jeleśni – 13.09.1944 – wystawa przygotowana przez 
O/Żywiec z Muzeum Miejskim w Żywcu (prezentacja w Muzeum Miejskim 
w Żywcu 27 września 2010 roku). W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. Kon-
sul Generalny USA w Krakowie Allen Greenberg i Dyrektor Muzeum Armii 
Krajowej w Krakowie. 

Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na następujące 
wystawy organizowane głównie przez muzea górnośląskie:
- Gliwiccy kresowianie – wystawa przygotowana przez Muzeum w Gliwicach – 

materiały Centrali Katowice oraz O/Gliwice (wrzesień – grudzień).



sprawozdaniE dyrEktora archiwum państwowEgo…

188

- Rodzinny splendor – wizerunki i kolekcje Ballestremów w zbiorach Muzeum – wy-
stawa przygotowana przez Muzeum w Gliwicach – materiały O/Gliwice (wrze-
sień – grudzień).

- Ach, co to był za ślub… – wystawa przygotowana przez Muzeum Śląskie w Kato-
wicach – materiały O/Cieszyn (kwiecień).

- Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkańców Żywiecczyzny przez okupanta nie-
mieckiego 1940–1941 – wystawa przygotowana przez IPN Katowice – materiały 
O/Żywiec (listopad).

W 2010 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:
- z 2009 roku wystawę Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 w: Biblio-

tece Miejskiej w Mikołowie (luty – kwiecień), w O/Racibórz (maj) oraz na Wy-
dziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (listopad 
– grudzień);

- z 2007 roku Był sobie dokument… w: Bibliotece Miejskiej w Mikołowie (grudzień 
2009 roku – styczeń 2010 roku) oraz w O/Cieszyn (marzec – maj);

- z 2009 roku Wojciech Korfanty współtwórca II Rzeczypospolitej w: Bibliotece 
Miejskiej w Mikołowie (styczeń – luty), Zespole Szkół Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
(marzec), Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej (kwiecień), Zespole Szkół 
Nr 1 w Tychach (wrzesień – październik) oraz Gimnazjum nr 2 w Żorach (paź-
dziernik);

- z 2008 roku Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku w: Muzeum Energetyki w Ła-
ziskach Górnych (marzec – czerwiec) oraz Miejskiej Placówce Muzealnej w Mi-
kołowie (listopad 2010 roku – maj 2011 roku).

Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowane były 2 wystawy obce:
- Górnoślązacy w polskiej i niemieckiej reprezentacji narodowej w piłce nożnej – 

wczoraj i dziś. Sport i polityka na Górnym Śląsku w XX wieku – wystawa przygo-
towana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, prezentowana 
w Centrali Katowice (marzec).

- Ostrawa – Katowice. Od podobieństw do partnerstwa – wystawa przygotowana 
przez Miasto Katowice i Miasto Ostrawę, prezentowana w Centrali Katowice 
(maj – sierpień).

Kontynuowano zebrania naukowe w siedzibie katowickiej Centrali, na które za-
praszano również prelegentów spoza grona pracowników Archiwum. Odbyły się 
następujące wykłady:
- dr Jerzy Gorzelik (Zakład Historii Sztuki, Uniwersytet Śląski w Katowicach): 

Kult św. Józefa w sztuce baroku ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska
- Tamara Domanik, Katarzyna Kwaśniewicz i Danuta Skrzypczyk: Konserwacja 

jednostkowa i masowa w Archiwum Państwowym w Katowicach. Problemy kon-
serwatorskie

- dr Jiří Brňovják (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Ostrawie): Przeszłość 
i współczesność czeskich archiwów
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- Bożena Husar: Pretendent do tronu polskiego, książę Ukrainy, żołnierz Samodziel-
nej Brygady Strzelców Podhalańskich i księżna partyzant, czyli ciekawe osobowo-
ści żywieckiej linii Habsburgów.

Pracownicy Archiwum wygłosili następujące referaty na konferencjach i sesjach 
naukowych i popularnonaukowych:

R. Banduch: Dokumentacja techniczna, jej masowość i problemy wartościowa-
nia. Konferencja „Dokumentacja masowa – problemy wartościowania i selekcji”. 
Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Poznań 25–26 listopada 2010 roku.

R .  Banduch: Katalog kopalń rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, Luba-
chowa i Modliszowa przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. 
VI Konferencja „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości 
dawnych robót górniczych”. Politechnika Wrocławska. Piechowice 21–23 kwietnia 
2010 roku.

