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Piotr Boroń

Regesty średniowiecznych 
i wczesnonowożytnych dokumentów 
ze zbioru fotokopii Oddziału w Gliwicach 
Archiwum Państwowego w Katowicach

W zasobie gliwickiego oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach znajduje 
się zbiór fotokopii dokumentów oraz odpisów dokumentów dotyczących dziejów 
Gliwic i okolicy. W zbiorze znajdują się dokumenty i odpisy dokumentów pochodzą-
ce z okresu pomiędzy 1316 a 1739 rokiem. Obecnie ze zbioru oddzielono oryginalne 
dokumenty, które  zostały włączone do zespołu Akta miasta Gliwice. Ostatecznie 
w zbiorze pozostało 46 fotokopii. Wykonano je przed II wojną światową, ale brak 
możliwości dokładniejszego określenia czasu ich sporządzenia. Wszystkie sfotografo-
wane dokumenty oraz odpisy tworzą unikalny zbiór przekazów dotyczących dziejów 
miasta, regionu gliwickiego, a wreszcie całego Górnego Śląska. Nigdy nie zostały 
włączone do żadnego zespołu i nie były wykorzystywane w badaniach naukowych. 
Prezentowane opracowanie ma na celu wprowadzenie tego zbioru do obiegu nauko-
wego.

Większość fotokopii została wykonana jako odbitki negatywowe, zapewne meto-
dą stykową. Sporządzono je na cienkim papierze fotograficznym, korzystając z for-
matu 21,5 na 32 cm. W przypadku mniejszych dokumentów papier był dzielony. 
Trzy z dostępnych fotokopii to normalne odbitki pozytywowe. Dwie z nich pocho-
dzą z Krakowa, ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Zapewne sporządzono 
je na zamówienie gliwickiego archiwum. Są to listy władz Gliwic do krakowskiego 
magistratu w sprawie pieniędzy, jakie winni byli gliwiczanom niektórzy mieszczanie 
z Krakowa. Trzecia fotokopia pozytywowa to dokument Jana Józefa Bujakowskiego 
dotyczący spraw majątkowych właścicieli Wielkich Paniów. Niestety nie wiadomo, 
gdzie została wykonana. Odbiega ona także chronologią od pozostałych fotokopii. 
To fotografia dokumentu z 1739 roku. Fotokopia ta mogła zostać wykonana już po 
II wojnie światowej w celach wystawienniczych. Zbiór zatem nie jest jednorodny 
ani pod względem proweniencji, ani technicznym. Zwarty zbiór stanowią fotokopie 
z XIV–XVI wieku, zaś późniejsze trzy są tylko dodatkiem.

Nie udało się niestety odnaleźć żadnych informacji o akcji sporządzania fotokopii. 
Kilka z nich zostało opisanych na odwrocie w języku niemieckim (były to jednak 
krótkie notki), co wskazuje na powstanie przed 1945 rokiem. Jeżeli założyć, że foto-
kopie wykonywane były na miejscu, to można domniemywać, że sporządzono je po 
zorganizowaniu archiwum jako osobnej jednostki, co stało się po 1934 roku1. Cały 
zbiór został ręcznie opisany w języku polskim już po 1945 roku przez Julię Mękicką, 

1  J. Wolanin: Oddział w Gliwicach. „Szkice Historyczno-Archiwalne” nr 1, 1998, s. 83.
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jak można wnioskować na podstawie charakteru pisma2. Od tego czasu zbiór nie był 
wykorzystywany do celów naukowych.

W zbiorze fotokopii wyraźnie daje się zauważyć dominacja tekstów ze średnio-
wiecza i czasów wczesnonowożytnych, szczególnie z XV–XVI wieku. Na 46 do-
kumentów jeden pochodzi z XIV wieku, 15 – z XV wieku, 27 – z XVI wieku, 2 – 
z XVII wieku i jeden z XVIII wieku. Jeżeli założymy, że zbiór ten powstał w wyniku 
zaplanowanej kwerendy wykonanej przez lub na zlecenie archiwistów z Gliwic, to 
widać, że interesowały ich dokumenty najstarsze. Jest to całkowicie zrozumiałe. 
W zbiorze akt miasta Gliwice nie było zbyt wielu dokumentów pochodzących sprzed 
1600 roku. Był to efekt pożaru miasta, jaki miał miejsce w 1601 roku3, a może także 
późniejszych zniszczeń związanych z wojną trzydziestoletnią. Archiwiści gliwiccy 
zwrócili się zapewne do swych kolegów z innych archiwów o dostarczenie fotokopii 
odpisów dokumentów dotyczących miasta. Może nawet sami jeździli w celu znale-
zienia takich zapisów. Możliwe, że wykorzystali także odpisy dokumentów z zasobu 
miejskiego archiwum, które były w złym stanie. Forma zapisu wielu z dokumentów 
przypomina układem zapis z jakichś ksiąg. Dopuścić można hipotezę, że są to frag-
menty kopiarza zestawianego przez pisarzy miejskich. Efektem działań archiwistów 
jest istniejący zbiór fotokopii. 

Nie wiemy, czy zbiór fotokopii, jaki przetrwał do naszych czasów, jest kompletny. 
Nie znamy bądź nie udało się zidentyfikować jego spisu inwentarzowego. Fotokopie 
nie mają  także żadnej numeracji. Na sfotografowanych kartach znajdują się jednak 
numery paginacji, świadczące, że były one częścią jakiegoś większego zespołu. Ukła-
dają się one w pewną całość. Numery fotografowanych kart mieszczą się na stronach 
od 769 do 894, oczywiście z przerwami. Nie daje to jednak żadnej wskazówki do 
wnioskowania o pochodzeniu całego zbioru. Na większości z zachowanych fotokopii 
i ich późniejszej oprawie znajduje się numer teczki. Podano go przy każdym z zesta-
wionych dalej regestów, mając nadzieję, że zostanie  zidentyfikowany z jakimś spisem 
archiwalnym.

Kilka z fotokopii zawiera odpisy dokumentów zachowanych w oryginale. Doty-
czy to 4 fotokopii: z 1465, 1480, 1483 i 1511 roku. Dokument z 1465 roku znajduje 
się w zasobie akt miasta Gliwice (dalej: MGL) pod sygnaturą 54. Pisma oryginału 
i odpisu nie różnią się specjalnie. Można zaryzykować tezę, że odpis powstał w cza-
sie bliskim wystawieniu dokumentu. Odpisy dokumentów z 1480 (MGL, sygn. 9), 
1483 (MGL, sygn. 10) i 1511 roku (MGL, poza zasobem) sporządzono tym samym 
charakterem pisma. Powstały zapewne później – występują między nimi różnice 
językowe oraz różne sposoby zapisu.

2 J. Mękicka była kierownikiem Archiwum w Gliwicach w latach 1955–1961. I. Frołow, B. Małusecki, 
P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach. Informator o zaso-
bie archiwum. Katowice 2012, s. 12. Była także bibliofilką, kolekcjonerką ekslibrisów, monet i medali. 
J. Mękicki: Działalność bibliofilska i ekslibrisologiczna Julii Mękickiej. „Czekając na tytuł” 1994, nr 2, 
s. 8–10.

3 Archiwum Parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach, Księga chrztów, t. 1, k. 11. W wyniku pożaru 
z 25 lipca 1601 roku spłonęło całe miasto. Wzmianki o pożarze pojawiają się w wielu dokumentach 
miejskich, a także w księgach parafialnych. 

4 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach (dalej: AP Gliwice), zespół 15/1 Akta 
miasta Gliwice (dalej: MGL), sygn. 5.
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Interesujący jest przypadek dokumentu cesarza Ferdynanda z 1560 roku zatwier-
dzającego dokument lokacyjny dla Ostropy, wystawiony przez księcia bytomskiego 
Kazimierza w 1286 roku5. W zespole akt miasta Gliwice znajduje się oryginał tego 
zatwierdzenia (MGL, sygn. 21). Fotokopia nie została jednak wykonana z tego orygi-
nału, lecz z innego egzemplarza, odpisu bądź innej kopii, niemal bliźniaczo podobnej 
do oryginału. Zachowano układ tekstu, odmienną czcionką zapisano tekst łaciński 
transumowanego dokumentu średniowiecznego – dokładnie tak, jak w dokumencie 
cesarskim. W kopii pojawiły się jednak drobne różnice w języku czeskim. Na przy-
kład, w oryginale mamy „z Bozý”, w kopii pojawia się „z buozý”, słowo „Rzymský” 
w kopii zapisano „Rzymski”.

W przypadku znanych oryginałów dokumentów oraz ich odpisów widoczne są 
zmiany poczynione przez kopistów. Można tu podać kilka przykładów zmiany pi-
sowni. 

W dokumencie z 1480 roku różnice oryginału i odpisu wyglądają następująco:
oryginał odpis
z Cornicz  z Kornÿcz
Hauptman  Hauppttman
Horne Hornÿ
tiemto tymto
listem lýstem
ktuoz  gdoz
neb  aneb
slowtny slowutnÿ
Niepaski Nepaýský

Można zatem sądzić, że pisarz uwspółcześnił język dokumentu, dostosowując go 
do używanego w czasie sporządzenia odpisu bądź do konwencji pisarskiej, do jakiej 
przywykł.

W dokumencie z 1511 roku sytuacja wygląda podobnie:
oryginał odpis
Knieze Knýze
Opolske Oppolskie
Hliwiczsky Hlýwýczký
Slowetni Slowutný

Takich przykładów jest więcej. Wskazują one, że odpisy tych trzech dokumen-
tów wykonano wiele lat po powstaniu oryginału, a pisarz świadomie lub bezwiednie 
uwspółcześniał zapisy. Wnioskując z charakteru pisma, można zaryzykować tezę, 
że ten sam pisarz sporządził odpisy dokumentów z 1477, 1503 oraz z 1510 roku 
o sprzedaży połowy Sobiszowic.

Porównanie tekstów oryginałów i odpisów wskazuje, że odpisy sporządzane były 
wiernie, a pisarz jedynie modernizował język czy ortografię do zasad sobie współcze-
snych.

5 Sam średniowieczny dokument miał być falsyfikatem według wydawców Schlesische Urkundenbuch . 
Bd. 5: 1282–1290. Hrsg. H. Appelt, J.J. Menzel. Bearb. W. Irgang. Köln 1993, nr 503.
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Drugą grupę odpisów stanowią te przekazy, o których posiadamy informacje 
o istnieniu oryginałów. Wiadomości o nich pojawiają się w różnych repertoriach gli-
wickiego archiwum6. Same oryginały nie dotrwały do naszych czasów. Najstarszym 
z nich jest dokument księcia Jana II Opolskiego o sprzedaży połowy Sobiszowic 
z 1510 roku. Jeszcze przed 1945 rokiem znajdował się w archiwum miejskim pod 
sygnaturą VI.A.12. Fotokopię dokumentu ks. Jana wykonano z późniejszego odpisu, 
ale treść jest w pełni zgodna z zachowanym w repertorium streszczeniem.

W zbiorach Archiwum w Gliwicach do 1945 roku znajdował się także dokument 
dający mieszczanom prawo do wybudowania wodociągu z Wójtowej Wsi i dopro-
wadzenia wody do miasta. Dokument ten wystawił w 1531 roku książę opolski 
Jan. W zasobie akt miasta Gliwice znajdował się pod sygnaturą VI.A.15. Obecnie 
jest zaginiony. Odpis, którego fotokopia się zachowała, sporządzony został pismem 
z przełomu XVI i XVII wieku, które jest niemal identyczne z pismem Benedykta 
Męczyduszy, gliwickiego pisarza i radnego. Nie wiadomo niestety, czy ten odpis po-
chodzi z jakiegoś większego zbioru, czy też występował pojedynczo.

W zasobie akt miasta Gliwice do 1945 roku znajdował się także dokument mar-
grabiego brandenburskiego Jerzego, w którym rozstrzygnął spór między miastem 
Gliwice a starostą toszeckim Danielem Ziemięckim o połowę sołectwa w Żerni-
kach, zasądzając połowę sołectwa miastu Gliwice, wydany w Karniowie 24 lipca 
1533 roku. Dokument ten mieszczanie gliwiccy uwierzytelnili 22 sierpnia 1732 
roku w Pyskowicach. Obecnie ten dokument o sygnaturze VI.A.16 jest zaginiony. 
Zachowała się natomiast fotokopia odpisu, niestety bez żadnych znaków identyfika-
cyjnych, jedynie z numerem karty 789.

W dwóch przypadkach ten sam dokument znany jest z dwóch różnych odpisów. 
Jednym z nich jest dokument ks. Konrada Oleśnickiego poświadczający sprzedaż 
wsi Krywałd przez Marcina z Krywałdu, wójta gliwickiego, Piotrowi Smolce w 1455 
roku. Jedna z fotokopii mogła zostać wykonana z oryginalnego dokumentu, obecnie 
zaginionego. Druga fotokopia sporządzona została pismem używanym na przełomie 
XVI i XVII wieku, bardzo zbliżonym do pisma Benedykta Męczyduszy. Istnieją róż-
nice w pisowni w obu dokumentach, na przykład:

domniemany oryginał odpis
Undt   Und
Marttin  Martin
Foitt   Ffoÿt

Zatem tak jak w kilku przywołanych wcześniej dokumentach uwspółcześniono 
pisownię i ortografię.

Dwie różne fotokopie znamy także dla dokumentu ks. Jana Dobrego z 1521 roku 
poświadczającego sprzedaż roli w Krywałdzie przez właściciela wsi Jerzego Smolkę 
chłopom Janowi Grzechniowi i Janowi Czyżowi. Jedna z fotokopii została wykonana 
tym samym pismem, które wiązać można z pisarzem miejskim Benedyktem Męczy-
duszą. To pismo przełomu XVI i XVII wieku. Odpis został wykonany w układzie 
wertykalnym. Znany z fotokopii drugi odpis wykonano w układzie horyzontalnym, 

6 AP Gliwice, MGL, sygn. 1435, 1436, 1438. 
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ale pismo wydaje się być jeszcze późniejsze. Widać także różnice w zastosowanej 
pisowni, na przykład:

I  odpis II  odpis
Bozy  Buozy
tÿmto tiemto
Hliwiczkÿ Hliwiczki
oznamugeme oznamugemy

Wiarygodność przekazanych odpisów potwierdzają także znane skądinąd okolicz-
ności ich sporządzenia. W 1577 roku burmistrz i rada miasta Bytomia uwierzytelniły 
dokument potwierdzający sprzedaż wójtostwa przez Jana Bielika z Kornicz radzie 
miasta Gliwice. Znany nam odpis sporządzony został także przez pisarza, prawdopo-
dobnie Benedykta Męczyduszy. Ale w zbiorze dokumentów gliwickich znajdują się 
takie, które potwierdzają, że w tym właśnie roku ówczesny burmistrz miasta Marcin 
Triller, radny Wawrzyniec Połednie oraz pisarz Walentyn Obeszlo zwrócili się do 
rady miasta Bytomia o uwierzytelnienie innych dokumentów7. W 1577 roku władze 
Gliwic otrzymały od cesarza Rudolfa II zatwierdzenie przywilejów nadanych przez 
jego ojca Maksymiliana II dziesięć lat wcześniej. Zapewne równolegle załatwiano 
poświadczenia innych dokumentów. Widać nawet niemal idealną zgodność w czasie: 
władze Bytomia wystawiły poświadczenie sprzedaży wójtostwa 23 maja, a doku-
ment cesarski wydano 7 czerwca tego roku.

W grupie odpisów fotokopii można zidentyfikować kilka różnych rąk pisarskich. 
Odpisy dokumentów nr 2 i 5, pochodzące z XV wieku, a dotyczące sprzedaży 1/3 
Wielkiego Młyna oraz wsi Krywałd wyszły spod tej samej ręki (ręka A).

Odpisy dwóch dokumentów z końca XV wieku – jeden o nadaniu roli pisarzowi 
książęcemu Mikołajowi Rachwałowi, a drugi zatwierdzający przywileje cechowi gli-
wickich sukienników – sporządził ten sam pisarz (ręka B).

Inną ręką (ręka C) wykonano odpisy dokumentów z przełomu XV i XVI wieku, 
w znacznej części dotyczące własności wsi Sobiszowice. To dokumenty nr 9, 10, 
18, 23, a także pochodzący z tego samego czasu dokument nr 7, dotyczący nadania 
zagrody na Przedmieściu Raciborskim Janowi Pauperowi w 1470 roku. Tę samą rękę 
pisarską wskazać można w późniejszym o kilkadziesiąt lat dokumencie (bądź odpisie) 
Wacława Prokopa z 1552 roku w sprawie domu w Gliwicach (obecnie budynku ple-
banii parafii Wszystkich Świętych). W tekście fotokopii nr 10 możemy prześledzić 
zmiany wprowadzone przez pisarza w stosunku do pierwotnego dokumentu (MGL, 
sygn. 10) polegające na uwspółcześnieniu języka. 

Kolejna grupa odpisów, które wyszły spod pióra tego samego pisarza (ręka D), to 
dwa dokumenty dotyczące Krywałdu z 1490 roku (nr 13) oraz stawu w Knurowie 
(nr 24, odpis z karty nr 868). W obu przypadkach pisarz zachował układ poziomy 
(horyzontalny), właściwy dokumentom z epoki. Cechy pisma wskazują na sporzą-
dzenie odpisu w drugiej połowie XVI lub w początkach XVII wieku.

Następna grupa to także dwa odpisy dokumentów spisane tą samą ręką (ręka 
E), a dotyczące nadań Jana Dobrego, księcia opolskiego. W układzie horyzontalnym 
wykonano odpis (nr 19) dokumentu ks. Jana z 1510 roku nadającego zagrodę Urszuli 

7 AP Gliwice, MGL, sygn. 22, 24.
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i Andrzejowi Kozikom. Ten sam pisarz wykonał odpis dokumentu z 1531 roku (nr 
28) zatwierdzającego sprzedaż folwarku przez Jana Czewleya Grzegorzowi Labucz-
kiemu.

Kolejny pisarz (ręka F) sporządził komplet (o ile całość dotrwała do naszych 
czasów) dokumentów dotyczących Młyna Mostnego. To odpisy nr 31, 32, 33, 34, 
35 i 38. Wszystkie odpisy wykonano w układzie wertykalnym, a pismo jest moc-
no wyrobione, ale niezbyt staranne. Oryginały powstały w latach 50. XVI wieku. 
Właściciel młyna Biernat musiał wówczas przedstawić świadków potwierdzających 
jego prawo do posiadania młyna oraz do prowadzenia wody do urządzeń młyńskich. 
Sprawa stanęła przed sądem starosty ziemskiego, a na jego zlecenie przesłuchań 
dokonywali wójt i ławnicy gliwiccy, burmistrz i rada miasta Gliwic oraz w 1558 
roku burmistrz i rada miasta Bytomia. Sprawę zakończył wyrok starosty Jana z Op-
persdorfu w 1558 roku. Wszystkie te odpisy sporządzono tym samym charakterem 
pisma, niezbyt starannym, którego krój wskazuje na drugą połowę XVI wieku. Kilka 
z tych dokumentów jest pozbawionych datacji, ale z uwagi na charakter sprawy oraz 
pismo stanowią jedną zwartą grupę.