R .  Banduch: Problemy związane z zabezpieczeniem materiałów archiwalnych 
byłych przedsiębiorstw państwowych z terenu województwa śląskiego, zlikwidowa-
nych w latach 2000–2009. Konferencja „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, pro-
blemy, rozwiązania. Zasady a praktyka archiwalna”. Leśna 26–28 maja 2010 roku.

K. Głowania: Pamiętnik nieznanej kobiety – spojrzenie na świat w początkach 
XX wieku. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Pamiętnikarska „Rola 
pamiętników w procesie kształtowania historii”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego Historyków „Histrikon”. Olsztyn 
10–12 marca 2010 roku.

K. Głowania: „Poderżnijcie gardło mi, poderżnijcie żyły, tylko nie zerwijcie 
strun, co srebrem lśniły…”. Wielcy bardowie Rosji. Konferencja rosjoznawcza „Inny 
świat. Wielka Ruś czy wielki terror. O historii słów kilka”. Uniwersytet Śląski w Ka-
towicach. Katowice 28 kwietnia 2010 roku.

P.  Greiner: Eduard Pant – zwycięzca po latach . Udział w panelu dyskusyjnym 
poświęconym dr Eduardowi Pantowi – senatorowi II RP i posłowi na Sejm Ślą-
ski. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Teatr „Korez” w Katowicach. Katowice 
17 lutego 2010 roku.

P. Greiner: Górnośląski laureat Nagrody Nobla z Chorzowa Kurt Alder. Inau-
guracyjny wykład na uroczystości powołania Chorzowskiego Towarzystwa Naukowe-
go im. Kurta Aldera. Chorzów. 27 października 2010 roku.

P. Greiner: Maria Göppert-Mayer. Katowicka laureatka Nagrody Nobla. Wy-
kład towarzyszący „I Regionalnego Konkursowi Zadań Interdyscyplinarnych w Języ-
ku Angielskim im. Marii Göppert-Mayer”; I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Katowicach. Katowice 24 listopada 2010 roku.

P. Greiner: Nobliści żydowscy ze Śląska. VI Wojewódzkie Forum Edukacji Re-
gionalnej „Dziedzictwo historyczno-kulturowe Żydów na Śląsku Opolskim”. Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego. Opole 8 października 2010 roku.

P. Greiner: Górny Śląsk w projektach encyklopedycznych ośrodka katowickie-
go i cieszyńskiego. Seminarium „Encyklopedia Śląska”. Międzynarodowe Centrum 
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Studiów Śląskich przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (Wrocław, 
Opole, Katowice, Opava, Ostrava). Prudnik 16 listopada 2010 roku.

P. Greiner: Źródła kartograficzne do dziejów Kochłowic. Konferencja naukowa 
„650 lat Kochłowic”. Urząd Miasta Ruda Śląska, Towarzystwo „Genius Loci”. Ruda 
Śląska 25 września 2010 roku.

T. Hajewski: Wystawy zorganizowane przez Archiwum Państwowe w Katowi-
cach – porównanie. Seminarium „Wystawy w archiwum – drugie życie dokumen-
tów”. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Szczyrk 15–18 czerw-
ca 2010 roku.

R. Kaczmarek: Niemiecka polityka narodowościowa na Górnym Śląsku po II 
wojnie światowej. Konferencja „65. rocznica zakończenia II wojny światowej”. Archi-
wum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu. Racibórz 7 maja 2010 roku.

R. Kaczmarek: Nieznane wydarzenia z dziejów Tychów. Refleksje na marginesie 
przygotowywanej monografii historycznej Tychów. Konferencja „IV Tyskie Sympo-
zjum Historyczne – Tychy po II wojnie światowej”. Muzeum Miasta Tychy, Instytut 
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tychy 16 listopada 2010 roku.

R. Kaczmarek: Politik der deutschen Arbeitsverwaltung in den annektierten 
oberschlesischen Gebieten. Konferencja „Arbeitsverwaltung und Zwangsarbeit in 
Ost- und Südosteuropa 1939–1945”. Osteuropa-Institut, Freie Universität, Berlin. 
1 października 2010 roku.

R. Kaczmarek: Sprawa granic Polski na Konferencji Paryskiej w 1919 roku. 
Konferencja „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku”. Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego. Katowice 19 listopada 2010 roku.

R. Kaczmarek: Traktaty polsko-niemieckie z 1990 i 1991 roku w perspektywie 
powojennych stosunków polsko-niemieckich. Konferencja „Traktaty polsko-niemieckie 
z 1990 i 1991 roku i ich konsekwencje dla Śląska”. Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Gliwicach, Kamień Śląski 29 września – 3 października 2010 roku. 

R. Kaczmarek: V Internationale conference CCLL. Organizator: Program euro-
pejski Common Constitution and Language Learning. Prezentacja projektu nauko-
wego strony polskiej: The European Union. Teaching materials in Polish English and 
German. Sibiu/Rumunia 3–7 marca 2010 roku.

R. Kaczmarek: VI Internationale conference CCLL, Organizator: Program eu-
ropejski Common Constitution and Language Learning, Prezentacja projektu nauko-
wego strony polskiej: The European Union. Teaching materials in Polish English and 
German. Pecs/Węgry 8–12 września 2010 roku.

K. Kwaśniewicz: Cele i założenia projektu a jego realizacja w Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach, Oddział w Cieszynie. Metody zabezpieczania zbiorów. 
Konferencja „Cieszyn miasto książek” podsumowująca 3-letni projekt „Ochrona 
i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Cieszyn 3–5 marca 2010 
roku.

M. Mączka: Górnictwo rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, Lubachowa i Mo-
dliszowa – próba lokalizacji i zidentyfikowania wyrobisk dawnych kopalń w oparciu 
o źródła archiwalne i badania terenowe. VI Konferencja „Dziedzictwo i historia gór-
nictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych”. Politechnika 
Wrocławska. Piechowice 21–23 kwietnia 2010 roku.
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K. S łysz-Szczucka: Doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach 
w organizowaniu wystaw tradycyjnych i w formie bannerowej. Seminarium „Wysta-
wy w archiwum – drugie życie dokumentów”. Akademia Techniczno-Humanistycz-
na w Bielsku-Białej. Szczyrk 15–18 czerwca 2010 roku.

P. Snoch: Banki i dokumentacja bankowa w zasobie Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Konferencja „Banki i pieniądz na Śląsku”. Archiwum Państwowe 
w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Poznań 18–19 listopada 2010 roku.

G. Sokół-Szołtysek: Rola propagowania materiałów archiwalnych w kształ-
towaniu świadomości historycznej społeczności lokalnych w obszarze działalności 
bielskiego oddziału archiwum państwowego. Seminarium „Wystawy w archiwum – 
drugie życie dokumentów”. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 
Szczyrk 15–18 czerwca 2010 roku.

M. Węcki: Hitlerowski dygnitarz Fritz Bracht – kłodzki rozdział biografii. Pol-
sko-czeska konferencja naukowa „Hrabstwo kłodzkie na tle historii regionu i Europy 
środkowej”. Starostwo w Kłodzku. Kudowa-Zdrój 29–30 listopada 2010 roku.

M. Węcki: udział w panelu dyskusyjnym „Naziści wobec kościoła. Casus górno-
śląski”. Muzeum w Gliwicach. Gliwice 26 listopada 2010 roku.

M. Węcki: Struktury i kadry kierownicze zabrzańskiej NSDAP. Konferencja 
„Zabrze 1939–1989 – obóz władzy wobec społeczeństwa”. IPN Katowice i Muzeum 
Miejskie w Zabrzu. Zabrze 24 kwietnia 2010 roku.

W ramach działalności wydawniczej Archiwum wydało kolejny szósty numer 
czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne”, które, co warto podkreślić, w 2010 
roku zostało wpisane na prestiżową listę polskich czasopism naukowych, tak zwa-
nych parametryzowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo 
dostało wysokie notowania i za opublikowany w nim artykuł można otrzymać sześć 
punktów. Wydany został ponadto drugi tom z serii wydawniczej Archiwum zatytuło-
wanej „Archivum Silesiae Superioris”: Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego 
[1911] 1922–1939. Oprac. E. Długajczyk. Katowice 2010. Ponadto opublikowa-
no katalog towarzyszący wystawie poświęconej dziejom policji województwa ślą-
skiego: A. Dudek, R. Kaczmarek, M. Węcki: Dobro publiczne mieć zawsze przed 
oczyma… Policja Województwa Śląskiego 1922–1939. Katowice 2010 oraz folder 
cieszyńskiego oddziału Archiwum: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział 
w Cieszynie. Katowice 2010. Archiwum było też współwydawcą opracowania Wy-
siedlenia ludności polskiej podczas II wojny światowej we wsiach dzisiejszej gminy 
Radziechowy-Wieprz. Żywiec 2010, którego współredaktorem jest Bożena Husar.