Ostatnią wydzieloną ręką pisarską spisano najliczniejszą grupę odpisów (ręka G). 
Są to odpisy nr 12, 15, 17, 24 (odpis 841), 26, 27, 39, 42, 43, 44, 45 i 46. W tej 
grupie znajdują się odpisy najważniejszych dla miasta dokumentów – zatwierdzeń 
przywilejów miasta i nadań książęcych i cesarskich. Całość robi wrażenie zaplano-
wanej akcji pisarza, który starał się wykonać odpisy podstawowych tekstów konsty-
tuujących sytuację prawną miasta. Niemal wszystkie wpisy wykonano w układzie 
wertykalnym, wyglądają niemal jak fragment jakiejś księgi. Charakter pisma, którym 
sporządzono te odpisy, jest właściwie identyczny z ręką pisarza, który dokonywał 
wpisów do ksiąg miejskich w początku XVII wieku. Wydaje się, że przypisać te 
odpisy możemy miejskiemu pisarzowi Benedyktowi (Beneszowi) Męczyduszy, zwa-
nemu Horczycą, a później uszlachconemu i używającemu nazwiska Horczicki. Był 
on pisarzem miejskim co najmniej od 1599 roku do 1615–16168. W czasie jego 
urzędowania na stanowisku notariusza doszło do wielkiego pożaru miasta w 1601 
roku. Wydaje się, że spaliła się wówczas cała miejska kancelaria, gdyż większość ksiąg 
miejskich zaczyna się w okolicach tego czasu. Zapewne Męczydusza podjął trud od-
tworzenia zasobów miejskiego archiwum. Odpisy, które w fotokopiach dotrwały do 
naszych czasów, mogą być efektem tych zabiegów.

Przedstawione uwagi dotyczące dokumentów i odpisów, które mają potwier-
dzenie w oryginałach, innych odpisach, regestach dokumentów czy okolicznościach 
ich wykonania świadczą o wiarygodności tychże, a pozwalają uznać pozostałe także 
za wiarygodne. Trudno uznać je za fałszerstwa – zbyt duża jest różnorodność rąk 
pisarskich, a w niektórych przypadkach wydaje się, że potrafimy wskazać osobę 
sporządzającą odpis. Powstaje jednak pytanie, gdzie przechowywano oryginalne do-
kumenty oraz odpisy? Czy wszystkie wykonano poza gliwickim archiwum miejskim, 
tak jak te wykonane w Krakowie, czy nie zrobiono fotokopii z jakichś odpisów, które 
znajdowały się w Gliwicach. Tam przecież powinny znajdować się na przykład odpisy 

8 O znaczeniu rodzin gliwickich, w tym Męczyduszów, zob. P. Boroń: Epitafium ks. Jerzego Stephetiusa 
w katedrze św. Krzyża – przyczynek do prozopografii Górnego Śląska oraz kontaktów Opola i Gliwic . 
„Kwartalnik Opolski” 2017, nr 53, z. 2–3, s. 60–76. Biogram Benedykta Męczyduszy w pracy P. Boroń: 
Ludzie i pismo. Gliwiccy pisarze miejscy do roku 1746 [w druku].
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dokumentów spisanych przez Benedykta Męczyduszę. Pytań dotyczących fotokopii 
odpisów jest wiele, a odpowiedzi niestety na podstawie samych dostępnych zabyt-
ków nie sposób udzielić. Niemniej stanowią one bardzo jednolity tematycznie (spra-
wy miasta Gliwice i okolicy) i dość zwarty chronologicznie (XIV–XVI wiek) zespół. 
Porównanie tych odpisów, dla których znamy oryginały, wskazuje, że są one bardzo 
wierne, co przez analogię przenieść można na cały zespół. Trudno wskazać jakiekol-
wiek elementy podejrzane. W sytuacji, gdy w obiegu naukowym znajduje się nie-
wielka ilość dokumentów dotyczących dziejów Gliwic i okolicy w XIV–XVI wieku, 
ten zbiór fotokopii w znaczący sposób poszerza dostępny zasób źródłowy i warto go 
wprowadzić do nauki. Biorąc pod uwagę jednorodny pod względem merytorycznym 
charakter zbioru, najbardziej zasadne byłoby włączenie go jako osobną jednostkę do 
zespołu Akt miasta Gliwice. 

Regesty dokumentów

1.
1316, 19 lutego, (Actum feria quinta sex septimanis ante carnisprivium), Datum 
feria tertia post Inuocauit – 2 marca.

Jan, dziedziczny wójt gliwicki sprzedaje za 9 grzywien jatkę masarską Wigandowi 
zwanemu Hepner, obywatelowi gliwickiemu oraz jego dziedzicom, wolną od wszel-
kich czynszów. Wspomniano też matkę i brata wójta Jana jako zrzekających się praw 
dziedzicznych.

Świadkowie herr Imlibet? zwany Raymom, Jan circa ualuam, Piotr zwany Hen-
der, Piotr etc. (!) Ssossnissowicz, Piotr de Dziguwy, Hermanus zwany Ulrici, przez 
ręce Jana zwanego z Cieszyna (Johannis dicit de Thessin), tamtejszego pisarza (ibi-
dem procuratoris). 

Język łaciński. Dokument niezachowany. Znana fotokopia odpisu z numerem 
karty 838, z naniesionymi poprawkami do tekstu. Numer teczki 1521. Fotokopia 
zawiera także odpis z księgi wójtowskiej zapisu czynszu na jatce z 1522 roku (zob. 
nr 24). Zapis o czynszu w języku niemieckim sporządzony inną ręką niż odpis doku-
mentu z 1316 roku:

My ławnicy miasta Gliwic Urban Schneider, Hannes Beness, Hannes Tornar, 
Hannes Mykoss zatwierdzamy panu Michałowi Krelzmerowi (Kretzmer?) sprzedaż 
czynszu z jatki masarskiej, którą posiada razem ze swym bratem Hannesem, dla 
ołtarza św. Anny (wystawionego przez pana Michała?) w kościele parafialnym w Gli-
wicach, feria 3 ante Bartholomei 1522 – 19 sierpnia 1522.

2.
1426, 9 maja, (am dem Donnerstag Ascensionis), Gliwice.

Kazimierz książę śląski i oświęcimski zatwierdza zakup trzeciej części młyna 
w Gliwicach przed Kozielską Bramą oraz przynależnymi gruntami, należącej do 
Hansa Reppil, młynarza książęcego za 130 grzywien groszy czeskich polskiej liczby, 
Jasschkowi Calina (Kalina?) z Passchin (Paczyna?) i jego dziedzicom.
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Świadkowie Dzierzko z Petersdorfu (Sobiszowic), Seboke, Jerzy Erkenbrecht, 
Piotr Sebwoch, Kacper Foitt, Andrzej Koch i Jan von Corssin pisarz książęcy.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Znana fotokopia (dwie karty odpisu?) z nu-
merem karty 825–826. Na teczce numer spisu 12.

3.
1451, 20 lipca, (am Dienstag St. Margarethen Tag). Świerklaniec (Neudecke).

Konrad książę śląski, oleśnicki i kozielski oznajmia, że po wysłuchaniu wszystkich 
starszych przed całą gminą wsi Trynek leżącej pod Gliwicami, biorąc pod uwagę 
zniszczenia i straty, jakie ponieśli od taborytów, reguluje stosunki pomiędzy wsią 
a dworem, określając zasady pędzenia i wypasu bydła na dworskim pastwisku oraz 
oddawania połowy korca zboża od włóki ziemi.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Znana fotokopia oryginału(?) z numerem 
karty 852. Na teczce numer spisu 15. W opisie fotokopii informacja o fotografii 
pergaminu, słabo widoczny ślad po zagięciu pliku.

4.
1452, 19 kwietnia, (w strzedu perwu przed swatym Girzim), Gliwice.

Książę oświęcimski i toszecki Przemysław zatwierdza sprzedaż folwarku w Sta-
rych Gliwicach z wszystkimi przynależnościami, zwany yernarowski/czernarowski? 
przed działem księcia Przemka w mieście Gliwicach, przez mieszczanina z Byto-
mia V (?) Behem, dziedzicznie panu Michałowi Nawojowi z Ligoty za pięćdziesiąt 
grzywien groszy czeskich polskiej miary. Mieszczanie będą mogli na tym folwarku 
swobodnie wypasać zwierzęta na ugorujących polach, bez szkody. Nie ma im to być 
zabraniane przez pana i ludzi Nawojowych. Tak samo mogą paść na polach ugorują-
cych miejskich.

Świadkowie: Szambor z Błotnicy marszałek książęcy, Adam z Płużnicy starosta 
toszecki, Mikołaj Smoliczki, Jerzy? Smoliczki i Michał z Zawiercia, pisarz książęcy.

Język czeski. Oryginał nieznany. Znana fotokopia odpisu z numerem karty 834. 
Teczka nr 802. 

5.
1455, 3 czerwca, (am Dienstag vor dem Heiligen Leichnam), Gliwice.

Konrad książę śląski na Oleśnicy i Koźlu zatwierdza zapis majątku w Krywałdzie 
(Kriegewald) w kraju naszym gliwickim (Gleiwitzyschen Gebiete) należącego do 
Marcina z Krywałdu, wójta z Gliwic, na rzecz Piotra Smolki i jego dziedziców.

Świadkowie: pan Mikołaj (Nyklas) Brzezinka, Mikołaj (Micolay) Miechowski sta-
rosta z Neudecke (Świerklaniec), Tomasz hoffrichter z Gliwic i Paweł nasz pisarz.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Znana fotokopia (odpisu?) z numerem karty 
840. Na teczce nr spisu 13. Dwie fotokopie: jedna z dokumentu – układ horyzon-
talny– nr karty mocno zatarty 8?6, druga – układ wertykalny – z księgi 834 lub 837.

6.
1465, 1 stycznia (am Dienstag im Neuen Jare), Toszek.
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Przemysław książę śląski, oświęcimski i toszecki zatwierdza dziedzicznie zapis 
dożywocia na połowie wójtostwa w tej części Gliwic, która należy do księcia, przez 
Jana Rudzkiego wójta na rzecz jego żony Marty. W imieniu żony występują Stanisław 
Rudzki ze Zbrosławic, Jan Krisstken z Ziemięcic, Mikołaj Zema z Grodcze9. Świad-
kowie Paweł Twardawa, Dzierzko z Lasskowicz, Wienczke ze Zbrosławic, Stanisław 
Zegota ze Słupska i Jakub von Brux jako pisarz. 

Język niemiecki. Oryginał zachowany w AP Gliwice, MGL, sygn. 5, dawna sygn. 
VI.A.410. Istnieje także fotokopia odpisu tego dokumentu z nieznanej księgi. Numer 
karty 785. Teczka nr 1533.

7.
1470, 29 listopada, (we stwertek przed S. Ondrzegem Apostolem). Gliwice.

Jan książę oświęcimski i gliwicki nadaje za wierną służbę służebnikowi swemu 
sławetnemu Janowi Pauperowi z Myytta? i jego dziedzicom zagrodę z budynkami 
(zahrada Szwagrowska/Fywagrowska?) przed Górną Bramą po prawej ręce idąc do 
św. Krzyża w Gliwicach między zagrodami Stenczela Bognara a Matysa Obszara 
z drugiej, wolną od wszelkich opłat, robocizny, obowiązków i ciężarów w wieczyste 
posiadanie.

Świadkowie: Jan Nawoj ze Starogliwic, Waczla(w) z Czrnicze, Mikołaj (Myku-
lasz) Nawoj z Dulnego, Jan Kalynowsky, Stanisław Nos z Brzezinek, Jan Kopchar 
hoffrichter w Gliwicach i Andrzej Renar z Rath pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany. Fotokopia (odpis z księgi?) z numerem karty 
873. Numer teczki 1560.

8.
1473, 18 października, (am Montage nach Galli), Gliwice.

Jan książę śląski i oświęcimski, pan na Gliwicach darowuje swemu pisarzowi Mi-
kołajowi Rachwałowi za zasługi przeszłe i przyszłe rolę (fflek) i pół morgi łąki obok 
łąki młynarskiej wolne od wszelkich opłat i służebności.

Świadkowie Jan Bederman ze Starych Gliwic, Wacław von der Lanta (Louka?), 
Jan Paup najwyższy kanclerz książęcy i Mikołaj Rachwał pisarz.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Znana fotokopia z numerem karty 863. Nu-
mer teczki 1534.

9.
1480, 28 maja, (den S. Trogicze), Gliwice.

Jan Bielik z Kornic, starosta ziemski górnośląski zatwierdza testament Jana Niepa-
skiego z Sobiszowic i Żernik na rzecz jego żony Doroty. W imieniu Doroty występują 

9 Por. W. Gojniczek: Grodzieccy z Brodów herbu Radwan w XV–XVIII wieku. „Genealogia: Studia i ma-
teriały historyczne” 2001, nr 11, s. 8. Rodzina Zema z Grodźca występowała w księgach sądowych 
oświęcimskich – Soudni knihy osvětimské a zátorské z r. 1440–1562. Ed. R. Rauscher. Praha 1931. Por. 
także P. Mostowik: Z dziejów księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego XII–XVI w. Toruń 2005, s. 58.

10 Regesty tego dokumentu opublikowano w pracach: J. Wolanin: Dokumenty XV–XVIII-wieczne w zaso-
bie Archiwum Państwowego w Gliwicach. „Rocznik Muzeum w Gliwicach” nr 2, 1986, s. 212; Regesty 
dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku / Regesty listin uložených v Horním Slezsku. T. III 
(1451–1475). Red. A. Barciak, K. Müller. Opava–Katowice–Opole 2017, nr 166.
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Mikołaj Ramscha, starosta toszecki, Jan Ziegan z Słupska i Jan Ramscha z Koppinitz. 
Świadkowie Jan Bederman ze Starych Gliwic, Błażej Laczer von Bittkowitz, Jan So-
dowski, Wacław Schilerzowski, Jan Kamenski i Mikołaj Rachwał pisarz. 

Język czeski. Dokument zachowany w AP Gliwice, MGL, sygn. 9, dawna sygn. 
VI.A.7. Istnieje także fotokopia odpisu dokumentu z numerem karty 794. Numer 
teczki 1530.

10.
1483, 3 września (w strzedu po S. Egydym), Gliwice.

Jan Bielik z Kornicz i z Gliwic starosta ziemski Górnego Śląska zatwierdza zapis 
Mikołaja Niepaskiego z Sobiszowic i Żernik dóbr w tych wsiach jako wiano na rzecz 
jego żony Machny. W imieniu Machny występuje Jan Wlostowski jej ojciec i wierny 
z Wyrtorowa. Świadkowie Jan Bedrmann ze Starych Gliwic, Kacper Kozlowsky, 
Dschierisch z Zalencze, Hans Opacz, Hieronim (Rohowsky? Kachowsky?11), Wil-
hem Bororzywsky, Jan Tilecz von Koldorf i Rachwał jako pisarz. 

Język czeski. Dokument zachowany w AP Gliwice, MGL, sygn. 10, dawna sygn. 
VI.A.8. Fotokopia odpisu dokumentu z numerem strony 801. Numer teczki 1011.

11.
1487, 6 kwietnia, W patek przed Kwetnu Niedzielu. Gliwice.

Jan Bielik z Kornitz, starosta Górnego Śląska i pan gliwicki oznajmia tym listem, 
za radą i wolą swego syna Wacława, że sprzedał 32 złote węgierskie i osiem groszy 
płatu rocznego wiederkaufnego na wójtostwie swym w Gliwicach, rzemieślnikach, 
młynach, rolach, łaźni i innych dochodach za 650 (pól szesta set) złotych dobrych 
węgierskiej monety, burmistrzowi i radzie miasta Gliwic, które to pieniądze oni 
wzięli i wyręczyli w „Kniezy”. Czynsz 32 złotych i 8 groszy burmistrz i rada mają 
sobie wypłacać z wójtostwa, a sumę ponadto mają wypłacać Bielikom. Cechmistrzo-
wie, młynarze i inni należący do wójtostwa nie powinni płacić nikomu tylko miesz-
czanom. Należne podatki królewskie i inwestycje w jatki obciążać mają Bielików.

Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu uwierzytelnionego w 1577 roku przez bur-
mistrza i radę miasta Bytomia (por. nr 42).

12.
1489, 13 grudnia, W niedzieli, den swate Lucie. Gliwice.

Jan Bielik z Kornicz, starosta Górnego Śląska i pan gliwicki nadaje za wierną 
służbę Marcinowi Sedlaczkowi, urzędnikowi swemu w Gliwicach i jego małżonce 
dziedzicznie rolę na Trynku, leżącą między rolami Bratisskową a Piotra Zyly, wolną 
od wszelkich opłat i służebności.

Świadkowie Jan Bedrman z Starych Gliwic, Jan Ramss z Kopanicy, Jan Tylecz 
z Kolendorfu i Rachwał pisarz.

Dalej: Wilhelm z Pernsztajnu na Holfensteynie, najwyższy hoffmistr czeski jako 
pana dziedziczny majątku (zbozi) gliwickiego zatwierdza nadanie na rzecz Marcina 
Sedlaczka.

11 W oryginale Rohowsky, w odpisie Kachowsky.
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Język czeski. Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu niepełna – brak trzeciej strony 
z zatwierdzenia nadania przez Wilhelma z Pernsztajnu. Karty numer 881–882. Nu-
mer teczki 1432. Na kartach słabo widoczna pieczęć Stadtarchiv Gleiwitz.

13.
1490, 11 listopada, den swateho Martina. Gliwice.

Piotr Repta z Knurowa, Hanus i Nikiel bracia Knurowscy, Piotr Młody także 
z Knurowa oznajmują, że niegdyś sławni panosze Mikoss i Piotr z Knurowa sprzedali 
staw swój staromłyński z obu brzegami, który leży na Knurowskim począwszy od 
Grzechnia aż do Ssomancza, sławnemu Piotrowi Smolce z Krywałdu za pół piętna-
ście grzywien dobrych starych groszy czeskich, które im wypłacono, a do tego Piotr 
Smolka poręczył ich dług, jaki zaciągnęli u sławnego panoszy Herzmana z Bujakowa. 
Tak więc Piotr Smolka posiada ten staw na własność. Byli przy tym panosze Jan Be-
derman i Jan Laczna. 

Język czeski. Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu w układzie horyzontalnym 
z numerem karty 858. 

14.
1499 2 września, feria prima? ante Nativitatis Beate Marie Virginis. Opole.

Jan książę opolski, pan na Gliwicach, nadaje cechowi sukienników w Gliwicach 
przywilej wyrobu grubego sukna i sprzedaży w Gliwicach, zabraniając sukiennikom 
i kupcom z innych miasta wjazdu i sprzedaży sukna w mieście, za wyjątkiem jarmar-
ku w sobotę po św. Jadwidze. Zezwala również na określonych warunkach na wybu-
dowanie folusza obok Młyna Mostnego i korzystanie z wody młyńskiej.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Fotokopia (odpisu?) z numerem 783 i 784. 
Na odwrocie nota w języku niemieckim. Numer teczki 1531.

15.
1499, 27 lutego, (w strzedu po nedzieli Reminiscere). Opole.

Jan książę opolski i pan gliwicki oznajmia, że mieszczanin gliwicki Stanisław Her-
man zagrodę zwaną Fawliopowską, leżąca przed miastem Gliwice między zagrodą 
księdza proboszcza i Sadlową idąc do św. Krzyża, wolną od wszelkich opłat, robót, 
powozów i wszelkich pańskich nacisków, sprzedał za czterdzieści złotych, już zapła-
conych, robotnemu Grzegorzowi z Labutt (Łabęd) i jego dziedzicom. Świadkowie 
Jan Stosz z Czernicz i z Czicziny marszałek, Jan Mochowski, Heyncza Bengarski, Wa-
cław Pelka z Borzyslawicz, Mikołaj i Marcin bracia Janikowscy, Jindrzich Grodiczsky 
i Jan Starszy z Pruszkowa pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu z numerami stron 885–886. 
Numer teczki 1519.

16.
1500, 25 sierpnia. Am Dienstage nach Bartholomei. Gliwice.

Jan książę opolski, głogówecki i pan gliwicki zatwierdza Janowi Kuntnemu mły-
narzowi i jego małżonce sprzedaż trzeciej młyna przed Bramą Kozielską w Gliwicach 
dla Hanusza, naturalnego syna Jadwigi, żony Jana Kuntnego. 
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Świadkowie Nikel Chudobski, Jan Bielczowski, Jerzy Nawoj, Jerzy Stoss, Zyg-
munt Latzno, Piotr Kokocz, Jan Chmielik z Obrowca pisarz.