Pracownicy Archiwum opublikowali następujące pozycje zwarte i artykułowe 
oraz prace przez nich redagowane:
Banduch R.: Katalog map kopalń rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, Lubacho-

wa i Modliszowa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. 
[W:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. T. 3. Red. 
P. Zagożdżon, M. Madziarz. Wrocław 2010, s. 459–482.

Gałuszka M.: Augustyn Józef Czarnecki. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. 
Seria nowa. T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 68.
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Głowania K.: „Poderżnijcie gardło mi, poderżnijcie żyły, Tylko nie zerwijcie strun 
co srebrem lśniły…”. Wielcy bardowie Rosji. [W:] „Pisma humanistyczne” Z. 7.
Katowice 2010, s. 37–50.

Greiner P.: Johannes Carl Maier-Hultschin. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. 
Seria nowa. T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 246–247.

Greiner P.: Karl Buchwald. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 2. 
Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 39–40.

Greiner P.: Nabytki Archiwum Państwowego w Katowicach w latach 2000–2007 
użyteczne do badań śląskoznawczych. [W:] Śląsk w czasie i przestrzeni. Red. 
J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold. Wrocław 2009 [2010], s. 249–256.

Greiner P.: Plany miast pruskiego Górnego Śląska z lat 1810-1811/1815. „Szkice 
Archiwalno-Historyczne” nr 6, 2010, s. 11–25.

Greiner P.: Pojęcie i granice Górnego Śląska a Prowincja Wniebowzięcia NMP 
w Katowicach-Piotrowicach. [W:] 150 lat historii Prowincji Wniebowzięcia NMP 
Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Pod red. A. Barciaka i Witosława J. Sztyka 
OFM. Katowice-Panewniki 2008 [2010], s. 216–222.

Jedynak Z.: August Froehlich. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. 
T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 88.

Jedynak Z.: Elfriede Weidlich. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. 
T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 470.

Jedynak Z.: Erwin Meyer. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 2. 
Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 264.

Jedynak Z.: Ewald Ćwienk. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. 
T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 61–62.

Jedynak Z.: Fritz Lubrich junior. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. 
T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 240–241.

Jedynak Z.: Hans Franke. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 2. 
Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 86.

Jedynak Z.: Max Kreutzberger. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. 
T. 2. Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 200.

Jedynak Z.: Max Muschol. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 2. 
Pod red. Z. Kapały. Chorzów 2008 [2010], s. 292–293.

Kaczmarek R.: Administracja i samorząd miejski 1945–1989. [W:] Bielsko-Biała 
w latach 1918–2009. T. 4. Red. R. Kaczmarek. Bielsko-Biała 2010, s. 404–411.

Kaczmarek R.: Bielsko-Biała dzisiaj. [W:] Bielsko-Biała w latach 1918–2009. T. 4. 
Red. R. Kaczmarek. Bielsko-Biała 2010, s. 711–734.

K aczmarek R.: Epidemia „hiszpanki” w 1918 roku w powiecie pszczyńskim . 
[W:] Wkład Górnego Śląska w dzieje europejskiego lecznictwa. Wartości kulturo-
we – zdrowie – społeczeństwo. Red. W. Kaczorowski, J.M. Dyrda. Opole 2010, 
s. 87–98.

Kaczmarek R.: Historia Polski 1918–1989. Warszawa 2010.
Kaczmarek R.: II wojna światowa 1939–1945. [W:] Bielsko-Biała w latach 1918–

2009. T. 4. Red. R. Kaczmarek. Bielsko-Biała 2010, s. 342–374, 386–403.
Kaczmarek R.: Kriegerdenkmäler und Kriegssymbolik in Oberschlesien nach dem 

Ersten Weltkrieg. [W:] Das östliche Europa und die deutschen nach dem Ersten 



sprawozdaniE dyrEktora archiwum państwowEgo…

193

Weltkrieg. Hrsg. von Beate Störtkuhl, Jens Stüben, Tobias Weger. Oldenburg 
2010, s. 197–214.

Kaczmarek R.: Polacy w Wehrmachcie. Kraków 2010. 
Kaczmarek R.: The European Union. Teaching materials in Polish English and Ger-

man/Die Europäische Union Unterrichtsmaterialien auf Polnisch Englisch und 
Deutsch/Unia Europejska. Materiały do nauczania w języku polskim, angielskim 
i niemieckim. Katowice – Tychy 2010 (współautor).

Kaczmarek R.: Tyskie prawa miejskie. [W:] Tychy w latach międzywojennych. Ma-
teriały III Tyskiego Sympozjum Historycznego. Red. M. Lipok-Bierwiaczonek, 
R. Kaczmarek. Tychy 2010, s. 5–12

Kaczmarek R.: Życie polityczne 1945–1989. [W:] Bielsko-Biała w latach 1918–
2009. T. 4. Red. R. Kaczmarek. Bielsko-Biała 2010, s. 412–489.

K a l inowska-Wójc ik B.: Obóz naukowy jako uzupełniająca forma kształcenia 
studentów archiwistyki. Efekty pobytu studentów w „Bibliotece i Archiwum im. 
B.R. Tschammera w Cieszynie. [W:] Kształcenie archiwistów i zarządców doku-
mentacji. Model kompetencji zawodowych. „Studia, Materiały, Konferencje SAP” 
nr 5. Red. W. Kwiatkowska. Poznań 2010, s. 125–136.

Krupa S.: Pałac w Koszęcinie. Badania historyczno-architektoniczne na potrzeby re-
witalizacji zespołu pałacowo-parkowego. [W:] „Wiadomości konserwatorskie wo-
jewództwa śląskiego”. T. 2, Zamki, pałace. Katowice 2010, s. 127–142 (współ-
autor).

Matuszek E., Matuszek P.: Zasób Archiwum Państwowego w Katowicach jako 
baza do badań dziejów Tychów w latach 1922–1939. [W:] „Tyskie Zeszyty Histo-
ryczne”. T. 7. Tychy 2010, s. 84–95.

Matuszek E.: Eugeniusz Brudnicki. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria 
nowa. T. 2. Red. Z. Kapała. Chorzów 2008 [2010], s. 38–39.

Matuszek E.: Eugeniusz Pogoda. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa . 
T. 2. Red. Z. Kapała. Chorzów 2008 [2010], s. 339–340.

Matuszek E.: Józef Brudek. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa. T. 2. 
Red. Z. Kapała. Chorzów 2008 [2010], s. 36–37.

Matuszek E.: Paul Rodewald. [W:] Chorzowski słownik biograficzny. Seria nowa . 
T. 2. Red. Z. Kapała. Chorzów 2008 [2010], s. 365.

Mączka M.: Górnictwo Bystrzycy Górnej w XVIII i XIX wieku”. [W:] „Sudety” 
nr 5, 2010, s. 10–13 (współautor).

Mączka M.: Górnictwo rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, Lubachowa i Modli-
szowa – próba lokalizacji i zidentyfikowania wyrobisk dawnych kopalń w oparciu 
o źródła archiwalne i badania terenowe. [W:] Dzieje górnictwa – element europej-
skiego dziedzictwa kultury. T. 3. Red. P. Zagożdżon, M. Madziarz. Wrocław 
2010, s. 442–458 (współautor).

Mączka M.: Górnicza przeszłość Lubachowa. [W:] „Sudety” nr 3, 2010, s. 8–10 
(współautor).

Mączka M.: XVI-wieczne kopalnie Bystrzycy Górnej. [W:] „Sudety” nr 4, 2010, 
s. 16–19 (współautor).

Tychy w latach międzywojennych. Materiały III Tyskiego Sympozjum Historycznego . 
Red. R. Kaczmarek. Tychy 2010 (współredaktor).
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Węcki M.: Nadzorować, interweniować, karać. Nazistowski obóz władzy wobec Ko-
ścioła katolickiego w Zabrzu (1934–1944). Wybór dokumentów. Katowice 2010 
(współautor).
W roku sprawozdawczym poza drobnymi remontami oraz niezbędnymi na-

prawami w Archiwum nie przeprowadzano poważniejszych robót budowlanych. 
Kontynuowano jedynie działania związane z budową nowego budynku Oddziału 
w Bielsku-Białej, który w przyszłości ma przejąć zadania dotychczasowych trzech 
aktualnych oddziałów w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. W roku sprawozdaw-
czym po zakończeniu wstępnych uzgodnień formalnych przeprowadzono konkurs na 
opracowanie koncepcji architektonicznej budynku oraz po wyłonieniu 2 najlepszych 
prac konkursowych przeprowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano 
wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego. Konkurs wygrała pracownia 
architektoniczna „PPWK Architekci. Pracownia projektowa Architekt Wojciech 
Kolasiński” z Poznania. Zmiany w polskim prawodawstwie finansów publicznych 
zamknęły z końcem 2010 roku istnienie Gospodarstwa Pomocniczego Archiwum 
Państwowego w Katowicach oraz tzw. dochody własne. 

dr Piotr Greiner
Dyrektor 
Archiwum Państwowego w Katowicach

Das Bericht des Direktors des Staatsarchiv Kattowitz fürs Jahr 2010
Zusammenfassung