Język niemiecki. Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu z numerami stron 827, 
828. Numer teczki 792.

17.
1502, 23 marca. W strzedu przed nedzieli Palmarum. Opole.

Jan książę opolski i pan gliwicki, zatwierdza przywileje miasta Gliwic nadane im 
przez:

– księcia Henryka ziębickiego, kozielskiego i hrabiego kłodzkiego, wystawiony 
w Koźlu w sobotę po św. Fabianie i Sebastianie 1475 roku;

– króla czeskiego i węgierskiego Marcina Korwina, wydany w Budzie w piątek 
przed świętem św. Trójcy 1476 roku.

Świadkowie Jan Fulsteinu i ze Studenky, Jan Starszy z Pruszkowa, Mikołaj i Mar-
cin bracia Janikowscy, Jan z Mochowa, Hindrzich i Jan bracia z Grodziska i Jan 
Newnhausar pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany, zachowana fotokopia z numerami stron 769–
774. Na marginesie fragmenty tłumaczenia na niemiecki – pismo neogotyckie. Nu-
mer teczki 1603.

18.
1503, 30 września. W sobotu po S. Michale. Opole.

Jan książę śląski i opolski, pan gliwicki potwierdza układ pomiędzy Gliwicami 
(burmistrz, rada i cechmistrzowie w imieniu całej gminy), a właścicielami Sobiszo-
wic Janem Niepaskim z Sobiszowic i Mikołajem Mokrskim, dający Gliwiczanom 
prawo korzystania z pastwisk na terenie Sobiszowic. W związku z dwoma dokumen-
tami na wiederkauf, jakie posiadają gliwiczanie dla szpitala gliwickiego, który win-
ni płacić w/w właściciele Sobiszowic, a który obecnie wynosi siedem wiardunków 
i dwa lub trzy grosze doszło do rozsądzenia sporu przez występujących w imieniu 
księcia urodzonego Jana Ssoffa marszałka książęcego i sławetnego Jana Prokopa. Za 
prawo wypasu bez szkody ludzi sobiszowickich gliwiczanie mają płacić rocznie po 
8 halerzy od krowy i od wołu. Mieszczanie i przedmieszczanie gliwiccy mają także 
prawo do łąk i chmielników na gruncie sobiszowickim. Płacić mają za nie po 2 grosze 
od wiertela, a w przypadku sprzedaży dziedzicznej mają dawać dziedzicom sobiszo-
wickim 1 grosz.

Świadkowie: Jan z Wrbna, Jan Newhawzner, Jan Chmielik, Mikołaj i Marcin 
bracia Janikowscy, Piotr Kokorz i Jan Starszy z Pruszkowa pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany12, zachowana fotokopia z numerami 805–806. 
Na odwrocie karty 805 nota o dokumencie w języku niemieckim, na odwrocie karty 
806 nota „Archiwum miejskie 1523”.

12 Dokument jeszcze w XIX wieku znajdował się w zbiorach archiwum miasta Gliwic. Ujawniono go 
w spisie z 21 maja 1832 r. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, zespół 82/167 Zbiór rękopisów archi-
walnych (Rep. 135), nr 279, k. 4.
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19.
1510, 27 sierpnia. W utery po Swatem Bartholomegi. Gliwice.

Jan książę opolski, głogówecki i pan gliwicki oznajmia, że sprzedaje zagrodę przed 
miastem Gliwice zwaną Ficzkowską, która leży obok zagrody proboszcza i Tielyn-
skowej, wolną od jakichkolwiek opłat robót, powozów i innych Andrzejowi Kozikowi 
i jego żonie Urszuli oraz ich potomkom. 

Świadkowie Mikołaj Tynidowski?, Jan Bielczowski, Jerzy Nawoj, Piotr Zylka, 
Piotr Kokorz i Jan Chmielik pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany, zachowana fotokopia z numerem strony 821. 
Numer teczki 1464.

20.
1510, 28 września. Die Scto Wenczeslai. Opole.

Jan książę, opolski i Górnego Głogowa, pan gliwicki wyraża zgodę na ufundowa-
nie przez księdza Bernarda Rachwała z Gliwic proboszcza z Łabęd i księdza Michała 
(syna) Piotra Neywerta z Gliwic altarzystę kościoła w Gliwicach nowego ołtarza ku 
czci NMP, św. Anny i innych świętych, w kaplicy św. Barbary w kościele parafialnym 
Wszystkich Świętych w Gliwicach, którego proboszczem był w tym czasie ksiądz 
Melchior z Przyszowic. Na utrzymanie ołtarza dają zagrodę w ulicy wiodącej ku Wój-
towej Wsi, tak jak ciągnie się od fosy miejskiej. Dano w Świadkami byli Jerzy Nawoj, 
Jan Bielczowski, Jan Jasiński, Zygmunt Laczno, Piotr Kokorz, Jan Strzała Chmielik 
z Obrowca kanclerz.

Język łaciński. Oryginał nieznany, fotokopia oryginału z numerami stron 894. Na 
zdjęciu widoczny ślad po zagięciu pliku.

21.
1510, 9 lutego. W patek po S. Dorothie. Opole.

Jan książę śląski, opolski i pan Gliwic zatwierdza zakup dziedzictwa w Sobiszo-
wicach i Żernikach pomiędzy Wacławem Bropaczem (Kropacz)13 i jego żoną Dorotą 
a ich dziedzicami Mikołajem Mokrskim i jego żoną Maryną za 200 dobrych gulde-
nów węgierskich. Wystąpiła także pani Machna Niepaska żona wyżej wzmiankowa-
nego Mikołaja Mokrskiego świadcząc ze swym opiekunem Mikołajem Janikowskim, 
że wyżej wzmiankowani Bropacz (Kropacz) z żoną dali jej sumę 100 złotych węgier-
skich. Świadkowie Łukasz Buchta, Zachariasz Czebulka, Jerzy Nawoj, Jerzy Stos, 
Johann Bielczowski, Piotr Kokorz i Jan Newheyzer jako pisarz.

Język czeski. Pergamin z pieczęcią, przed 1945 rokiem w AP Gliwice, dawna 
sygn. VI.A.12, obecnie niezachowany. Znana fotokopia z numerem 807. Numer 
teczki 1559.

22.
1511, 8 sierpnia. W patek przed S. Wawrzynczem. Opole. 

Jan, książę śląski i opolski, pan Gliwic, oznajmia, że stawili się przed nim Mi-
kołaj Mokrski z Mokrej i Wacław Niepaski z Sobiszowic i oznajmili, że sprzedali 

13 Zapis Bropacz w odpisie dokumentu. W przedwojennym katalogu pergaminów Archiwum Państwowe-
go w Katowicach Oddział w Gliwicach widnieje nazwisko Kropacz.
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miastu Gliwicom swe działy na Szobiszowicach, Żernikach i Pustej Ligocie oraz 
prawa patronatu nad kościołem14. Świadkowie Stiepan z Zirowa, Girzik Nawoy, Jan 
Bielczowski, Balczer Bes, Jan Jasieński, Piotr Kokocz i Jan Strzala, zwany Chmielik 
z Obrowca jako pisarz.

Język czeski. Na odwrocie zapis o potwierdzeniu tego zakupu przez cesarza Ka-
rola VI 13 sierpnia 1733.

Pergamin z pieczęcią, przed 1945 rokiem w AP Gliwice, dawna sygn. VI.A.13. 
Obecnie poza zasobem. Fotokopia z numerem strony 803. Numer teczki 1532.

23.
1521, 14 stycznia. W pondzieli po Octawie Swatach Trzech Kralich. Opole.

Jan książę śląski, opolski, głogówecki i pan gliwicki potwierdza oddanie ziemi 
w Krywałdzie na zagospodarowanie przez Jerzego Smolkę z Krywałdu robotnemu 
Janowi Grzechniowi i Janowi Czyżowi dziedzicznie. 

Świadkowie: Mikołaj Janikowski, Zachariasz Czebulka, Jan Jasieński, Jerzy Stosz, 
Jan Burgawski, Jerzy Skal oraz Jerzy Nawoj, pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany. Dwie fotokopie odpisów dokumentów, jedna 
w układzie horyzontalnym z numerem 868, druga w układzie wertykalnym z nume-
rem 841. Różnice w zapisie poszczególnych słów czeskich pomiędzy oboma odpisa-
mi. Numer teczki 1462.

24.
1522, 19 sierpnia. Feria 3 ante Bartholomei.

Ławnicy miasta Gliwice Urban Scheider, Hannes Beness, Hannes Tornar i Han-
nes Mykoss zatwierdzają sprzedaż czynszu wiederkaufnego przez Michała Krelzmera 
(Kretzmera?) zabezpieczonego na jego wolnej jatce masarskiej, którą posiada razem 
z bratem Hannesem na rzecz ołtarza św. Anny w kościele parafialnym w Gliwicach. 

Odpis dokumentu umieszczono po odpisie aktu sprzedaży jatki z 1316 roku (zob. 
nr 1). Oryginał niezachowany, znana fotokopia z numerem strony 838, wspólna z do-
kumentem o sprzedaży dziedzicznej jatki Vigandowi Hepnerowi z 1316 roku. Tekst 
listu ławniczego poprzedzony łacińskim opisem: „Insciptio Macelli carniu in Librum 
praetorij ac donatio ad Altare S. Anna”.

25.
1529, 22 kwietnia, We sstwertek przed Swatym Girzym. Opole

Jan książę opolski i głogówecki, pan gliwicki, sprzedaje panoszy Zygmuntowi 
Lacznowi dziedzicznie, zagrodę w Gliwicach, leżącą „u szranków” pomiędzy zagro-
dami Bratisskową z jednej i Szarapatkową z drugiej strony, wolną od opłat, robót 
i powozów.

Świadkowie Bernard Dometski starosta opolski, Zachariasz Czebulka, Jan Jani-
kowski, Mikołaj Lassczynski, Jerzy Skal, Marcin Matieyowski, i Jerzy Nawoj pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany, zachowana fotokopia odpisu z numerem karty 
872. Na teczce opis – dokument zaginął w czasie ostatniej wojny/1945. Na odwrocie 

14 Mowa o kościele św. Bartłomieja w Szobiszowicach.
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nota w jezyku niemieckim i polski zapis „Archiwum miejskie 1463”. Numer teczki 
1463.

26.
1531, 6 października. W patek po Stm Frantissku. Opole.

Jan książę śląski, opolski, głogówecki, raciborski i pan gliwicki, pozwala miastu 
Gliwicom na wybudowanie rurociągu na gruntach książęcych w Wójtowej Wsi, dla 
doprowadzenia wody do browarów. Świadkowie, Dyprandt Czettricz z Kinsperku 
marszałek książęcy, Lorentz Zeidlitz z Tepliwody i na Sośnicowicach, Daniel Zie-
mięcki starosta toszecki, Jan Jaletsky starosta strzelecki, Wacław Mokrski, Marcin 
Mathieyowski i Jerzy Nawoj jako pisarz. 

Język czeski. Dokument pergaminowy z pieczęcią, niezachowany, do 1945 roku 
w AP  Gliwice, dawna sygn. VI.A.15. Zachowana fotokopia numery kart 809–810. 
Na odwrocie teczki „Archiwum Miejskie nr 797”.

27.
1531, 6 października. W patek po Stm Frantissku. Opole.

Jan książę śląski, opolski, głogówecki, raciborski i pan gliwicki oznajmia, że Jan 
Czewlej z Gliwic stary pisarz sprzedał dziedzicznie folwark, który leży między 
Ostropą a Wójtową Wsią wedle książęcego folwarku od łąki, którą zwą Książęcą łąką 
aż do Żernickich granic za sumę już w pełni wypłaconą Grzegorzowi Labuczkiemu 
dziedzicznie z obowiązkiem służby wojskowej z jednym pachołkiem pieszym, strzel-
cem w mieście Gliwicach. 

Świadkowie Dyprandt Czetrycz z Kinszperku marszałek, Lorentz Zeidlitz z Cie-
płowód i na Sośnicowicach, Daniel Ziemięcki starosta toszecki, Wacław Mokrski, 
Jan Prokop, Marcin Matwiejowski i Jerzy Nawoj pisarz.

Język czeski. Oryginał nieznany. Zachowana fotokopia dokumentu (układ hory-
zontalny) bez numeru. Numer teczki 800.

28.
1533, 24 lipca. Am Donnerstag nach Marie Magdalene. Karniów.

Jerzy z Brandenburgii rozstrzyga spór między miastem Gliwice a Danielem Zie-
mięckim, starostą toszeckim o połowę sołtectwa w Żernikach, zasądzając połowę 
sołectwa miastu Gliwice.

Język niemiecki. Dokument niezachowany, do 1945 roku w AP Gliwice, dawna 
sygn.  VI.A.16. Według opisu w repertorium dokumentów w archiwum miejskim 
znajdował się pergamin z przywieszoną pieczęcią, uwierzytelniony 22 sierpnia 1732 
roku przez burmistrza i radę miasta Pyskowice. Zachowana fotokopia z numerem 
789. Numer teczki 1561.

29.
1541, 5 listopada. W sobothu po Wszech Swatich. Nieborowice.

List Jana Holy z Ponięcic do sąsiada (nieznanego) oznajmujący, że ojciec jego żony 
przekazał mu wszystkie „listy”, pomiędzy którymi znalazł się dokument świadczący, 
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że Holy ma prawo do gruntu w Krywałdzie, o czym do tej pory nie wiedział. Holy 
żąda aby sąsiad ze swymi poddanymi opuścili grunt.

Na dole podpis lub kopia podpisu Jana Hollego z Ponięcic. U samego dołu dopi-
sek „Neborowicz”.

Język czeski. Oryginał nieznany. Zachowana fotokopia z numerem 891. Numer 
teczki 1604.

30.
Około 1550, Gliwice. 

Szymon Nierzand wójt gliwicki, w imieniu Fyczka Vomeista? oraz Foltin Szewc, 
Jakub Labuczki, Jan Grzanka, Urban Lachmundlyk, Szymon Krawiec, Michał Fa-
byanek, Grzegorz Lattin zaświadczają, że Biernis?15 młynarz mostny według prawa 
i na polecenie starosty zwierzchniego przedstawił Wawrzyna Zemecznika, Bartosza 
Dorsza, Janna Lattke, Jakuba Kottnego, który wznieśli dwa palce ku Panu Bogu 
i przysięgli, że Bernat młynarz kupił młyn mostny od Jana Skowronka za 70 flore-
nów? po ….? w jednym florenie, które to pieniądze zapłacił. Do tego młyna przydany 
jest folusz, a młynarz powinien dbać o ten folusz. Wyżej wymienione osoby zeznały 
pod przysięgą, że młynarz używać ma rzekę aż po kamień tylko w tych groblach, jak 
od starodawna „przekazka ujmaje”, a do tego młyna nie ma żadnego majątku, ani 
zagrody, ani łąki dodanej. To potwierdzają wójt i ławnicy swoją pieczęcią ławniczą.

Dokument niedatowany. Powstał zapewne około 1550 roku, kiedy przeprowa-
dzano proces wyjaśniający stan prawny Mostnego Młyna.

Język czeski. Oryginał nieznany. Znana fotokopia odpisu z numerem 889. Numer 
teczki 1605.

31.
1552, 23 czerwca. Przed Swatim Jannem Stittelem16. Gliwice.

Burmistrz i rada miasta Gliwic zaświadczają, że Biernarth młynarz przez posła 
wójtowskiego wskazał robotnego Szymona Bartosz młynarza z Bełku, poddanego 
pana Hanusa Holego, który przysiągł, że gdy pracował w tym młynie, w którym 
jest obecnie wyżej wymieniony Biernarth, woda była prowadzona do młyna przez 
„hraze” aż do dolnej opusty, i takie „hrazy17” Biernarth młynarz ma utrzymywać 
i naprawiać. Wzmiankowano także łąkę przynależną do tego młyna, którą kupiono za 
małdr chmielu od nieb. Jerzego Nykossa. Także wymieniony wyżej Bartosz wyznał, 
że sąsiedzi, którzy mają przy tej „hrazy”(grobli) chmielniki lub łąki mają mało wody. 
Bartosz wyznał także, że był (dzierżył) na tym młynie wcześniej i miał list dziedzicz-
ny, który za jego ojca w tym młynie będącego spalił się.

Język czeski. Oryginał nieznany. Znana fotokopia (odpisu?) z numerem 861. Nu-
mer teczki 798.

15 Urbarz z 1534 r. wymienia Bernarda jako właściciela młyna mostnego.
16 Data zapisana nieczytelnie.
17 Hrazy – groble lub tamy. Główną przyczyną sporów było prawo do koszenia grobli, do czego rościli 

sobie prawo zarówno młynarze, jak i posiadacze przylegających do grobli łąk i chmielników.
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32.
Około 1550. Gliwice.

Szymon Nierzand wójt na miejscu Fyczka Vormieska? ustanowiony i ława Foltin 
Sswietz, Jakub Labentzky, Jan Grzanka, Urban Lachmundlyk, Szymon Krawietz, 
Michał Fabyanek i Grzegorz Latinn oświadczają, że stanął przed nimi Biernis młynarz 
mostny i według prawa i na polecenie starosty zwierzchniego przedstawił osoby Jan-
na Kotznya i Wientzka z Elgoty, którzy przysięgli wznoszą dwa palce ku Panu Bogu 
i świętym, że Biernis młynarz kupił z 70 florenów po …? w jednym florenie i uregu-
lował należność Janna Kottznya u Jana Skowronka który był wcześniej posiadaczem 
młyna. Tenże Jan Skowronek powiadał, ze jest młyn został sprzedany. Jann Kotzny 
i Wientzek przysiągają, że młyn został spłacony. Do tego młyna należą dwa koła 
młyńskie, stęmpy „w jednej opłacie”, a także folusz osobno płacony, który młynarz 
„oprawuje”. Stiepan z Elgoty zeznał pod przysięgą, że Bartek, który był w młynie 
mostnym ze swym ojcem Janem Skowronkiem powiedział, że Berniss Młynarz kupił 
młyn za czasów jego miłości księcia Hanusza. 

Język czeski. Oryginał nieznany. Znana fotokopia odpisu z numerem 856. Numer 
teczki 1014.

33.
Około 1550

Wójt Fytzeck Vormissek i ławnicy Folttin Swietz, Jakub Labentzky, Jan Grzanka, 
Urban Lachmundlyck, Szymon Kreytzy, Michał Fabyanek i Grzegorz Latin zaświad-
czają, że stanął przed nimi Biernatt młynarz mostny i zgodnie z prawem i poleceniem 
hetmana zwierzchniego przedstawił Marcina z Ssalsse (Szałsza), poddanego pana 
Mykulassa Prokopa knurowskiego, który to Marcin wyznał pod przysięgą, że pamię-
ta, iż gdy mostny młyn z foluszem spalił się, to młynarz przeniósł się do Sobiszowic 
do ojca swej żony. Dalej wzmianka o foluszu sukienniczym. Dan w Gliwicach, brak 
daty, informacja o pieczęci wójtowskiej.

Język czeski. Oryginał nieznany, zachowana fotokopia odpisu dokumentu z nu-
merem karty 859–860. Numer teczki 1024.

34.
1552, 24 marca. W czwartek po pedeli genz slowie Oculi. Łabędy.

Wacław Prokop ze Świętoszowic i na Łabędach wyznaje tym listem, że jego zmar-
ły ojciec, a po nim on w domu swym w mieście Gliwicach wino szynkowali, co nie 
podobało się radzie miasta, gdyż czyniło szkodę w szynkowaniu wina na ratuszu. 
Zawarto ugodę, że burmistrz i rada i cała gmina pożyczą Prokopowi sumę pieniędzy 
w złocie bez procentów, a w zamian nie będzie on ani jego dziedzice szynkować wina 
teraz i w przyszłości.