Das Staatsarchiv Kattowitz erbeutete im Jahre 2010 zu seinem Vorrat über 210 
tausend Archiveinheiten aus den 102 Archivbänder in der Größe von 362 Meter, was 
sein Vorrat im allgemein bis zu 5042 Bänder vergrößerte, die über 21 Kilometer und die 
2.111.348 Inventareinheiten zählen. Es wurden von den Archivisten aus Kattowitz 281 
Bänder (im Ganzen oder im Teil) bearbeitet, die die 68,3 tausend Archiveinheiten in der 
Größe von 489 Meter zählen.

Dr. Piotr Greiner
Direktor des Staatsarchiv Kattowitz

The report of the Director of the State Archives in Katowice for the year 2010 
Summary

In 2010 the State Archives in Katowice took over 210 thousand of archival records 
from 102 archival units with the size of 362 running metres, thus creating 5042 units of 
more than 21 running kilometres and 2 111 348 inventory units. 2281 fonds  (in whole or 
in part) comprising 68,3 thousand of archival units with the size of 489 running metres.

Dr. Piotr Greiner
Director of the State Archives in Katowice
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bożEna husar

Zofia Rączka – historyk i archiwista, 
pracownik Archiwum Państwowego 
w Katowicach i Archiwum Państwowego 
w Krakowie 

Księgi i kwiaty – ich mądrość i piękno
Niech ci wystarczą do godnego życia. 
Nie przejdź tuż obok z obojętną twarzą,
lecz własną pracą dobądź je z ukrycia.
   
   Rzymskie imperium dawno legło w gruzach.
   Już setki razy zmienił się świat cały.
Siła zawiodła, przepadły bogactwa,
i tylko księgi i kwiaty przetrwały.

   I dzisiaj również wśród reklam, hałasu,
   wśród walk o władzę, za złudą w pogoni
   Nie żądaj więcej i nie żałuj czasu.
   Usiądź w ogrodzie z dobrą książką w dłoni1 . 

Zofia Rączka urodziła się 9 lipca 1927 roku w Lesznie koło Kutna. Jej ojciec Leon 
Rączka, pochodzący z Łodygowic, był w Lesznie zarządcą majątku, natomiast matka 
Genowefa z domu Pawlus pochodziła z obecnej dzielnicy Żywca – Zabłocia. 

W 1939 roku ukończyła Publiczną Szkołę Powszechną nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Kutnie i zdała egzamin do klasy pierwszej Państwowego Gimnazjum 
w Łęczycy. Kontynuowała naukę w tym Gimnazjum w okresie od 6 listopada 1939 
roku do 17 lutego 1940 roku, a następnie na tajnych kompletach. Otrzymała z tego 
tytułu zaświadczenie Państwowej Komisji Weryfikacyjnej dla legalizacji zaświadczeń 
Wyników Tajnego Nauczania, wydane 20 maja 1945 roku przez Kuratorium Okrę-
gu Szkolnego Łódzkiego, informujące, iż w czasie okupacji niemieckiej ukończyła 
czwartą klasę gimnazjum ogólnokształcącego. Lata 1940–1944 spędziła pracując jako 
robotnica rolna. 

W roku szkolnym 1944/1945 rozpoczęła naukę w Państwowym Liceum Ogól-
nokształcącym w Kutnie, a w roku 1946 zdała egzamin dojrzałości przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu 
i rozpoczęła pracę na stanowisku nauczycielki Publicznej Szkoły Powszechnej w Na-
łęczowie, a w roku 1947 Publicznej Szkoły Powszechnej w Grabowie w powiecie 
Bystrzyca. W tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym 

 1 Fragment wiersza Zofii Rączki „Biblioteki i ogrody” opublikowanego w tomiku: Kiedy maluję…, 
Żywiec 2000.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie historii i w roku 1952 uzyskała 
tytuł magistra filozofii. 

Kariera zawodowa Zofii Rączki w państwowej służbie archiwalnej rozpoczęła się 
7 stycznia 1952 roku. Wówczas to przyjęta została do pracy w Archiwum Państwo-
wym w Katowicach na stanowisko kierownika Powiatowego Archiwum Państwo-
wego w Będzinie, skąd w roku następnym Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwo-
wych przeniosła ją do Bielska-Białej, gdzie ponownie objęła stanowisko kierownika. 
W 1955 roku ukończyła kurs archiwalny dla kierowników Powiatowych Archiwów 
Państwowych, zorganizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. 

Z dniem 1 października 1959 roku przeszła do pracy w Archiwum Państwowym 
Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego na stanowisko kierownika Powia-
towego Archiwum Państwowego w Żywcu. Była jego organizatorem i pierwszym, 
długoletnim kierownikiem. 

15 lutego 1971 roku została przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Krako-
wie dr Henryka Dobrowolskiego powołana na członka Komisji Metodycznej Archi-
wum Państwowego Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego. 

Jednakże w roku 1960 nie zakończył się definitywnie etap pracy Zofii Rączki 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach, za którą to pracę „wzoro-
wą i sumienną”, otrzymała pisemne podziękowanie, złożone w imieniu Wojewódz-
kiego Archiwum Państwowego w Katowicach przez dyrektora – dr. Michała Antono-
wa. W związku z reorganizacją podziału terytorialnego kraju Powiatowe Archiwum 
Państwowe w Żywcu znalazło się w 1975 roku w gestii Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Katowicach, najpierw jako jego Ekspozytura, a następnie Oddział. 
Stanowisko kierownika Oddziału w Żywcu Wojewódzkiego Archiwum Państwowe-
go w Katowicach pełniła Zofia Rączka do momentu przejścia na emeryturę w 1982 
roku. 

Podczas pracy zawodowej brała udział w zagranicznych stażach archiwalnych 
w Archiwum Narodowym w Paryżu (1962 rok), w Brukseli (1976 rok) i w Archi-
wum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Madrycie (1981 rok), gdzie rejestrowała 
polonica. 

W czasie trzymiesięcznego stażu archiwalnego w Archives Nationales w Paryżu 
natrafiła na cenne dla naszej historii dokumenty dotyczące Mikołaja Komorowskiego 
i Żywiecczyzny. Na prośbę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przepro-
wadzała rozmowy z Dyrekcją Archiwów Francuskich na temat wymiany mikrofil-
mowej w zamian za uzyskane mikrofilmy z akt dotyczących rodziny Komorowskich. 
To dzięki Jej staraniom w zbiorach Archiwum Państwowego w Żywcu znalazły się 
fotokopie, a następnie mikrofilmy takich dokumentów, jak np. listy Mikołaja Komo-
rowskiego do królowej Konstancji, zawierające zestawienie inwentarza żywego w fol-
warkach żywieckich i zniszczeń w dobrach żywieckich wskutek najazdu Rylskich 
z roku 1624, czy też „Terminata żywieckich munimentów, które J.M. Pan Komorow-
ski pokazawszy in Anno 1622 tym, co na rewidowanie Żywca zesłani byli obiecował 
oddać do skarbu, gdzieby doszedł z nim kontrakt o kupno Żywca” z 1622 roku.

W zamian Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oferowała m.in. mikrofil-
my następujących dokumentów:
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– dokumentu pergaminowego z 17 maja 1300 roku, w którym Filip król francuski 
potwierdza dokument opata klasztoru w Sens w sprawie sporu o wpływy z folu-
sza z Tobaldem, mieszczaninem z Sens;

– Listu Ludwika XIV do Jana Kazimierza z roku 1665 w sprawie stosunków pol-
sko-szwedzkich; 

– korespondencji dyplomatycznej z roku 1649 w sprawie małżeństwa Jana Kazi-
mierza z Marią Ludwiką;

– okólników gubernatora kaliskiego z roku 1871 w sprawie postępowania ze zbie-
głymi z Prus do Królestwa Polskiego jeńcami francuskimi. 
W 1960 roku Zofia Rączka podjęła działalność w Towarzystwie Miłośników Zie-

mi Żywieckiej, gdzie przez 30 lat pełniła funkcję sekretarza Zarządu. W roku 1968 
została członkiem kolegium redakcyjnego „Karty Groni” – wydawnictwa społeczno-
kulturalnego poświęconego sprawom Żywiecczyzny i Beskidów, a od roku 1990 była 
redaktorem naczelnym tego periodyku. Pełniła również stanowisko przewodniczącej 
sekcji wydawniczej Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, pracowała w Spo-
łecznym Komitecie Odbudowy Zamku i Parku, Radzie Muzealnej, była jednym ze 
współzałożycieli powstałej w 1988 roku „Gazety Żywieckiej”. Współorganizowała 
w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej odczyty o tematyce regionalnej pod 
znaną nazwą: „Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie”, częstokroć sama wygłaszając licz-
ne prelekcje związane z historią Żywca i Żywiecczyzny. 