Język czeski. Oryginał nieznany. Zachowana fotokopia oryginału. Numer teczki 
1001.
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35.
1558, 11 stycznia. We wtorek po Trzech Królach. Bytom.

Burmistrz i rada miasta Bytomia zaświadcza, że Stanisław Pysker, jako pomoc-
ny człowiek Biernatha młynarz z Gliwic, przedstawia pracowitego Marcina Pudło 
poddanego pana Prokopa z Łabęd, który pod przysięgą zeznał, że mieszkał niegdyś 
w Lgockim Młynie u swego ojca, a gdy się rodził i często chodził do Mostnego Młyna 
do siostry Barbarą, wówczas dziedziczki tego młyna (było to około 50 lat temu). Jego 
szwagier młynarz miał prawo używać i opatrywać „hrazy” (groble). Wzmiankowana 
także łąka Ludwiga, którą Jan Młynarz używał, a potem Andrzej Hrzywa kupił i Jan 
Młynarz w spokoju używał. Wymieniono także łąkę przy opuście, którą od syna Jana 
Młynarza Bartka kupił Bernarth obecny młynarz.

Zachowana fotokopia odpisu dokumentu z nieznanej księgi, numer strony 846. 
Numer teczki 801.

36.
1558, 25 stycznia. W Autery po Swatach Ffabianu a Sebastianu. Praga.

Odpis dokumentu Ferdynanda I z 1558 roku zatwierdzającego poprzednie przy-
wileje miasta:

– Henryka Starszego księcia ziębickiego wystawiony w Koźlu w sobotę po św. 
Fabianie i Sebastianie 1475 roku;

– Macieja Korwina króla węgierskiego i czeskiego wydany z Budzie w piątek przed 
św. Trójcą 1476 roku;

– Jana księcia opolskiego, głogóweckiego i pana gliwickiego wystawiony w środę 
przed Niedzielą Palmową 1502 roku.

Język czeski. Oryginał zachowany w AP Gliwice, MGL, sygn. 19c. Fotokopia od-
pisu tego dokumentu sporządzona i uwierzytelniona przez burmistrza i radę miasta 
Gliwic w piątek po niedzieli Reminiscere (24 lutego) 1570, ze śladem po pieczęci 
lakowej. Fotokopia z numerami stron 776–777. Numer teczki 1466.

37.
1558, 13 stycznia. We stwrttek po Swattych Trzech Kralych. Opole.

Jan z Oppersdorfu wolny pan na Dubu i Frydstein, starosta opolski i raciborski 
w sprawie sporu między oppatrnym Janem Hrzywą Sukiennikiem18 a Bernardem 
Młynarzem gliwickim o wodę młyńską. Ze strony miasta zeznają burmistrz Stanisław 
Galasek i radni Wawrzyn Neygebauer, Jerzy Strzoda, Wawrzyn Piestrach, że Bernard 
Młynarz ma prawo naprawiać „hrazy az do koncze” przy chmielniku Jana Hrzywy 
a Jana Grzywa. Stało się w niedzielę przed narodzeniem Panny Marii roku jak niżej. 
Z Bernarda Młynarza ręczyli Sczessny Kowarz i Ambroży Lekarz pod karą 10 grzy-
wien. Za Jana Hrzywę Stanisław Slabieni i Mikołaj Skazyrodek. Podpisany Mikołaj 
Lasota kanclerz.

Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu dokumentu z numerem 844.

18 Jana Sukiennika (Tuchmacher) wymienia urbarz z 1534 r. (Bytomska strona prawa). Zob. P. Boroń: 
Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół gliwickiego 
rynku. Gliwice 2015, s. 98. Z dopasowania ze spisem mieszczan z 1544 r. wynika, że właścicielem tej 
posesji był Hrzywa. Zapewne chodzi o jedną i tę samą osobę. 
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38.
1560, 3 kwietnia. We strzedu po nedieli ktera slowie Iudica. Opole. 

Cesarz Ferdynand (w jego imieniu Jan z Oppersdorfu starosta księstw opolskiego 
i raciborskiego) na prośbę Wawrzka Lorka i Jana Kopota, sołtysów z Ostropy za-
twierdza przedłożony przez nich dokument księcia Kazimierza bytomskiego z 1286 
roku dotyczący sołectwa w Ostropie 

Świadkami byli Wacław Nawoj z Dulnego, Jerzy Hossek z Bełku, Jan Pikler 
z Grodziska na Włostowie, Jan Trach z Brzezia, Wacław Wraninski z Wranina i Miko-
łaj Lasota z Stebłowa i na Błażejowicach, kanclerz.

Inna wersja dokumentu zatwierdzającego w AP Gliwice, MGL, sygn. 21. Foto-
kopia oryginału lub odpisu dokumentu z numerem strony 766, 768. Widoczne ślady 
po zagięciach dokumentu. Numer teczki 1517.

39.
1560, 19 maja. W nediely kteraz slowie Krzyzowa. Wiedeń.

Cesarz Ferdynand do burmistrza i radnych miasta Gliwic w sprawie ich skargi na 
ucisk i prześladowania przez pana zastawnego Fryderyka Zetritza, nakazuje tym li-
stem, aby żadne kary i ucisk nie były stosowane przez pana zastawnego, a przywileje 
miasta, potwierdzone przez cesarza były zachowywane. W drugiej sprawie przed-
stawionej cesarzowi, dotyczącej wykupienia miasta przez samych mieszczan, cesarz 
zgadza się, aby mieszczanie sami zebrali potrzebne sumy. 

Język czeski. Oryginał nieznany, zachowana fotokopia odpisu z numerami stron 
781–782. Numer teczki 1469.

40.
1567, 4 marca. W autery po nediely postny kteraz slowie Okuli. Praga.

Cesarz Maksymilian II zatwierdza Jakubowi Labuczkiemu z Gliwic dziedziczne 
prawo posiadania zagrody położonej tuż pod Gliwicami między fararzową (probosz-
cza) a sadłowską, zwanej Ffawliapowska, nadanej z wszystkimi prawami w Opolu 
w środę przed niedzielą Reminiscere 1499 roku przez księcia opolskiego Jana19 . 

Język czeski. Oryginał nieznany. Fotokopia odpisu z numerami 877–878. Numer 
teczki 1465.

41.
1569, 12 stycznia. W strzedu po Swatach Trzech Kralich. Wiedeń.

Cesarz Maksymilian II zatwierdza mieszkańcom wsi Trynek w krainie gliwickiej 
w księstwie opolskim prawo posiadania pastwisk nadane ich przodkom roku przez 
ks. Konrada oleśnickiego i kozielskiego mocą dokumentu wystawionego w Neudeck 
(Świerklaniec) we wtorek po św. Małgorzacie 1451.

Język czeski. Oryginał nieznany. Zachowana fotokopia odpisu (por. nr 3). Numer 
teczki 1467.

19 Chodzi o zagrodę, którą przodek Jakuba Labuckiego – Grzegorz z Łabęd – kupił od Stanisława Herma-
na. Zob. regest nr 15.
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42.
1577, 23 maja. W czwrthek przed zeslanim Ducha Swateho. Bytom.

Burmistrz i rada miasta Bytomia oznajmiają, że przybyli do nich burmistrz Gliwic 
Marcin Tryller i radny Wawrzyniec Połednie z upoważnienia miasta Gliwic wysłani, 
z prośbą o potwierdzenie dokumentu Jana Bielika starosty Górnego Śląska i pana 
na Gliwicach z 1487 roku dotyczącego wykupu w postaci czynszu wiederkaufnego 
wójtostwa w mieście. List, zaopatrzony pieczęcią Jana Bielika na pełnej radzie w By-
tomiu odczytano i dosłownie przepisano, opatrując pieczęcią miasta (por. nr 11).

Oryginał nieznany. Zachowała się fotokopia dokumentu z śladem pieczęci i nu-
merem 793. Numer teczki 1535.
43.
1577, 7 czerwca. W patek po Bozim Tiele. Wrocław. 

Cesarz Rudolf II zatwierdza przywileje i prawa miasta Gliwic wystawione przez 
cesarza Maksymiliana II w czwartek dzień św. Jakuba Apostoła 1567 w sprawie cła, 
myta i mostowego, wystawionym na zamku praskim oraz z wtorku po obrzezaniu 
pańskim 1569 roku dotyczący szynkowania wina pod ratuszem oraz inne przywileje 
miasta.

Język czeski. Oryginał nieznany. Zachowana fotokopia z numerami kart 811, 812, 
813. Numer teczki 1562.

44.
1619, 23 sierpnia. Gliwice.

Burmistrz i rada miasta Gliwic oznajmia, że stawili się przed nimi krewni i po-
tomkowie Jerzego Młynarza zwanego Zyska i zeznali, że kiedy tenże Jerzy przebywał 
w Krakowie, gdzie zmarł, sprzedał mieszczaninowi krakowskiemu albo kleparskiemu 
Andrzejowi Otiessy wino za kilkadziesiąt złotych, nie biorąc pieniędzy, na co istnieje 
kwit. Długu tego Andrzej Otiessy (Otiessa?) do tej pory nie zapłacił. Potomkowie 
Jerzego Zyski upoważnili swego przyjaciela, sąsiada gliwickiego Błażeja Sspaniela do 
odebrania tego długu, co potwierdza rada miasta Gliwic.

Język polski. Pieczęć opłatkowa. Podpisany Jan Frölich, notariusz miasta Gliwice. 
Na odwrocie notka: dokument w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności pod nu-
merem 414. Fotokopia w zbiorze fotokopii Archiwum w Gliwicach. Numer teczki 
850.

45.
1691, 1 lutego. Gliwice.

List wicekonsula i rady miasta Gliwic do burmistrza miasta Krakowa z prośbą 
o pomoc w egzekucji długu w wysokości 120 zł polskich, jakie Kazimierz Bystrowski 
winny jest poddanemu miejskiemu Janowi Szydło, z cesji od jego szwagra Tomasza 
Bucka z Starych Gliwic, potwierdzone kwitem („cyrografem”).

Język polski. Informacja: „Oryginał znajduje się w zbiorach PAU w dziale rękopi-
sów pod numerem 414, s. 8–9”. Znana fotokopia z numerem dokumentu 4, a strony 
8–9 w Zbiorze Fotokopii Archiwum w Gliwicach. Numer teczki 250.
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46.
1739, 16 stycznia. Wielkie Paniowy. 

Jan Józef Bujakowski z Knurowa na Wielkich Paniowach oznajmia, że były nie-
porozumienia między nim a jego siostrą Ignacją Elżbietą Ziemięcką z Bujakowskich 
i młodszym bratem Józefem Bogusławem Bujakowskim jako dziedzicami starszego 
brata Jerzego Fryderyka Bujakowskiego o fundację kaplicy Bujakowskich 300 ta-
larów śląskich. Pani matce Katarzynie Rosinie Stylarskiej z domu Skrzydłowskiej 
obiecuje z miłości synowskiej wziąć te pieniądze na siebie.

Oryginał nieznany, zachowana fotokopia pozytywowa oryginalnego dokumentu 
z pieczęcią.

Piotr Boroń

Regesten mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Dokumente aus  
der Fotokopien-Sammlung der Gleiwitzer Außenstelle des Staatsarchivs in Kattowitz
Zusammenfassung
Im Bestand der Gleiwitzer Außenstelle des Staatsarchivs in Kattowitz befindet sich eine 
Fotokopien-Sammlung von Dokumenten sowie Abschriften von Dokumenten zur Ge-
schichte von Gleiwitz und Umgebung. Die Dokumente datieren auf die Jahre zwischen 
1316 und 1739. Gegenwärtig zählt die Sammlung 46 Fotokopien, angefertigt vor dem 
Zweiten Weltkrieg, wobei eine genauere zeitliche Bestimmung nicht möglich ist. Die 
Dokumente und Abschriften stellen eine einmalige Sammlung von Überlieferungen zur 
Geschichte der Stadt, des Gleiwitzer Umlandes und nicht zuletzt auch der gesamten 
Region Oberschlesien dar. Sie waren bislang keinem Bestand zugeordnet und damit für 
die Forschung unzugänglich. Die Ausarbeitung hat zum Ziel, diese Sammlung in den wis-
senschaftlichen Diskurs einzuführen.

Piotr Boroń

Regests of Medieval and Early Modern Documents from the Photocopy Collection  
of the Gliwice Branch of the Katowice State Archive
Summary
The resources of the Gliwice branch of the State Archives in Katowice include a collec-
tion of photocopies of documents and copies of documents regarding the history of Gliwi-
ce and the surrounding area. The collection includes documents and copies of documents 
dated from 1316 until 1739. Currently, it comprises 46 photocopies. They were made 
before World War II, but today it is not possible to more accurately determine the time 
of their preparation. All photographed documents and copies create a unique collection 
of messages about the history of the city, the Gliwice region, and finally the entire Upper 
Silesia. They had never been included in any fonds and had remained unknown to scien-
tists. The following study aims to introduce this collection to the scientific circulation.
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Łukasz steczek

Organy piszczałkowe w tyskich kościołach

Od wieków muzyka organowa pełni w Kościele ważną funkcję. Wychwala Boga 
i uświęca wiernych nie tylko przez akompaniowanie ludziom do śpiewu. Piękno bo-
gatej literatury organowej wykonywanej podczas liturgii i koncertów wnosi również 
wartości estetyczne. Muzyka organowa posiada zdolność do wyrażania duchowej 
treści obrzędów liturgicznych1. Dlatego też w Kościele łacińskim z wszystkich istnie-
jących instrumentów pierwszeństwo mają organy piszczałkowe2. W 11 świątyniach 
rzymskokatolickich miasta Tychy znajduje się właśnie ten królewski instrument. 
W pozostałych 7 parafiach korzysta się z organów elektronowych. 

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o osadzie Tychy pochodzi z 1467 roku3 . 
Organizacja administracji kościelnej w Tychach od przełomu XV/XVI do XX wieku 
związana jest wyłącznie z parafią Świętej Marii Magdaleny, którą wydzielono z para-
fii Świętego Klemensa w Lędzinach. Ta najstarsza tyska parafia została wymieniona 
po raz pierwszy w 1529 roku4. Nabożeństwa odprawiano w drewnianym kościele. 
Z końcem XVIII wieku Tychy doczekały się nowej murowanej świątyni (wybudowa-
nej w latach 1780–1782)5. W 1906 roku dokonano rozbudowy murowanego obiektu 
sakralnego do dzisiejszych rozmiarów. Rozbudowany kościół poświęcono rok póź-
niej6 . 

Parafia Świętej Marii Magdaleny od początku istnienia obejmowała okoliczne 
przysiółki (Glinka, Mąkołowiec, Zwierzyniec, Czułów, Zawiść i Żwaków) oraz osadę 
Paprocany7. Mieszkańcy tych przysiółków uczęszczali do tyskiej świątyni.

Inaczej przedstawiała się przynależność parafialna ludności zamieszkującej wsie: 
Cielmice, Urbanowice i Wilkowyje. Pierwsze wzmianki o osadzie Cielmice pocho-
dzą z XV wieku. Wówczas należała ona do parafii Świętego Klemensa w Lędzinach. 
W latach 1534–1946 wieś była przyłączona do parafii Świętego Bartłomieja w Bieru-
niu Starym. Osada Urbanowice istniejąca od XIV wieku wchodziła w początkowym 
okresie istnienia w skład parafii Świętego Klemensa w Lędzinach, później należała do 

1 J. Gembalski: Muzyka organowa w kontekście kulturowej roli liturgii. [W:] „Śpiewajmy i grajmy Panu” 
(por. Ps 27,6). I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21–22 X 2005 r. Red. A. Reginek, 
W. Hudek. Katowice 2007, s. 21, 22, 28.

2 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, s. 12 – www.liturgia.katowice.pl [dostęp: 
25.10.2019].

3 L. Musioł: Tychy. Monografia historyczna. Tychy 1939, s. 34.
4 J. Wycisło: Dzieje parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach w zapiskach kronikarskich . 

Tychy 2000, s. 23, 25, 27.
5 J. Wycisło: Tworzenie się parafii w wielkim mieście na przykładzie Tychów. „Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne” 1994–1995, nr 27/28, s. 66.
6 L. Musioł: Tychy. Monografia…, s. 118.
7 J. Wycisło, F. Resiak: Budowa nowych kościołów i erygowanie parafii. [W:] Tychy: 1939–1993. Mono-

grafia miasta. Red. M.S. Szczepański. Tychy 1996, s. 315.



Łukasz steczek

34

parafii Świętego Bartłomieja w Bieruniu Starym8. Przysiółek Wilkowyje przynależał 
do parafii Świętego Wojciecha w Mikołowie. Tamtejsi mieszkańcy od dawien dawna 
uczęszczali do tamtejszego kościoła parafialnego9 .

Po II wojnie światowej wraz z rozbudową miasta i przyłączeniu administracyjnym 
osad: Paprocany, Wilkowyje, Cielmice, Urbanowice i Jaroszowice zaczęto erygować 
na terenie Tychów nowe parafie. Na przykład w 1984 roku w skład nowo powstałej 
parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach weszły dawne tereny parafii 
Świętego Wojciecha w Mikołowie i parafii Świętej Marii Magdaleny w Tychach10 . 
Obecnie na terenie Tychów jest wydzielonych 18 parafii rzymskokatolickich.

W niniejszym artykule przedstawiono informacje historyczne oraz instrumento-
znawcze dotyczące wyłącznie organów piszczałkowych w kościołach rzymskokatolic-
kich na terenie miasta Tychy. Synteza ta dąży do uporządkowania znanych dotych-
czas informacji oraz ich aktualizacji. Brzmienie niektórych tyskich organów zostało 
nagrane na płytach kompaktowych, pojedyncze instrumenty opisano w publikacjach 
naukowych, m.in. w pracach ks. Sebastiana Kreczmańskiego, ks. Krzysztofa Kmaka, 
Dariusza Fudali i Michała Botora. Do tej pory brakowało jednak ujednoliconego 
i pełnego opracowania na ten temat. 

Opracowując temat, wykorzystano udostępnione materiały archiwalne z Archi-
wum Archidiecezjalnego w Katowicach i archiwów parafialnych oraz od osób pry-
watnych. Cennym źródłem informacji okazały się relacje ustne oraz korespondencja 
mailowa. Dopełnieniem wiadomości były pozycje książkowe i artykuły naukowe.

W artykule zastosowano podział na kościoły z organami zabytkowymi i świąty-
nie z organami niezabytkowymi. Informacje na temat najstarszych instrumentów 
o charakterze zabytkowym przedstawiono w układzie chronologicznym według cza-
su powstania tych organów. W literaturze organoznawczej przyjmuje się okres około 
80 lat od momentu wybudowania jako oznaczenie granicy organów o wartości zabyt-
kowej11. Na potrzeby artykułu przyjęto rok 1925 (powstanie diecezji katowickiej) 
jako umowną granicę podziału organów na zabytkowe i niezabytkowe. Wiadomości 
o pozostałych organach również przedstawiono w kolejności chronologicznej budo-
wy tych instrumentów bądź zakupu przez parafie.