W wyborach do rad narodowych, które odbyły się 31 maja 1965 roku i 1 czerwca 
1969 roku została wybrana na radną Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu. W latach 
1965–1973 pełniła również funkcję członka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
oraz członka Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu. 

Nagrodzona została szeregiem odznaczeń państwowych i regionalnych, m.in.: 
Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego, Złotą Odznaką 
za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem 
Za Zasługi dla Miasta Żywca, a także jej nazwisko zostało wpisane do Złotej Księgi 
Miasta Żywca. 

Rezultatem jej wieloletnich badań związanych z historią Żywca i Żywiecczyzny 
były liczne artykuły i wydawnictwa zwarte. Publikowała swe prace m.in. w następu-
jących wydawnictwach: „Zaranie Śląskie”, „Małopolskie Studia Historyczne”, „Ar-
cheion”, „Karta Groni” – wydawnictwo społeczno-kulturalne poświęcone sprawom 
Żywiecczyzny i Beskidów, „Gazeta Żywiecka”.

Ale nie tylko historia ją pasjonowała. Zofia Rączka malowała i pisała wiersze. 
Pozostawiła dwa tomiki poezji, pisanej, jak sama wspominała, z potrzeby serca, pod 
wpływem chwili, ważnego przeżycia czy wydarzenia.

Malowała dla siebie i innych, aby jasnością barw, przejrzystością kolorów oddać 
głębię pragnień człowieka i ucieszyć jego zmęczone oczy. Początkowo wykonywała 
ikony. Znane i podziwiane były jej reprodukcje renesansowego i średniowiecznego 
malarstwa włoskiego, a także reprodukcje czołowych postaci malarstwa francuskie-
go. Dla znajomych wykonywała portrety. Ileż wśród nich było wdzięcznych portre-
cików ukochanych, małych dzieci siostrzenicy. Lubiła malować kwiaty. Zgromadziła 
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kolekcje własnych aniołów i tryptyków, których tematyczne wystawy zorganizowano 
w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej.

Pani Zosia… była jak jej wiersze i obrazy …dobra, ciepła, serdeczna, oddana bez 
reszty pracy zawodowej i społecznej dla dobra regionu. Zmarła w Żywcu, 22 paź-
dziernika 2010 roku.
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bożEna husar

Zofia Rączka – die Historikerin und Archivistin, die Beschäftigte im Staatsarchiv 
Kattowitz und im Staatsarchiv Krakau

Zusammenfassung

Die Erinnerung an die im Jahre 2010 gestorbene Zofia Rączka – die Archivistin, His-
torikerin und Dichterin, Veranstalterin des historischen Archivs in Saybusch und seine 
langjährige Führerin in Jahren 1959–1982. Sie nahm auch aktiv an der regionalen, wissen-
schaftlichen und sozialen Bewegung teil.

bożEna husar

Zofia Rączka – the historian and archivist, the employee of the State Archives in Katowice 
and Cracow

Summary

The tribute to Zofia Rączka, an archivist, historian and poet, the organizer and director 
of the historical archives in Żywiec (1959–1982). She actively took part in the scientific 
and social activities in the region.
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PUBLIKACJE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 
W KATOWICACH 2010–2011

Regesty listin uložených v Horním Slezsku. 
Sv. II (1401–1450). Regesty dokumentów 
przechowywanych na Górnym Śląsku. T. II 
(1401–1450). 
Oprac. A. Barciak i K. Müller. 
Opava – Opole – Katowice 2011. 
ISBN 978-83-825863-3-3

J. Grudniewski, R. Kaczmarek, M. Węcki: 
Powstania śląskie 1919–1920–1921. 
Uczestnicy – pomniki – rocznice. 
Katowice 2011. 
ISBN 978-83-63031-00-8
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Zespoły akt do dziejów powstań śląskich 
i plebiscytu na Górnym Śląsku  
z lat 1918–1950 w zasobie Archiwum 
Państwowego w Katowicach. 
Do druku przygotowali E. Długajczyk, 
P. Greiner, S. Krupa. Katowice 2011. 
ISBN 978-83-925863-7-1

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 6. 
Red. P. Greiner. Katowice 2010.
ISSN 1508-275X
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Inwentarz akt Policji Województwa Śląskiego 
[1911] 1922–1939. 
Oprac. E. Długajczyk. Katowice 2010.
ISBN 978-83-925863-5-7

A. Dudek, R. Kaczmarek, M. Węcki: 
Dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma... 
Policja Województwa Śląskiego 1922–1939. 
Katowice 2010.
ISBN 978-83-925863-9-5