Instrumenty o charakterze zabytkowym

Organy kościoła pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask  
w Tychach-Urbanowicach

Organy znajdujące się w urbanowickiej świątyni są najstarszym instrumentem 
organowym na terenie Tychów. Przypuszcza się, że zostały zbudowane przez mo-

8 R. Szner: Przewodnik po tyskich kościołach. Wyd. 2. Tychy 2006, s. 17.
9 J. Wycisło, F. Resiak: Budowa nowych kościołów…, s. 325.
10 Tamże, s. 325–326. 
11 To ustalenia zawarte w tzw. „Weilheimer Regulativs” . Okres 80 lat jest tylko pewnym punktem odnie-

sienia – nie wszystkie organy mające 80 lat muszą być uznane za zabytkowe, zabytkowe zaś mogą być 
młodsze instrumenty z połowy XX wieku. Por. M. Urbańczyk: Ochrona i konserwacja organów zabyt-
kowych na tle rozwoju sztuki organmistrzowskiej. Wyd. II. Katowice 2011, s. 309.
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rawskiego organmistrza Carla Kuttlera z Opawy w pierwszej połowie XIX wieku12 . 
Pierwotną lokalizacją instrumentu był kościół Świętej Katarzyny w Czechowicach 
(obecnie Czechowice-Dziedzice), gdzie kilkakrotnie dokonano jego remontu, m.in. 
w 1933 roku przez Antoniego Wieczorka i Karola Siwca oraz w 1949 roku przez 
firmę Klimosz i Ludwig z Rybnika. Najważniejszym zadaniem w trakcie remontu 
w 1933 roku była rekonstrukcja grających piszczałek prospektowych wykonanych 
z drewna (jako imitacja piszczałek metalowych)13. 15 listopada 1953 roku organy 
zostały zakupione z czechowickiej świątyni do Urbanowic14. Ponownego montażu 
w nowej lokalizacji dokonała firma organmistrzowska Ryszarda Franke i Jana Jony 
z Rybnika15 .

W 1972 roku generalny remont organów przeprowadził J. Banasik z Katowic. 
Mimo tych prac, według opinii wizytatora, instrument nadal nie był w pełni spraw-

12 Podaje się również, że budowniczy instrumentu jest nieznany. Por. W. Szymański: Mechaniczna trak-
tura XIX-wiecznych organów na terenie Archidiecezji Katowickiej. [W:] Organy na Śląsku III. Red. 
J. Gembalski. Katowice 2004, s. 130. Dokładny czas budowy datuje się na rok 1850 – informacja 
mailowa od organmistrza Mieczysława Klonowskiego. 

13 J. Gembalski: Komentarz do nagrania płytowego Sound of Silesian Organs vol. IV – Organy kościołów 
w Urbanowicach, Bełku, Krzyżowicach, Bielszowicach, Międzyrzeczu. Wyd. Polskie Radio Katowice, 
PRKCD035.

14 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach (dalej: AAKat), Akta Lokalne, sygn. 46/2627, Urbanowice 
(Parafia MB Pośredniczki Wszelkich Łask), Inwentarz, T. 1 (1956–2003), s. 6v, Inwentarz majątku ko-
ścielnego, fundacyjnego i plebańskiego rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego w Urbanowicach pod 
wezwaniem Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask z dnia 1 września 1956 r.

15 J. Gembalski: Komentarz do nagrania płytowego…

Prospekt organów Carla Kuttlera (fot. Ł. Steczek)1. 
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ny. Zalecono, aby zastanowić się nad zakupem innych organów16. Natomiast pod-
czas kolejnej wizytacji parafialnej w 1977 roku odnotowano, że „organy znajdują się 
w dobrym stanie. Wskazane jest dostrojenie”17. W kolejnych latach nabyto nową 
dmuchawę firmy Laukhuff, którą bezpośrednio podłączono do kanału powietrzne-
go. Oryginalny miech został zlikwidowany18. W 1993 roku organmistrz Mieczysław 
Klonowski z Katowic zrealizował w instrumencie takie prace, jak: korekta intonacji 
i właściwe nastrojenie. Ponadto został wykonany nowy miech i regulator ciśnienia, 
aby usprawnić system powietrzny. Podczas ostatniego remontu wykonanego w 2003 
roku przez Sławomira Piotrowskiego z Modlnicy nastąpiła kolejna wymiana piszcza-
łek prospektowych. Dawne piszczałki drewniane ustąpiły miejsca metalowym19 .

Dane techniczne
Organy mają 11 głosów rozdzielonych na jeden manuał i klawiaturę nożną. Trak-

tura gry i rejestrów jest mechaniczna, wiatrownice klapowo-zasuwowe. Sekcja nożna 
nie ma połączenia z manuałem. Szafa organowa stoi centralnie pośrodku na chórze 
muzycznym. Na uwagę zasługuje umiejscowienie stołu gry, który jest wolnostojący, 
co jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku było rzadkością (zwłaszcza przy wyko-
rzystaniu traktury mechanicznej), i ustawiony centralnie przed prospektem orga-
nowym. Organista siedzi przodem do ołtarza. Po prawej i lewej stronie manuału 
znajdują się drewniane wyciągi rejestrowe. We wnętrzu instrumentu zachowało się 
wiele inskrypcji organmistrzów, którzy wykonywali w nim różne prace20. Znajdują 
się one w piszczalniku głosu Flauto major 8’, w kanale powietrznym oraz w klapie 
wiatrownicy manuałowej21 .

Prospekt organowy jest wykonany w stylu klasycystycznym, na uwagę zasługują 
piękne kute zdobienia, zharmonizowane ze skromną szafą organową. Instrument 
posiada wiele cech wspólnych z największymi zachowanymi organami C. Kuttlera 
w kościele ewangelickim w Białej (Bielsko-Biała), np. umiejscowienie stołu gry, dys-
pozycja głosowa, brak połączenia pedału z manuałem ( w Białej połączenie to zostało 
dodane później)22. Cechy te pozwalają przypuszczać, że autorem organów w Urba-
nowicach jest również ten morawski organmistrz.

Estetyka brzmieniowa utrzymana jest między barokową a romantyczną. W war-
stwie brzmieniowej można te organy zaliczyć do typu klasycystycznego23. Świetnie 
brzmi tutaj muzyka baroku, klasycyzmu, ale można na instrumencie wykonywać 
również drobne utwory utrzymane w stylu romantycznym, sprzyjają temu trzy głosy 
smyczkujące. Brak jest głosów językowych.

16 AAKat, Akta Lokalne, sygn. 46/2315, Urbanowice (Parafia MB Pośredniczki Wszelkich Łask), Budowy, 
T. 1 (1946–1981), s. 86, Wizytacja organów diecezji katowickiej z dnia 18 sierpnia 1972 r.

17 Tamże, s. 93, Wizytacja organów diecezji katowickiej z dnia 19 sierpnia 1977 r.
18 Informacja mailowa od organmistrza Mieczysława Klonowskiego (w posiadaniu autora).
19 Tamże.
20 Zob. Aneks.
21 Informacja mailowa od M. Klonowskiego.
22 J. Kukla: Zabytkowe organy Karla Kuttlera w kościele ewangelickim w Białej (Bielsko-Biała) jako 

przykład instrumentu klasycystycznego. [W:] Organy na Śląsku II. Red. J. Gembalski. Katowice 2000, 
s. 131, 134.

23 Tamże, s. 134.
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Dyspozycja:
Manuał Pedał
Pryncypał 8’ Subbas 16’
Flet major 8’ Pryncypałbas 8’
Salicjonał 8’ Cello 8’
Flet minor 4’
Oktawa 4’
Dolce 4’
Piccolo 2’
Mixtura 4-rzed.

Urządzenie dodatkowe: Tremolo.

Organy kościoła pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Tychach-Cielmicach
Organy są dziełem organmistrza Heinricha Dürschlaga z Rybnika24. Zostały zbu-

dowane pierwotnie w 1869 roku dla drewnianego kościoła Świętego Bartłomieja 
w Ruptawie (obecnie w granicach miasta Jastrzębie-Zdrój). W tej miejscowości wy-
budowano w latach 1947–1949 kolejną świątynię, tym razem murowaną, a drewnia-
ny kościółek przeniesiono w latach 1971–1972 do Kaczyc 25. Do końca nie wiadomo, 
kiedy instrument trafił do Cielmic i kto tej translokacji dokonał. Przypuszcza się, 
że został przywieziony z Ruptawy już w 1946 roku, kiedy w Cielmicach istniała 
drewniana kaplica26. Organy są wymieniane w inwentarzu parafialnym z 1955 roku, 
co świadczy o ich istnieniu w Cielmicach przed budową obecnej świątyni27. W 1969 
roku instrument naprawiał R. Franke z Rybnika28. Od około 1990 roku organy są 
nieczynne29. Obecnie do liturgii używane się organy elektronowe.

24 K Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag z Rybnika w śląskie budownictwo organowe. Katowice 2009, 
s. 34. Inwentarz parafialny podaje, iż organy są „małe, bez marki firmowej, wraz z motorkiem do na-
pędu powietrza” – AAKat, Akta Lokalne, sygn. 46/450, Cielmice (Parafia Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela), Inwentarz, T.1 (1957–1976), s. 52, Inwentarz majątku kościelnego, fundacyjnego i plebańskiego 
rzymsko-katolickiego kościoła filialnego w Cielmicach pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z dnia 30 
października 1955 r.

25 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 34.
26 Informacja mailowa od J. Gembalskiego.
27 AAKat, Akta Lokalne, sygn. 46/450, Cielmice (Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela), Inwentarz, 

T.1 (1957–1976), s. 52, Inwentarz majątku kościelnego, fundacyjnego i plebańskiego rzymsko-kato-
lickiego kościoła filialnego w Cielmicach pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z dnia 30 października 
1955 r. 1 stycznia 1946 r. oddano do użytku drewniany barak zaadaptowany na kaplicę, ponieważ 
w Cielmicach po II wojnie światowej utworzono kurację parafii w Paprocanach. W 1961 r. drewniana 
kaplica została zastąpiona niewielkim budynkiem kościelnym. Z kolei 21 lutego 1971 r. poświęcono 
świątynię w obecnym kształcie. Por. J. Wycisło, F. Resiak: Budowa nowych kościołów…, s. 321.

28 AAKat, Akta Lokalne, sygn. 46/450, Cielmice (Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela), Inwentarz, 
T. 2 (1977–1997), s. 16, Inwentarz z wizytacji dziekańskiej z dnia 7 maja 1963 r.

29 J. Gembalski: Opinia na temat organów kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach 
– maszynopis w archiwum prywatnym J. Gembalskiego: Organy Archidiecezji Katowickiej – koperta 
Cielmice (zbiór dokumentów, protokołów, wypisów), 1998.
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Konserwacji organów podjął się profesor Julian Gembalski w 1999 roku, roz-
poczynając prace od wykonania dokumentacji fotograficznej i pomiarowej30. Rok 
później części instrumentu przewieziono do Akademii Muzycznej w Katowicach. 
Wykonano wiele prac, m.in. konserwację i częściową rekonstrukcję wiatrownic: ma-
nuałowej oraz pedałowej oraz renowację i konserwację chemiczną szafy organów31 . 
W pracach brali udział studenci profesora J. Gembalskiego: Anna Kogut, Moni-
ka Dąbrowska, Marek Pilch, Sebastian Matyja i Anna Gembalska oraz organmistrz 
M. Klonowski (skórowanie klap). Następnie instrument złożono częściowo z powro-
tem w kościele w Cielmicach, a także zakonserwowano miech. Niestety, prace kon-
serwacyjne zostały przerwane w marcu 2003 roku. Powodem tej decyzji był m.in. 
brak zabezpieczenia pomieszczenia w wieży cielmickiej świątyni przed deszczem 
i śniegiem, w którym znajdował się miech klinowy oraz jeszcze niezamontowane 
elementy organów. W wyniku tego zaniedbania ze strony parafii wspomniane części 
uległy zniszczeniu32. Przez kolejne lata cenne i zabytkowe organy H. Dürschlaga 
nadal milczały. W międzyczasie wyremontowano wnętrze kościoła. W ramach tych 
prac przemalowano szafę organową i zlikwidowano znajdujący się w wieży oryginal-
ny miech klinowy. Jesienią 2016 roku powrócono do kwestii zakończenia prac przy 

30 Informacja mailowa od J. Gembalskiego.
31 J. Gembalski: Aneks do protokołu wizytacji organów – maszynopis w archiwum prywatnym J. Gem-

balskiego:  Organy Archidiecezji Katowickiej – koperta Cielmice (zbiór dokumentów, protokołów, 
wypisów), Katowice 2010.

32 Informacja mailowa od. J. Gembalskiego.

Prospekt organów Heinricha Dürschlaga (fot. Ł. Steczek)2. 
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organach w Cielmicach. Ich ukończenie zlecił profesor J. Gembalski organmistrzowi 
Stanisławowi Pielczykowi33. Do tej pory  konserwacji jeszcze nie ukończono.

Dane techniczne
Organy w Cielmicach to XIX-wieczny instrument typowy dla budownictwa or-

ganowego Górnego Śląska, będący jednocześnie świadectwem górnośląskiej kultury 
tamtego czasu. Posiada  siedem głosów rozdzielonych na manuał i klawiaturę nożną. 
Traktura gry i rejestrów jest mechaniczna, wiatrownice klapowo-zasuwowe34. Brak 
połączenia między sekcją nożną i manuałem. Stół gry wbudowany jest w lewy bok 
szafy organowej. Nad nim znajduje się pięć wyciągów rejestrowych. Z lewej strony 
stołu gry są umiejscowione dwa pozostałe wyciągi rejestrowe obsługujące głosy pe-
dałowe. Uwagę zwracają napisane na nich pięknym pismem nazwy głosów w języku 
niemieckim.

Szafa organowa jest koloru beżowego, wolnostojąca, centralnie pośrodku chóru 
muzycznego. Prospekt organowy wykonany został w stylu neoklasycznym, jest ubogi 
w elementy dekoracyjne. Charakterystycznym elementem zdobniczym jest umiej-
scowione nad środkowym segmentem piszczałek prospektowych wyobrażenie Ba-
ranka Paschalnego35. We wnętrzu szafy nie ma żadnych inskrypcji. Istnieje możliwość 
doprowadzania powietrza ręcznie poprzez miech klinowy.

Po wykonaniu niezbędnych prac konserwacyjnych organy mogą pełnić wiele 
funkcji. Oprócz akompaniowania w czasie liturgii mogą być używane do koncer-
tów. Dyspozycja głosowa pozwala na wykonywanie drobnych utworów organowych 
w stylu barokowym i romantycznym. Umożliwiają również grę kameralną, np. z ze-
społem kameralnym, śpiewakami i z instrumentami solowymi36 .

Dyspozycja37:
Manuał Pedał
Prinzipal 4’ Subbas 16 FuSs
Salicional 8 FuSs Prinzipalbass 8’
Flauto Traverso 4’
Octave 2’
Quinte 2 2/3’

Organy kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach-Paprocanach
Jest to pochodzący z 1912 roku instrument opus 1830 firmy Rieger z Jägerndorf, 

obecnie Krnov (pol. Karniów) w Republice Czeskiej. Parafia paprocańska nabyła or-
gany piszczałkowe 9 grudnia 1978 roku, gdy proboszczem był ksiądz Franciszek Re-
siak38. Wcześniej znajdowały się one w parafii w Poraju koło Częstochowy, a następ-

33 Tamże.
34 J. Gembalski: Opinia na temat organów…
35 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 35.
36 J. Gembalski: Opinia na temat organów…
37 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 35.
38 R. Szner: Przewodnik po tyskich kościołach…, s. 31.
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nie w Gidlach. Do Paprocan sprowadził je organmistrz Ferdynand Suchy z Ustronia, 
który także przebudował prospekt. W 2007 roku wykonano nową szafę organową. 
Zamontowano również nowy stół gry firmy Biernacki o dwóch manuałach. Klawia-
tura nożna pochodzi z kościoła w Orzepowicach. Mimo tych prac zachowano ory-
ginalną dyspozycję brzmieniową39. Warto dodać, że poprzedni, oryginalny stół gry 
firmy Rieger o jednym manuale i klawiaturze nożnej (z 1912 r.) został przekazany 
jako eksponat do Muzeum Organów Śląskich przy Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach40. Obecnie instrument znajdujący się w kościele 
paprocańskim jest w złym stanie technicznym. Do liturgii używane są organy elek-
tronowe. W 2019 roku podjęto decyzję o budowie nowego instrumentu o trakturze 
mechanicznej. Stare organy przeniesione zostaną do kościoła dolnego.

Dane techniczne
Organy obejmują 10 głosów rozdzielonych na jeden manuał i klawiaturę nożną. 

Co prawda stół gry ma jeszcze drugi manuał, lecz jest on nieczynny. Zostanie wy-
korzystany po planowanej rozbudowie o kolejne osiem głosów. Organy posiadają 
trakturę gry i rejestrów pneumatyczną oraz wiatrownice stożkowe. Szafa organowa, 
pięcioosiowa, zbudowana we współczesnym stylu dobrze koresponduje z wnętrzem 
kościoła. Instrument dysponuje systemem multiplex (transmisja głosów), który był 

39 S. Kreczmański: Nowe instrumenty organowe archidiecezji katowickiej w latach 2003–2009. Katowice 
2010, s. 81–84 – mps pracy licencjackiej w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego.

40 J. Gembalski: Muzeum Organów Śląskich. [W:] Organy na Śląsku IV. Red. J. Gembalski. Katowice 
2007, s. 25.

Prospekt organów firmy Rieger (fot. Ł. Steczek)3. 
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wynalazkiem często stosowanym przez firmę Rieger41. Stół gry zamontowano w le-
wej bocznej ścianie szafy organowej. Organista siedzi bokiem do organów i do ołta-
rza. Estetyka brzmieniowa nawiązuje do romantyzmu.

Dyspozycja42:
Manuał I Pedał
Bourdon 8’ Subbas 16’
Pryncypał 8’ Fletbas 8’
Gamba 8’
Salicjonał 8’
Oktawa 4’
Portunal 4’
Salicjonał 4’
Mixtura 4x

Połączenia: I man./ped., Super-P, I-4.

Informacje dotyczące historii parafii paprocańskiej i organów wraz z technicznym 
opisem instrumentu podano za pracą ks. Sebastiana Kreczmańskiego43 .

Instrumenty o charakterze niezabytkowym
Organy kościoła pw. Świętej Marii Magdaleny
Organy nieistniejące – zarys historyczny i dane techniczne

Można przypuszczać, że na początku istnienia murowanego kościoła mogły zostać 
do niego przeniesione organy z poprzedniego drewnianego kościółka44. Zachował się 
spis wyposażenia tego kościoła w „artykułach” ks. Stanisława Kroczka, opracowany 
w 1790 roku. Jest w nim wymieniony „pozytyw stary, reparacji potrzebujący”45 . 
Inwentarz ten był wykonany w czasach budowy murowanej świątyni, więc istnie-
je prawdopodobieństwo, iż wymieniony pozytyw mógł służyć przez pierwsze lata 
w nowym obiekcie sakralnym46 .

41 S. Kreczmański: Nowe instrumenty organowe…, s. 81, 83.
42 Nazewnictwo głosów podane wg pisowni na przyciskach rejestrowych.
43 Por. S. Kreczmański: Nowe instrumenty organowe…, s. 80–84.
44 Organy istniały w starym drewnianym kościele już co najmniej od końca XVII wieku. Tyskie księgi me-

trykalne w latach 1677–1800 wymieniają sześciu miejscowych organistów: Marcina Wituchowskiego, 
Pawła Pisarzowskiego, Jana Zmarzlinskiego, Jana Kolinskiego, Stanisława Piegzinskiego. Ostatnim orga-
nistą w tym okresie był Jakub Filak (notowany ostatni raz w 1800 r.), który zapewne pełnił tę funkcję 
również w murowanej świątyni. W. Schäffer: Parafia tyska i jej ludność w latach 1677–1800. Wrocław 
2007, s. 174–176 – mps pracy doktorskiej w Muzeum Miejskim w Tychach. Z inicjatywy księdza pro-
boszcza Tomickiego w 1749 r. rozbudowano organy o osiem głosów. Koszt prac wyniósł 83 talary. Por. 
J. Wycisło: Dzieje parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Tychach w zapiskach kronikarskich . 
Tychy 2000, s. 78.

45 J. Wycisło: Dzieje parafii pod wezwaniem…, s. 86, 87.
46 Możliwe, że był to pozytyw podobny do tych, jakie zachowały się do dnia dzisiejszego np. w Grzawie 

i Bieruniu Starym. Por. J. Gembalski: Z historii organów w kościołach Bierunia Starego. Wyd. 2. Bieruń 
2010, s. 37–43.
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Pierwsze organy zbudowane od podstaw w nowej świątyni miał wykonać Joseph 
Weiss z Pyskowic. Realizacja nie doszła do skutku z powodu śmierci pyskowickiego 
organmistrza47. Instrument miał składać się z 28 głosów rozłożonych na dwa manuały 
i klawiaturę nożną.

Projekt dyspozycji głosowej z 1825 roku Josepha Weissa48:
Manuał I Manuał II Pedał
Dolce 8’ Aeolina 8’ Subbas 16’
Hollflöte 8’ Salicional 8’ Harmonikbas 16’
Doppelflöte 8’ Portunal 8’ Violonbas 16’
Gamba 8’ Geigenprinzipal 8’ Principalbas 16’
Principal 8’ Portunal 4’ Flautbas 8’
Hollflöte 4’ Trawersflöte 4’ Cello 8’
Oktav 4’ Harmonia aetherea 2-3 fach Puzon jenny 16’
Rauschquint 2x (nazwa trudna do
Mixtur 3-4 fach odczytania) 16’
Bourdon 16‘ Oboe 8’
Trompet (brak stopażu, Tremoloflöte 8’
prawdopodobnie 8‘)

Ostatecznie organy zbudował w 1826 roku C. Kuttler z Opawy według własnego 
projektu49. Instrument przechodził kilka remontów. W 1856 roku planowana była 
przebudowa organów według projektu Carla Volkmanna z Gliwic50. W przygotowa-
nej ofercie zachował się zapis dyspozycji instrumentu C. Kuttlera. Wynika z niej, iż 
instrument miał 26 głosów rozłożonych na trzy sekcje ręczne (trzy manuały). Sekcja 
nożna podzielona została na dwie części: Hauptpedal i Zweites Pedal.  

Dyspozycja podana przez C. Volkmanna51:
Hauptwerk Mittelwerk Oberwerk Hauptpedal
Principal 8’ Gemshorn 8’ Salicional 8’ Principalbass 8’
Viola di gamba 8’ Waldflöte 2’ Trinuna 4’ Violonbass 16’
Flaut major 8’ Flaut minor 4’ Spitzflöte Tchello 8’
Flaut minor 4’ Principal 4’ Flautamabilis 8’ Posaune 16’
Quint 2 2/3’ Fugara 4’ Mixtur 4 fus
Octav 4’
Octav 2’ Zweites Pedal

47 Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Dokumentacja organów z kościoła p.w. św. Marii 
Magdaleny w Tychach (odpisy z dokumentów) – mps, nlb .

48 Tamże.
49 Tamże.
50 M. Botor: Historia organów w Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Katowice 2019, s. 9 – mps 

pracy licencjackiej w posiadaniu autora.
51 Dokumentacja organów z kościoła…
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Mixtur 4 fus Subbass 16‘
Rauschquint 1 1/3’ Principalbass 8‘
Cimbel 3 fus

Również ten gliwicki organmistrz w późniejszym czasie kilkakrotnie składał ofer-
tę tyskiej parafii na remont organów. Po raz pierwszy miało to miejsce w 1865 roku 
(oferta wyceniona na 249 talarów). Po raz drugi propozycję złożono pięć lat później52 . 
Z dokumentów parafialnych wynika, że parafia Świętej Marii Magdaleny w latach 
70. XIX wieku ogłosiła konkurs ofert na remont organów C. Kuttlera. Do przetargu 
zgłosiło się dwóch organmistrzów: po raz kolejny C. Volkmann oraz Carl Spiegel 
z Rychtala koło Opola53. Propozycja C. Volkmanna z 1874 roku zakładała m.in. takie 
prace, jak: czyszczenie piszczałek oraz renowację wiatrownic, kontuaru, traktury 
gry i miechów. Zaproponowane zostały zmiany w dyspozycji. Koszt prac wyliczono 
na 488 talarów54. Z kolei kosztorys C. Spiegla z 12 kwietnia 1875 roku oferował 
m.in. renowację traktury gry i rejestrów, wymianę niektórych głosów oraz klawiszy 
w manuale. Koszt renowacji miał wynieść 1894 marek. Nie jest do końca pewne, 
czy prace te zostały zrealizowane55. W aktach parafialnych zachowała się również 
oferta na renowację organów złożona 22 lipca 1893 roku przez firmę H. Dürschlaga 
z Rybnika. Opisano w niej zły stan instrumentu spowodowany przez wysoki poziom 
wilgoci w kościele. Prace miały obejmować m.in. renowację przegniłych piszczałek 
drewnianych, zniekształconych piszczałek cynowych i wiatrownic. Nie ma potwier-
dzenia, czy te prace zostały ukończone56 . 

W czasie rozbudowy kościoła w 1906 roku organy zostały rozebrane. Na ich 
miejsce firma C. Spiegla z Rychtala koło Opola postawiła nowy, 25-głosowy instru-
ment o dwóch manuałach i klawiaturze nożnej. Prace przy nim zakończono w 1909 
roku57 .

Dyspozycja organów C. Spiegla przedstawiała się następująco58:
Manuał I Manuał II Pedał
Bordun 16’ Lieblich gedact 16’ Principalbass 16’
Principal 8’ Geigenprincipal 8’ Violonbass 16’
Hohlflöte 8’ Salicional 8’ Harmonikabass 16’
Gemshorn 8’ Portunalflöte 8’ Subbas 16’
Gamba 8’ Aeoline 8’ Cello 8’
Dolce 8’ Traversflöte 4’ Bassflöte 8’
Doppelflöte 8’ Portunalflöte 4’

52 J. Gembalski: Działalność Carla Volkmanna na Górnym Śląsku. [W:] Kultura muzyczna na Śląsku. 
Red. M. Bieda, H. Bias. Katowice 2011, s. 31, 33.

53 M. Botor: Historia organów w Parafii…, s. 11.
54 Tamże, s. 13–14.
55 Tamże, s. 15–17.
56 Tamże, s. 18, 20–21.
57 Dokumentacja organów z kościoła…
58 Tamże.
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Octave 4’ Harmonie aetherea 3x
Hohlflöte 4’
Rauschquinte 2x
Mixtur 3-4x

Remont organów C. Spiegla przeprowadziła firma Klimosz i Dyrszlag z Rybni-
ka. Po zakończonych pracach umieściła ona na kontuarze organów własną tabliczkę 
firmową. Skutkiem tego było błędne podawanie budowniczego instrumentu w źró-
dłach parafialnych59 .

Remont generalny, wykonany przez rybnicką firmę, odbył się w 1939 roku. Zapro-
ponowano wówczas dobudowanie kilku głosów: Trąbki 8’ do manuału I oraz Puzonu 
jemnego 16’ do sekcji nożnej, zamontowanie tremola do II manuału. Zaoferowano 
również budowę szafy ekspresyjnej dla manuału II i montaż wolnych kombinacji 
z wymianą registrów60. Ostatecznie instrument C. Spiegla służył tyskiej świątyni do 
1964 roku, kiedy to organy zostały rozebrane. Zły stan techniczny nie pozwalał na 
dalsze ich użytkowanie. Po przeglądzie stwierdzono co prawda dobry stan piszczałek 
metalowych, ale także zbutwienie części skórzanych oraz wysoki poziom zniszczeń 
części drewnianych (wiatrownice, traktura, obudowa i magazyn powietrza) spowo-
dowany przez owady z rodziny kołatkowatych. Do użytku nie nadawały się również 
piszczałki drewniane61 .

W skład komisji przeprowadzającej przegląd wchodzili księża: Rudolf Kiera, Ro-
muald Rak oraz R. Franke. Dodatkowo ks. R. Rak ocenił pozytywnie poprawność 
głosów i rejestrów. Określił tyskie organy z 1909 roku jako należące „do starszej 
serii”, to znaczy, że powstały na takim etapie działalności firmy z Rychtalu, kiedy 
sprowadzała ona części organów z Niemiec, dając gwarancję dobrej jakości62 .

Historia obecnych organów
Po negatywnej ocenie stanu technicznego organów C. Spiegla, dzięki organiście 

Janowi Walczakowi zaczęto myśleć o nowych organach, o których wybudowanie 
poproszono Zakład Organmistrzowski Dominika Biernackiego z Warszawy63. Firma 
ta przodowała w budownictwie organowym na Górnym Śląsku po II wojnie świa-
towej64. W 1964 roku D. Biernacki przedstawił wykaz prac, jakie należy wykonać 
podczas budowy, jednocześnie proponując 43-głosową dyspozycję głosową. Zaplano-
wano wykorzystanie elementów poprzednich organów (wiatrownice, piszczałki)65 . 
Prace trwały kilka lat. Stopniowo zakupywano poszczególne części przyszłego in-
strumentu, np. dobrej jakości głos Trompet 8’ nabyto od jednej z niemieckich firm 

59 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 149.
60 Dokumentacja organów z kościoła…
61 Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Protokół z dnia 15 maja 1964 r. z przeglądu stanu 

starych organów firmy Klimosz i Dyrszlag, RYBNIK, w kościele parafialnym w Tychach – mps.
62 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 150.
63 Dokumentacja organów z kościoła…
64 J. Gembalski: Historia dźwiękiem pisana. „Śląsk” 1999, nr 12, s. 37.
65 Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Protokół z dnia 15 maja 1964 r.…
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organmistrzowskich. Nowy stół gry przed zamontowaniem został wystawiony pod 
chórem w kościele, aby mogli go obejrzeć parafianie66. W 1967 roku, za kadencji 
ks. proboszcza Wilhelma Słomki, dokonano poświęcenia i oddania do użytku nowego 
instrumentu.

W 1994 roku organy przeszły kapitalny remont. Wykonawcami byli trzej śląscy 
organmistrzowie: Jan Wyleżoł, M. Klonowski i Marek Urbańczyk. W trakcie tych 
prac obniżono ciśnienie powietrza – dzięki temu dźwięk instrumentu złagodniał. 
Przeintonowano także głosy. Na przykład w głosie Dolce 8’ w manuale I (rejestr ten 
składa się z piszczałek Salicetu z organów Spiegla) zwiększono dynamikę brzmienia, 
upodabniając do barwy głosu Salicet. Oprócz tego poprawiono głos Puzon 16’ w sek-
cji nożnej (brzmienie głosu wcześniej było „ordynarne”)67. Dokonano przeróbki into-
nacyjnej registru Vox coelestis 8’ w manuale II, doprowadzając do barwy i głośności 
tego głosu, jaki występuje w romantycznych organach francuskich68 .

W latach 2008–2011, po remoncie generalnym światyni, dokonano czyszczenia 
wnętrza szafy organowej i piszczałek.

Dane techniczne
Jest to typowy model organów, jakie firma Biernacki budowała w Polsce po II 

wojnie światowej (używanie nowoczesnej jak na tamte czasy traktury elektropneu-
matycznej, urządzeń pomocniczych, ale też tanich i nienajlepszych materiałów do 

66 Informacja ustna od organisty i muzyka Henryka Jana Botora.
67 Tamże.
68 Głos Vox coelestis (tłum. „głos niebiański”) opiera się na dudnieniach akustycznych. W budownictwie 

organowym można wyróżnić dwa jego typy: niemiecki i francuski. Niemiecki Vox coelestis jest łagod-
niejszy i cichszy w brzmieniu, zaś francuski Vox coelestis – głośniejszy i intensywniejszy. J. Erdman: 
Organy. Poradnik dla użytkowników. Warszawa 1989, s. 129–130.

Prospekt organów firmy Dominika Biernackiego (fot. Ł. Steczek)4. 



Łukasz steczek

46

produkcji piszczałek, np. cynku). Organy posiadają trakturę gry i rejestrów elektro-
pneumatyczną, wiatrownice stożkowe, 43 głosy rozłożone na trzy manuały i pedał. 
Perkusyjnym dodatkiem są dzwony. Stół gry wolnostojący jest tak umieszczony, że 
organista siedzi bokiem do instrumentu. Prospekt organowy jest bezstylowy (para-
wanowy) – „płot” z piszczałek ułożony symetrycznie.

Z poprzedniego instrumentu C. Spiegla wykorzystano ponownie wiele głosów69 . 
Organy są wyposażone w registry zbiorowe oraz urządzenia dodatkowe. Jednym 
z nich jest automat Pedału70. Obecnie wyjęty jest głos Cymbel 3ch w manuale II. Nie 
działa żaluzja (Echo III). Takie urządzenia pomocnicze, jak: trzy wolne kombinacje 
i Tutti można uruchomić także przyciskami pedałowymi.

Estetyka brzmieniowa jest neoklasyczna (uniwersalna). Instrument jest wypo-
sażony w głosy typowe dla czasów baroku i romantyzmu. Można tu wykonywać 
literaturę organową wszystkich epok.

Dyspozycja71:
Manuał I Manuał II Manuał III  

(żaluzjowy)
Pedał

Pryncypał 8’ Bourdon 16’ Pryncypał skrzypcowy 8’* Pryncypałbas 16’
Holflet 8’ Pryncypał 8’* Gemshorn 8’ Violonbas 16’
Dolce 8’* Gamba 8’* Flet major 8’ Subbas 16’
Kwintadena 8’ Vox coelestis 8’ Trawersflet 4’* Oktawbas 8’
Oktawa 4’ Aeolina 8’* Flet minor 4’ Cello 8’*
Holflet 4’ Dubelflet 8’ Waldflet 2’ Fletbas 8’
Bachflet 4’ Praestant 4’ Sifflet 1’ Chorałbas 4’*
Superoktawa 2’* Portunal 4’* Tercja 1 3/5’ Miksturbas 3ch*
Kwinta 2 2/3’* Pikolo 2’ Harmonia aethera 3ch* Puzon 16’
Mikstura 3ch Nasard 1 1/3’ Fagot 8’ Dzwony
Mikstura 4-5ch* Cymbel 3ch
Trompet 8’ Obój 8’

* – głosy z poprzednich organów Carla Spiegla.

Połączenia: II/I man., III/I man., III/II man., I/ped., II/ped., III/ped., Super II/I, 
Subo III/I

Registry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti.

69 Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Dyspozycja organów w kościele p.w. św. Marii Mag-
daleny w Tychach – mps.

70 Automat pedału umożliwia w czasie gry (np. gdy manuał I ma nastawione mocniejsze głosy, a manuał 
II lub III cichsze głosy) automatyczne wyłączanie dynamicznych połączeń i registrów w pedale (wyci-
szenie). Grając na mocniejszej registracji w manuale I, głosy w pedale są dopasowane do tej dynamiki. 
Zaczynając naciskać klawisze manuału II i III o łagodniejszym brzmieniu, dynamiczne głosy pedałowe 
(np. Puzon 16’) same się wyłączają (ściszenie pedału), dopasowując brzmienie do registracji w drugiej 
lub trzeciej klawiaturze ręcznej. Po przejściu z powrotem na głośniejszy manuał I następuje samoczynne 
uruchomienie głośniejszych rejestrów w sekcji nożnej. J. Chwałek: Budowa organów. Wprowadzenie do 
inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce. T. 3. Warszawa 1971, s. 136, 164.

71 Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny w Tychach, Dyspozycja organów…
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Urządzenia dodatkowe: Tremolo II man., Tremolo III man., 3 wolne kombinacje, 
Crescendo, Echo III (żaluzja), AP (automat pedału), RG (wyłącznik registrów głów-
nych,) GJ (wył. głosów językowych).

Organy kościoła pw. Świętego Krzysztofa
Pierwotnie organy miały zostać zbudowane już na przełomie lat 80. i 90. XX 

wieku, ale w tamtym czasie nowo powstały kościół nie był jeszcze gotowy. Montaż 
rozpoczął się dopiero w 1996 roku. Prace zakończono w 1997 roku za kadencji pro-
boszcza ks. Wojciecha Wyciślika72. Instrument wykonała firma Włodzimierza Trusz-
czyńskiego z Warszawy.

Założenia brzmieniowe i dyspozycję głosową opracowali: profesor J. Gembalski, 
W. Truszczyński oraz Henryk Jan Botor. Projekt techniczny i jego realizacja są dzie-
łem: W. Truszczyńskiego, A Ragana, Z. Tukiendorfa oraz K. Bryla. Intonację i stro-
jenie organów wykonali: M. Jakubowski i A. Czyżewski. Szafę organową zbudował 
K. Sontag z Tychów.

Do budowy wykorzystano część materiałów i elementów zakupionych od nie-
mieckich firm organmistrzowskich, takich jak O. Heuss K.G. z Lich, A. Laukhuff 
z Weikersheim, R. Killinger z Freibergu. Warto wspomnieć, że swój wkład finansowy 
w powstanie instrumentu włożyły nie tylko osoby prywatne, ale także zagranicz-
ne firmy: z Holandii, Finlandii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji. 
Przekazania organów do użytku liturgicznego i koncertowego dokonała komisja pod 
przewodnictwem profesora J. Gembalskiego73 .

Instrument poświęcił arcybiskup D. Zimoń podczas mszy świętej 26 lipca 1997 
roku. W tym samym dniu odbył się koncert inauguracyjny w wykonaniu H.J. Botora. 
W programie znalazły się utwory: J.S. Bacha, A. Vivaldiego, F. Liszta, Ch.M. Widora 
oraz własna improwizacja wykonawcy74 .

Dane techniczne
Są to organy o 39 głosach rozłożonych na trzy manuały i klawiaturę nożną. Spe-

cjalny dodatek w dyspozycji głosowej stanowią dzwony. Traktura gry i rejestrów jest 
mechaniczna. Łączna liczba piszczałek wyprodukowanych z drewna i cyny wynosi 
2966 sztuk75. Wiatrownice są klapowo-zasuwowe. W manuale II znajduje się żalu-
zja. Stół gry wbudowano w przód szafy organowej tak, że organista siedzi tyłem do 
ołtarza. W manuałach klawisze diatoniczne są czarne, chromatyczne – białe. Po obu 
stronach stołu gry umieszczono wyciągi rejestrowe.

Organy znajdują się w dużej szafie organowej. Prospekt organowy ma rzadko 
stosowane elementy. Pierwszym z nich są umieszczone na obu krańcach prospektu 

72 Informacja ustna od organmistrza Piotra Nowakowskiego.
73 Archiwum Parafii św. Krzysztofa w Tychach, Przy dźwiękach trąby hymn śpiewajcie Panu. Folder oko-

licznościowy o organach w kościele pw. św. Krzysztofa w Tychach z okazji ich poświęcenia.
74 Archiwum J. Gembalskiego, Zaproszenie na uroczystość poświęcenia nowych organów w kościele p.w. 

św. Krzysztofa i program koncertu inauguracyjnego.
75 Archiwum Parafii św. Krzysztofa w Tychach, Przy dźwiękach trąby hymn śpiewajcie…
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(w wieżach pedałowych) drewniane piszczałki sekcji nożnej głosu Pryncypał 16’76 . 
Drugim ciekawym elementem są zamontowane poziomo trąbki horyzontalne (zwa-
ne często też hiszpańskimi) o dynamicznym brzmieniu. Wszystkie głosy językowe 
(osiem głosów) sprowadzono z Niemiec. Głosy językowe: Fagot 16’, Trompet 8’ 
Dulzjan 16’ importowano do Polski bez tub rezonansowych; z kolei Puzon 16’ bez 
tub drewnianych77. Trompet horyzontalny oraz piszczałki w prospekcie nie są stero-
wane mechanicznie, lecz pneumatycznie za pomocą maszynek pneumatycznych78 .

Estetyka brzmieniowa jest uniwersalna – nawiązuje do baroku, ale też do roman-
tyzmu. Pozwala to wykonywanie muzyki organowej wszystkich epok. Organy te 
mogą służyć nie tylko w liturgii, ale także w ramach koncertów.

Dyspozycja79:
Manuał I 
(główny)

Manuał II 
(żaluzjowy)

Manuał III  
(pozytyw) Pedał

Bourdon 16’ Pryncypał skrzypcowy 8’ Blokflet 4’ Pryncypałbas 16’
Pryncypał 8’ Salicet 8’ Gedackt 8’ Subbas 16’
Gemshorn 8’ Rurflet 8’ Pryncypał 2’ Oktawabas 8’
Oktawa 4’ Vox celestis 8’ Larigot 1 1/3 Kwintabas 10 2/3’
Flet kryty 4’ Praestant 4’ Cymbel 3x Chorałbas 4’

76 Archiwum J. Gembalskiego, Dyspozycja głosów do organów systemu mechanicznego zaprojektowanych 
dla Parafialnego Kościoła św. Krzysztofa w Tychach – mps.

77 Tamże.
78 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
79 Archiwum Parafii św. Krzysztofa w Tychach, Przy dźwiękach trąby hymn śpiewajcie…

Prospekt organów firmy Włodzimierza Truszczyńskiego (fot. Ł. Steczek)5. 
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Cornet 5x Kwintadena 8’ Krumhorn 8’ Fletbas 8’
Flet leśny 2’ Kwinta 2 2/3’ Mixtura 5x
Mixtura 6x Bachflet 4’ Puzon 16’
Fagot 16’ Oktawa 2’ Trompet 8’
Trompet 8’ Tercja 1 3/5’
Trompet Acuta 5x Dzwony
horyzontalny 8’ Flageolet 1’

Obój francuski 8’
Dulzjan 16’

Połączenia: II/I man., III/I, man., III/II man., I/ped., II/ped., III/ ped.
Urządzenia dodatkowe: Tremolo II man., Tremolo III man., żaluzja II manuału.

Organy kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie 
Instrument w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tychach-Czułowie 

ma długą historię. Ich pierwotną lokalizacją była katedra Chrystusa Króla w Katowi-
cach. W 1938 roku poświęcono prezbiterium katedry katowickiej80. Wtedy zaczęto 
także myśleć o budowie organów. Oferty firm organmistrzowskich zebrał i przeana-
lizował rzeczoznawca diecezjalny ks. Robert Gajda. Ostatecznie wybrano projekt 
firmy Klimosz i Dyrszlag z Rybnika. 5 grudnia 1939 roku instrument rybnickiej firmy 
odebrał ks. R. Gajda, oceniając go pozytywnie. Pochwalił intonację głosów oraz ja-
kość wykonania elementów organów. Po kilkunastu latach eksploatacji, w 1951 roku, 
prace remontowe przeprowadził Ginter Miklis z Zabrza81 . 

Firma Klimosz i Dyrszlag wykonała instrument o 21 głosach z dwoma manuałami 
i klawiaturą nożną, stosując trakturę pneumatyczną. W dyspozycji liczba głosów wy-
nosiła 25 głosów, lecz w rzeczywistości brakowało trzech głosów językowych. Z kolei 
głos Tremolo-Flet 8’ był alternatywą znajdującego się już w dyspozycji fletu (przez 
połączenie z urządzeniem wibracyjnym – tremolem). Zamontowano wolnostojący 
stół gry. Organy zostały ulokowane w przejściu po prawej stronie obecnego prezbite-
rium, pomiędzy filarami82 .

Dyspozycja organów firmy Klimosz i Dyrszlag83:
Manuał I Manuał II Pedał
Pryncypał 8’ Pryncypał włoski 8’ Violonbas 16’
Bourdon 16’ Salicionał 8’ Subbas 16’
Gamba 8’ Bourdon d’echo 8’ Oktawbas 8’
Portunalflet 8’ Aeolina 8’ Violonczelo 8’

80 Prezbiterium katedralne tymczasowo od 1938 r. służyło celom liturgicznym. Wejście do świątyni znaj-
dowało się od strony apsydy. J. Gembalski: Niezachowane organy zabytkowe na terenie Archidiecezji 
Katowickiej. [W:] Organy na Śląsku III. Red. J. Gembalski. Katowice 2004, s. 39–40.

81 Tamże, s. 39.
82 Tamże, s. 39–40.
83 Tamże, s. 40.
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Oktawa 4’ Vox coelestis 8’ Puzon 16’ (vacat)
Rurflet 4’ Róg nocny 4’
Superoktawa 2’ Nasard 2 2/3’
Mixtura 3-4 rz. Blokflet 2’
Tremolo-Flet 8’ (transm.) Obój 8’
Trąba 8’ (vacat) Vox humana 8’ (vacat)

Połączenia: II/I , II/ped., I/ped., Superoktaw II/II, Superoktaw II/I, Suboktaw 
II/I, Tenor II/ped.

Registry zbiorowe: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti.
Urządzenia dodatkowe: 1 wolna kombinacja, wyłącznik crescendo, automat pe-

dałowy, wyłącznik głosów językowych.
W 1955 roku z okazji konsekracji katedry firma Wacława Biernackiego z Krakowa 

wybudowała kolejne organy. Ulokowano je na chórze katedralnym. W instrumencie 
wykorzystano elementy organów firmy Klimosz i Dyrszlag – wszystkie głosy oraz wia-
trownice84. Organy te posiadały 35 głosów rozłożonych na trzy manuały i klawiaturę 
nożną. Traktura była mieszana: pneumatyczna i elektromagnetyczna85. Z dokumen-
tów wynika, iż instrument Biernackiego wraz z kontuarem nie przedstawiał zbytniej 
wartości. Został on nieprawidłowo zbudowany z wykorzystaniem nieodpowiednich 
i słabej jakości materiałów. Przykładem może być specjalne piętro umiejscowione 
wewnątrz, z ulokowanymi piszczałkami, miechem i wiatrownicą, które opierało się 
na podporach wykonanych z nieobrobionych belek drewnianych, nienadających się 
do podtrzymywania tak dużego ciężaru. Piszczałki prospektowe połączono drutami, 
zamiast przymocować na ramie. Wykorzystanie do budowy słabej jakości drewna 
spowodowało, że organy zaatakowały kołatki. Wiadomo, że instrument naprawiał 
w 1966 i 1972 roku F. Suchy z Ustronia. Pomimo częstych napraw organy ciągle 
się psuły, np. nie odzywały się niektóre głosy, występowały problemy z trakturą, 
uszkodzeniu uległ mechanizm w żaluzji oraz nie działały połączenia Super II i Super 
III86. Z czasem rozpoczęto zastanawiać się nad nowymi organami. I tak powstały dwa 
całkowicie nowe instrumenty austriackiej firmy Gregora Hradetzky’ego z Krems 
(organy w prezbiterium – 1977 r. i organy duże – 1980 r.).

Stare organy firmy Biernacki (składające się również z elementów firmy Klimosz 
i Dyrszlag) sprzedano w 1980 roku nowo powstałej parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Tychach-Czułowie. Jednak montaż rozpoczął się dopiero 20 lat póź-
niej. Prac montażowych organów w 2000 roku podjął się H.J. Botor we współpracy 
z Zygmuntem Mychem87. Budowa trwała kilka lat. Wykorzystano wiele części z or-
ganów katedralnych, m.in. elementy traktury. Piszczałki i wiatrownice manuału I po-
chodzą od Biernackiego. Piszczałki manuału II, III oraz sekcji nożnej pochodzą od 
firmy Klimosz i Dyrszlag. Tylko szafa organowa z prospektem została zbudowana od 

84 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 131.
85 AAKat, Akta Lokalne, sygn. 46/951, Katowice (Parafia Katedralna), Budowy, T. 1 (1938–1985), s. 53, 

Wizytacja organów diecezji katowickiej z dnia 30 maja 1968 r .
86 Tamże, s. 53, 62.
87 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 132.
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podstaw i zaaranżowana do wnętrza kościoła w Czułowie. Głos Bourdon 8’ z ma-
nuału III wykonał na nowo Zygmunt Mych. W trakcie prac doszło do niewielkiej 
korekty w dyspozycji: H.J. Botor przestawił Mixturę z manuału III do II. Zrobiono 
nową elektryfikację instrumentu. Użyto ponownie stołu gry Biernackiego, pochodzą-
cego z katedry katowickiej, którego przeróbki dokonał stolarz Herbert Swoboda88 . 
W 2006 roku zakończył się montaż organów89. W tym samym roku odbyło się po-
święcenie i inauguracja instrumentu.

Dane techniczne
Obecnie organy wyposażone są w trzy manuały i klawiaturę nożną o 29 głosach. 

Na przyciskach rejestrowych podane są jeszcze dwa głosy: Gedekt 8’ (manuał I) 
i Blokflet 2’(manuał III). W rzeczywistości na stałe brakuje tych głosów (nie zostały 

88 Informacja ustna od H.J. Botora.
89 K. Kmak: Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag…, s. 132.

Prospekt organów firm Klimosz i Dyrszlag oraz Biernackiego (fot. Ł. Steczek)6. 
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wstawione). Traktura gry i rejestrów jest elektropneumatyczna. Zastosowano wia-
trownice stożkowe.

Wolnostojący stół gry umieszczony jest kilka metrów od instrumentu; organista 
siedzi bokiem do ołtarza w taki sposób, że po jego lewej stronie znajduje się ołtarz, 
a po prawej stronie organy. Wszystkie przyciski rejestrowe znajdują się nad manu-
ałem III. Oryginalnie (przed przeróbką) przyciski te zlokalizowane były po obu stro-
nach manuałów90 .

Szafa organowa jest jednolita. W prospekcie uwagę zwracają na skrajnych polach 
piszczałki drewniane. Są one w górnej części przysłonięte drewnianą ornamentyką 
roślinną. W organach występują dwa głosy językowe: Trompet 8’ (manuał I) i Obój 8’ 
(manuał III). Sekcja pedałowa składa się tylko z czterech głosów, ale ma możliwość 
połączenia z innymi sekcjami brzmieniowymi. Nie posiada głosów językowych oraz 
głosów wyższego stopażu (4’, 2’). Brak jest również przycisków nożnych uruchamia-
jących urządzenia dodatkowe. Włącza się je za pomocą przycisków ręcznych.

 Instrument ma brzmienie neoklasyczne (uniwersalne), dzięki czemu można 
na nim wykonywać muzykę kilku epok.

Dyspozycja:
Manuał I Manuał II Manuał III (żaluzja) Pedał
Pryncypał 8’ Bourdon 16’ Pryncypał 8’ Subbas 16’
Gedekt 8’ (va-
cat)

Pryncypał 8’ Vox coelestis 8’ Violon 16’

Holflet 8’ Gamba 8’ Salicet 8’ Oktawbas 8’
Gemshorn 8’ Portunal 8’ Bourdon 8’ Cello 8’
Oktawa 4’ Oktawa 4’ Róg nocny 4’
Trawersso 4’ Rurflet 4’ Blokflet 2’ (vacat)
Pikolo 2’ Superoktawa 2’ Kwintflet 2 2/3’
Nasard 2 2/3’ Mixtura 3ch. Obój 8’
Szarf 5-3 ch
Trompet 8’

Połączenia: II/I man., III/I man.. III/II man., I/ped., II/ped., III/ped., Super III.
Registry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti.
Urządzenia dodatkowe: Tremolo III man., 2 wolne kombinacje, Crescendo, Echo 

III (żaluzja), A (automat pedału), R (wyłącznik registrów), WJ (wyłącznik głosów 
językowych).

Organy kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela
Organy zostały zbudowane w 1975 roku przez niemiecką firmę organmistrzow-

ską Franza Breila z Dorsten. Ich pierwotną lokalizacją był kościół ewangelicki w jed-
nej z niemieckich miejscowości. Transportu do Polski w 2010 roku podjęła się firma 

90 Informacja ustna od H.J. Botora.
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Andreas Ladach – Marian Majcher (In Plenum PL)91. W montażu tego instrumentu 
w tyskim kościele brali udział organmistrzowie: Marian Majcher, Piotr Nowakowski 
i Grzegorz Jakimczyk. Strojenia organów i ich intonacji dokonał Łukasz Kurpas oraz 
P. Nowakowski. Prace montażowe w Tychach rozpoczęły się wiosną, a zakończono je 
w listopadzie 2011 roku za kadencji proboszcza ks. Piotra Szołtysika. Po zamonto-
waniu w tyskim kościele wygląd zewnętrzny i układ wewnętrzny organów nie uległ 
zmianie. Nie przeprowadzono żadnych przeróbek adaptacyjnych do nowego wnę-
trza92. Zanim jeszcze postawiono organy w nowej lokalizacji, przeprowadzono bada-
nia techniczne w celu sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji chóru muzycznego.

Dnia 26 października 2011 roku miał miejsce odbiór instrumentu przez profesora 
J. Gembalskiego93. Miesiąc później odbył się koncert inauguracyjny w jego wykona-
niu94 .

Dane techniczne
Organy posiadają 20 głosów rozdzielonych na dwa manuały i klawiaturę nożną. 

Traktura gry i rejestrów jest elektromagnetyczna, z jednoczesnym zastosowaniem 
wiatrownic klapowo-zasuwowych. Kontuar posiada dodatkowo trzeci manuał, prze-
widziany pierwotnie dla odrębnej sekcji brzmieniowej. Umożliwia to w przyszłości 

91 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół odbioru organów kościoła św. Jana Chrzciciela 
w Tychach, – mps.

92 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
93 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół odbioru…
94 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.

Prospekt organów firmy Breil (fot. Ł. Steczek)7. 
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rozbudowę instrumentu o sekcję brzmieniową, która może być umieszczona na przy-
kład na bocznym chórze (tak zwany Fernwerk).

Wolnostojący stół gry umiejscowiono na prawym bocznym chórze. Do włączania 
połączeń między sekcjami i wolnych kombinacji służą przyciski ręczne i nożne95 . 
Wszystkie ręczne przyciski rejestrowe ulokowano po lewej stronie manuałów. Same 
organy stoją na emporze muzycznej zlokalizowanej centralnie w połowie świątyni. 
Wchodząc głównym wejściem do kościoła, widać tył instrumentu, zaś jego przód 
widoczny jest dla stojących bliżej prezbiterium. Organista, siedząc przy stole gry, ma 
organy z tyłu na sąsiedniej emporze. Sam balkon, na którym umieszczono organy, 
ma stopnie, co oznacza, że nie ma tam równej nawierzchni. Fakt ten spowodował 
podjęcie pewnych kroków, mianowicie organmistrzowie zbudowali specjalną kon-
strukcję na stopniach chóru (kratownicę). Pozwoliła ona umieścić organy na jednym 
poziomie, a ciężar instrumentu został rozłożony na większą część chóru. Na kratow-
nicy umieszczona jest cała jednoczęściowa szafa organowa96. W dolnej części szafy 
znajduje się sekcja manuału II (Schwellwerk), o czym świadczy widoczna żaluzja. 
Instrument posiada dwa głosy językowe (Trompete 8’ i Dulzian 8’).

Organy te mogą służyć nie tylko w liturgii, lecz także w ramach koncertów. Este-
tyka brzmieniowa jest barokowa.

Dyspozycja97:
Manuał I (Haupwerk) Manuał II (Schwellwerk) Pedał
Bordun 16’ Weidenpfeife 8’ Subbass 16’
Prinzipal 8’ Gedackt 8’ Oktavbass 8’
Rohrflöte 8’ Spitzflöte 4’ Gedacktbass 8’
Oktave 4’ Prinzipal 2’ Choralbass 4’
Koppelflöte 4’ Quinte 1 1/3’ (Terz 1 3/5)98

Quinte 2 2/3’ Zimbel 3 fach
Nachthorn 2’ Dulzian 8‘
Mixtur 4-6 fach
Trompete 8’

Połączenia: II/I man., I/ped., II/ped.
Registry zbiorowe: Tremulant, Piano, Forte, Tutti.
Urządzenia dodatkowe: 2 wolne kombinacje, żaluzja II manuału.

Organy kościoła pw. Świętej Jadwigi Śląskiej
Organy, w które wyposażony jest kościół Świętej Jadwigi, zbudowane zostały 

w 1963 roku przez niemiecki zakład organmistrzowski Antona Feitha z Paderborn. 

95 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół odbioru…
96 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
97 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół odbioru…
98 Z protokołu odbioru organów wynika, że nazwa głosu Quinte 1 1/3 powinna być zmieniona na Terz 1 

3/5. Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół odbioru…
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Pierwotnie przez wiele lat służyły w Niemczech, ulokowane w kościele Świętego 
Jana Chrzciciela w Essen-Altenessen.98

Dnia 18 listopada 2010 roku w siedzibie notariusza Reinharda Staaba w Essen 
przekazano instrument „20 Register Orgel, Orgelbauer: Anton Feith, Paderborn, 
Baujahr 1963, O.A.M.D.G, Ventilator Gerätenummer: 66406/15” jako darowiznę 
dla zaprzyjaźnionej tyskiej parafii Świętej Jadwigi Śląskiej. Osobami przekazujący-
mi byli: proboszcz Arno Sassen, pastor Aloysius Braun oraz pani Ursula Springer. 
Jeszcze w listopadzie tego samego roku przywieziono organy do Tychów, a ich części 
zdeponowano oraz zabezpieczono na chórze w kościele99 .

Prace montażowe wykonał w 2011 roku, za kadencji ks. proboszcza Stefana No-
woka, organmistrz Grzegorz Bałchan z Bielska-Białej. W trakcie tych prac dokonano 
adaptacji organów do nowego wnętrza. Zachowano w fasadzie dolną, oryginalną 
część szafy organowej, ale przebudowano górną część prospektową, gdzie znajdują 
się piszczałki100. W strukturze brzmieniowej nic się nie zmieniło. Instrument oddano 
do użytku w 2011 roku.

Dane techniczne
Organy posiadają 20 głosów rozłożonych na dwa manuały i klawiaturę nożną. 

Traktura gry i rejestrów jest elektromagnetyczna101. Wiatrownice klapowo-zasuwowe 

98 
99 Archiwum Parafii św. Jadwigi w Tychach, Materiały źródłowe (kopie dokumentów) – mps.
100 Informacja ustna od organmistrza Grzegorza Bałchana.
101 Informacja ustna od organisty Grzegorza Mańki.

Prospekt organów Antona Feitha (fot. Ł. Steczek)8. 
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sterowane są elektrycznie (za pomocą elektromagnesów)102. Ciekawostką jest brak 
miecha. Piszczałki na wiatrownicach zasila powietrze wytwarzane bezpośrednio przez 
silnik organów103. Stół gry wolnostojący jest umiejscowiony bokiem przed organami 
(organista po lewej stronie widzi ołtarz, po prawej stronie organy). Przyciski rejestro-
we znajdują się nad manuałami. Przyciskami ręcznymi programuje się wolną kombi-
nację oraz uruchamia m.in. Tutti. Włącznikami nożnymi można odblokować i zablo-
kować wałek crescendowy. W organach tych są wmontowane urządzenia dodatkowe, 
np. automat pedału (PU). Sam instrument znajduje się centralnie pośrodku chóru 
muzycznego (nad wejściem do kościoła). Organy zostały zamontowane we wnęce – 
z przodu widać tylko prospekt, za którym w głębi wnęki umieszczony jest mechanizm 
instrumentu, wiatrownice oraz piszczałki. Ściany wnęki pełnią funkcję szafy organo-
wej (pudła rezonansowego). Sam prospekt, prosty i symetryczny w budowie, składa 
się z czterech pól piszczałkowych przymocowanych do drewnianej ramy.

Duża obecność głosów wysokostopowych i mixtur powoduje, że stylistyka 
brzmieniowa odwołuje się do epoki baroku. Głosy językowe reprezentują: Musette 
8’ w manuale II i Fagott 16’ w pedale.

Dyspozycja:
Manuał I Manuał II Pedał
Prinzipal 8’ Sing Gedackt 8’ Subbaß 16’
Spitzflöte 8’ Prinzipal 4’ Prinzipalflöte 8’
Oktave 4’ Koppelflöte 4’ Choralbaß 4’
Rohrflöte 4’ Oktave 2’ Nachthorn 2’
Schwiegel 2’ Superquinte 1 1/3’ Gedackt 8’
Septimsesquialter 3 f Scharff 1’ 4 f Fagott 16’
Mixtur 1 1/3’ 5 f Musette 8’

Połączenia: II/I man., I/ped., II/ped.
Registry zbiorowe: Tutti.
Urządzenia dodatkowe: Tremolo II man., 1 wolna kombinacja, HR (wyłącznik reje-

strów), Adl (wyłącznik wolnej kombinacji), PU (automat pedału) Crescendo, Auslöser 
(wyłącznik wałka crescendowego), Walze ab (włącznik wałka crescendowego).

Organy kościoła pw. Błogosławionej Karoliny Kózkówny
W kościele znajdują się organy wybudowane przez firmę In Plenum PL (M. Maj-

cher, P. Nowakowski) z wykorzystaniem wielu części organów (wiatrownice, piszczałki 
i dmuchawa) niemieckiej firmy organmistrzowskiej Oberlinger z Windesheim104 .

Ten duży instrument pierwotnie wybudowano w 1977 roku dla St. Maximilian 
Kirche w Düsseldorfie w Niemczech. Tam został umieszczony w barokowej szafie 
z 1753 roku będącej pozostałością organów autorstwa Christiana Ludwiga Königa. 
W roku 1985 i 1993 przechodził on duże remonty. W 2011 roku w tej zabytkowej 

102 Archiwum Parafii św. Jadwigi w Tychach, Materiały źródłowe…
103 Informacja ustna od G. Mańki.
104 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
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szafie firma Klais z Bonn wykonała kolejne organy z wykorzystaniem zachowanych 
piszczałek Ch.L. Königa z XVIII wieku, zbliżając się do pierwotnej koncepcji tego 
organmistrza105 .

Sam instrument Oberlingera sprzedano w 2011 roku parafii Błogosławionej Ka-
roliny Kózkówny w Tychach i przewieziono go do Polski. Pomysł budowy organów 
piszczałkowych wyszedł od proboszcza ks. Józefa Szklorza. Prace montażowe w ty-
skim kościele rozpoczęto w styczniu 2012 roku, a zakończono w połowie stycz-
nia 2013 roku. Wykorzystując zakupione części z Düsseldorfu, zbudowano organy 
o nowym wyglądzie zewnętrznym, zharmonizowanym z wnętrzem świątyni. Projekt 
szafy organowej wraz z prospektem jest dziełem P. Nowakowskiego, który został 
skonsultowany z architektem kościoła Grzegorzem Ratajskim. Szafa wyszła spod 
ręki Arkadiusza Hanslika z firmy Hanslik Arkadiusz Stolarstwo w Krzyżanowicach. 
Konstrukcję metalową wykonała firma Nomag z Katowic. Piszczałki prospektowe 
odlał zakład organmistrzowski Jarosława Ossowskiego z Odrów. Nową elektroniką 
organów oraz pamięcią Setzer zajął się Jerzy Ordon. Stół gry jest nowy, z przyciskami 
rejestrowymi zakupionymi od firmy Laukhuff. Wykonano nową trakturę gry, system 
powietrzny i miech. Montażu całości instrumentu dokonała firma In Plenum PL. 
Pracami kierował M. Majcher wraz z P. Nowakowskim.

W czasie tych prac prowadzono konsultacje z profesorem J. Gembalskim, który 
również sprawował nadzór nad budową instrumentu w tyskiej świątyni z ramienia 
Kurii Metropolitalnej w Katowicach106. W czasie uroczystej mszy świętej w dniu 
23 grudnia 2012 roku organy poświęcił, będąc w zastępstwie arcybiskupa Wiktora 

105 H.W. Theobald: Die Orgel der St. Maximilian-Kirche in Düsseldorf – www.orgelbau-klais.com/_klais/
bilder/pdf/Orgel_in_St_Max.pdf s. 2, 10–12 [dostęp: 5.07.2019].

106 Informacja ustna od P. Nowakowskiego. 

Prospekt organów firmy Oberlinger (fot. Ł. Steczek)9. 
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Skworca, biskup Józef Kupny107. Tego samego dnia odbył się koncert inauguracyjny 
w wykonaniu profesora J. Gembalskiego. Zwieńczeniem wszystkich prac był odbiór 
organów dnia 20 stycznia 2013 roku przez profesora J. Gembalskiego, w obecności 
proboszcza ks. Józefa Szklorza oraz twórców tego instrumentu: M. Majchera i P. No-
wakowskiego108 .

Dane techniczne
Organy posiadają 50 głosów rozdzielonych na trzy manuały i klawiaturę nożną. 

Traktura gry jest mechaniczna, natomiast traktura rejestrów – elektryczna. Wyjątek 
stanowią piszczałki prospektowe w sekcji nożnej (wieże pedałowe), ponieważ ze 
względu na dużą odległość od stołu gry uruchamiane są nie przez trakturę mecha-
niczną, lecz elektryczną. W połączeniu manuału III z I również zastosowano trakturę 
elektryczną. Pozostałe połączenia między sekcjami oparto na trakturze mechanicz-
nej109. Wiatrownice są klapowo-zasuwowe.

W organach zamontowano Setzer, czyli system pamięci elektronicznej, dzięki 
któremu można zaprogramować aż 10 000 wolnych kombinacji110. Wolnostojący stół 
gry umieszczono centralnie na chórze muzycznym. Grając, organista siedzi twarzą 
do instrumentu, a tyłem do ołtarza. Wszystkie przyciski rejestrowe rozlokowano po 
lewej stronie manuałów. Połączenia między sekcjami włącza się ręcznie lub przyci-
skami nożnymi. Kontuar posiada możliwość sterowania pamięcią Setzer. Klawisze 
diatoniczne manuałów są czarne, zaś chromatyczne mają kolor biały.

Prospekt organów jest symetryczny. Składa się z siedmiu wież piszczałkowych 
i dwóch pól między tymi wieżami. Środkowa część instrumentu znajduje się wyżej, 
a w niszy pod nią stoi stół gry111. W tej części organów mieszczą się trzy sekcje ręczne 
(Hauptwerk, Positiv, Schellwerk). Po bokach prospektu jest sekcja nożna w postaci 
masywnych wież pedałowych, opierających się o balustradę chóru. W ich fasadzie 
widoczne są cynowe piszczałki głosów: Principalbass 16’ (większe pola piszczałkowe) 
i Octavbass 8’ (mniejsze pola piszczałkowe).

Łączna liczba piszczałek (cynowych i drewnianych) wynosi 3990. Najmniejsza 
z nich, o wadze około 10 gramów, mierzy kilka centymetrów. Największa piszczałka, 
o wadze 90 kilogramów, ma wysokość ok. 6,5 metra112 .

50-głosowa dyspozycja (poza drobnymi korektami) jest taka sama, jak w Düs-
seldorfie. Dokonano pewnych zmian w dwóch głosach: zamiast głosu Quinte 5 1/3 
w pedale zastosowano głos Quintbass 10 2/3’. Cornett 4fach z sekcji Hauptwerk 
poszerzono o jeden rząd piszczałek, tworząc klasyczny kornet pięciochórowy (Cor-
nett 5f) 113. Poza tym niektóre głosy w Niemczech były inaczej nazwane niż obec-

107 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół zakończenia budowy nowych organów kościoła 
Błogosławionej Karoliny w Tychach – mps.

108 Tamże. 
109 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
110 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół zakończenia budowy…
111 J. Gembalski: Nowe organy kościoła Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach. [W:] Uroczystość 

błogosławieństwa nowych organów w kościele parafialnym pw. bł. Karoliny Kózkówny w Tychach oraz 
program koncertów bożonarodzeniowych Tychy, A.D. 2012–2013. Red. J. Szklorz. Tychy 2012, s. 25.

112 Tamże.
113 Informacja ustna od P. Nowakowskiego.
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nie. Sekcja Positiv nazywała się Brustwerk, w którym dodatkowo znajdowały się 
urządzenia: Glockenspiel, Cymbelstern i Tremulant. W sekcji Hauptwerk obecny 
głos Bourdon 16’ miał nazwę Pommer 16’, natomiast Gamba 8’ istniała jako Viola 
da Gamba 8’. Odmienne było również rozmieszczenie sekcji w manuałach. Obec-
nie manuał I obsługuje Hauptwerk, manuał II – Positiv, zaś w układzie pierwotnym 
manuał I uruchamiał Brustwerk, a manuał II – Hauptwerk. Manuał III –Schellwerk 
– nie uległ zmianie 114 .

Instrument ma 10 głosów językowych i 40 głosów labialnych. Można zaliczyć go do 
organów uniwersalnych, ponieważ dyspozycja głosowa pozwala tworzyć brzmienie ba-
rokowe i romantyczne115. Olbrzymie walory brzmieniowe pozwalają na wykorzystywa-
nie go nie tylko podczas liturgii, ale także w ramach koncertów. Istnieje możliwość wy-
konywania literatury organowej wszystkich epok. Poza grą solową organy mogą współ-
pracować z zespołami kameralnymi, wokalno-instrumentalnymi oraz chórami116 .

Organy w tej świątyni są największymi organami o trakturze mechanicznej w ar-
chidiecezji katowickiej.

Dyspozycja117:
Manuał I
(Hauptwerk)

Manuał II
(Positiv)

Manuał III  
(Schwellwerk) Pedał

Bourdon 16’ Holzgedackt 8’ Holzprincipal 8’ Principalbass 16’
Principal 8’ Quintade 8’ Bleigedackt 8’ Subbass 16’
Gamba 8’ Principal 4’ Salicional 8’ Quintbass 10 2/3’
Rohrflöte 8’ Koppelflöte 4’ Schwebung 8’ Octavbass 8’
Octave 4’ Waldflöte 2’ Principal 4’ Bassflöte 8’
Gedacktflöte 4’ Sequialter 2f Gemshorn 4’ Octave 4’
Quinta 2 2/3’ Quinte 1 1/3’ Nazard 2 2/3’ Bassflöte 4‘
Superoctave 2’ Cymbel 4f Octave 2’ Nachthorn 2‘
Cornett 5f Cromorne 8’ Terzflöte 1 3/5’ Mixtur 6f
Mixtur 6f Vox humana 8’ Quintan 1 3/5 + 8/9’ Posaune 16‘
Cymbel 4f Sifflöte 1’ Trompete 8‘
Trompete 16’ Scharf 5f Schalmey 4‘
Trompete 8’ Basson 16’

Hautbois 8‘
Clairon 4‘

Połączenia: II/I man., III/I man., III/II man., I/ped., II/ped., III/ped.
Registry zbiorowe: Tutti.
Urządzenia dodatkowe: Tremulant II man., Tremulant III man., wyłącznik głosów 

językowych, Pamięć Setzer na 10 000 wolnych kombinacji, żaluzja III manuału.

114 H.W. Theobald: Die Orgel der St. Maximilian-Kirche…, s. 10 [dostęp: 5.07.2019].
115 J. Gembalski: Nowe organy kościoła Błogosławionej Karoliny…, s. 25.
116 Archiwum J. Gembalskiego – J. Gembalski: Protokół zakończenia budowy…
117 J. Gembalski: Nowe organy kościoła Błogosławionej Karoliny…, s. 22.
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Organy kościoła pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Tychach-Wilkowyjach
Organy wybudował słynny niemiecki zakład organmistrzowski E.F. Walcker z Lu-

dwigsburga w 1954 roku jako opus 3214118. Ich pierwotną lokalizacją był kościół 
ewangelicki w Duisburgu-Neuenkamp (Niemcy). W roku 2014 parafia w Wilkowy-
jach zakupiła ten instrument. Po sprowadzeniu organów do Polski szafę organową 
poddano konserwacji i odnowieniu. W 2015 roku, za kadencji proboszcza ks. Mi-
chała Macherzyńskiego, organy zamontował w nowym wnętrzu organmistrz Lech 
Skoczylas z Krakowa z pomocą Piotra Antosa z Brzeźnicy. Nie przeprowadzono prac 
adaptacyjnych do wilkowyjskiej świątyni, takich jak np. przebudowa szafy organo-
wej, przebudowa mechanizmów wewnętrznych czy zmiany w dyspozycji głosowej. 
Jedynie dokonano zmiany ułożenia środkowego pola piszczałek w prospekcie. Prace 
te zakończyły się pod koniec lutego 2015 roku i od tej pory organy są użytkowane.

Dane techniczne
Instrument dysponuje dziewięcioma głosami podzielonymi na dwa manuały i kla-

wiaturę nożną. Traktura gry i rejestrów jest w pełni mechaniczna, wiatrownice kla-
powo-zasuwowe. Organy nie posiadają miecha, zasilane są bezpośrednio przez silnik 
elektryczny. Jedynym urządzeniem dodatkowym jest Tremolo dla manuału II. Poza 
tym nie ma innych urządzeń dodatkowych ani registrów zbiorowych.

Stół gry wbudowano w lewy bok szafy organowej. Po obu stronach manuałów 
znajdują się ręczne wyciągi rejestrowe w kształcie drążków, których nie uruchamia 
się przez wysuwanie do przodu i do tyłu (jak to przeważnie bywa w organach o trak-
turze mechanicznej), lecz przesuwa się je w lewo lub w prawo. Szafa organowa jest 
w kształcie prostokątnej skrzyni. W prospekcie zamontowane są piszczałki niegrające 
(atrapy). Przed montażem rozważano, by umieścić te organy nad wejściem głównym 
do kościoła, jednak ze względu na małą ilość miejsca zdecydowano się na lewą bocz-
ną część chóru. Organista grając ma ołtarz po prawej stronie.

Dyspozycja głosowa nawiązuje do estetyki baroku. Dobrze brzmią tutaj utwory 
organowe napisane w okresie od XVI do XVIII wieku, można również wykony-
wać miniatury organowe epoki romantyzmu. Dominują głosy fletowe, brak głosów 
alikwotowych oraz językowych. W manuale I nie ma głosu Pryncypał 8’, a głosy 
pryncypałowe reprezentuje jedynie głos Oktave 4’. Pomimo małych rozmiarów in-
strument służy nie tylko w czasie liturgii, z jego udziałem mogą się odbywać  recitale 
organowe i koncerty z towarzyszeniem innych instrumentów. 

Dyspozycja:
Manuał I Manuał II Pedał
Rohrpommer 8’ Musiziergedackt 8’ Subbas 16’
Oktave 4’ Rohrflöte 4’ Gemshorn 4’
Mixtur 5f Schweizerpfeife 2’

Zimbel Mixtur 4x

Połączenia: II/ ped., I/ped., II/I man.
Urządzenie dodatkowe: Tremolo II man.

118 Informacja mailowa od organmistrza Lecha Skoczylasa.
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Organy kościoła pw. Miłosierdzia Bożego
Instrument wykonała firma W. Truszczyńskiego z Warszawy w 1970 roku z prze-

znaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Organy miały 
wówczas 12 głosów rozłożonych na dwa manuały i klawiaturę nożną. Zmian w dys-
pozycji dokonała firma W. Truszczyńskiego w 1982 roku. Wówczas zamontowano 
osiem głosów z organów mieszczących się w auli „Florianka”, których twórcą była 
firma Biernackiego. Większość z nich została po prostu wstawiona na miejsce niektó-
rych głosów z 1970 roku. W ten sposób liczba głosów zwiększyła się do 14119 .

W 1998 roku dokonano translokacji tego instrumentu do obecnej siedziby Aka-
demii Muzycznej w Krakowie i zainstalowano go w sali ćwiczeń. Przy okazji zreali-
zowano małą korektę w dyspozycji (wymiana głosu Musette 8’ na Nasard 2 2/3’, 
zmiana nazewnictwa głosu w sekcji nożnej Pryncypał 4’ na Oktawa 4’). Całości tych 
prac podjął się zakład organmistrzowski Jacka Siedlara z Modlnicy. Warto dodać, 
że obecny elektromagnetyczny stół gry został zainstalowany dopiero w 1982 roku. 
Pierwotnie (1970 r.) organy wyposażono w stół gry z częściowo zniszczonego przez 
ogień instrumentu organowego w budynku Polskiego Radia w Krakowie120 .

W ostatnim czasie omawiany instrument został zakupiony przez parafię Miło-
sierdzia Bożego w Tychach121. Projekt adaptacyjny instrumentu do wnętrza sakral-
nego jest dziełem H.J. Botora, który również podjął się prac montażowych. Prace 
konserwacyjne poszczególnych elementów oraz montaż przeprowadzono w latach 
2017–2019. 

119 www.organy.pro.pl/instrumenty.php?instr_id=435 [dostęp: 5 .07.2019].
120 Tamże.
121 Pozbywając się organów Truszczyńskiego, krakowska Akademia Muzyczna nabyła używany instrument 

holenderskiej firmy organmistrzowskiej Flentrop – musicamsacram.pl/instrumenty/opis/2104-Krako-
w-Akademia-Muzyczna-sala-225 [dostęp: 5.07.2019].

Prospekt organów firmy Walcker (fot. Ł. Steczek)10. 
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Koniecznym zabiegiem stało się wykonanie nowej szafy organowej, kanałów po-
wietrznych, drugiego miecha dla sekcji manuału II (pierwotnie organy obsługiwał 
jeden miech dla wszystkich sekcji). Wcześniej instrument ten znajdował się w sali 
o niezbyt dużej powierzchni, więc nie wymagał tych części. Nowe środowisko, jakim 
jest wnętrze kościoła, spowodowało konieczność zamontowania tych elementów122 . 
Poświęcenia organów dokonał arcybiskup W. Skworc 28 kwietnia 2019 roku. 

Dane techniczne 
Aktualnie organy mają 14 głosów rozłożonych na dwa manuały i klawiaturę nożną. 

Traktura gry i rejestrów jest elektropneumatyczna, a wiatrownice stożkowe. W myśl 
projektu instrument jest zainstalowany centralnie na chórze muzycznym (nad wej-
ściem głównym). Szafa organowa powstała od podstaw, ale z wykorzystaniem starego 
prospektu (taki sam kształt piszczałek). W tym prospekcie, tak jak to było pierwot-
nie, zostały umieszczone cynowe piszczałki głosu Pryncypał 4’ z manuału I. Całość 
architektoniczna nawiązuje stylistycznie do stylu barokowego. Wysokość szafy od 
posadzki chóru wynosi trzy metry. Miejsce centralne fasady zajmuje stary prospekt, 
ponad nim umieszczono nieme drewniane piszczałki. W ich sąsiedztwie znajdują się 
namalowane wizerunki aniołów autorstwa H.J. Botora. Stół gry, który oryginalnie 
był wolnostojący, został wbudowany w lewy bok szafy organowej. Organista siedzi 
bokiem do ołtarza.

We wnętrzu organów na pierwszym poziomie ulokowano sekcję manuału I, a na 
drugim poziomie sekcję manuału II. W tylnej części szafy umieszczono sekcję noż-

122 Informacja ustna od H.J. Botora.

Prospekt organów firmy W. Truszczyńskiego (fot. Ł. Steczek) 11. 
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ną. Organy zasilają dwa miechy. Pierwszy oryginalny dla manuału I i sekcji nożnej, 
a drugi nowy dla manuału II123 .

Dyspozycja głosowa nawiązuje do estetyki baroku. Sekcja manuału II pełni funk-
cję małego pozytywu. W sekcji nożnej znajdują się tylko trzy głosy. Dominują głosy 
fletowe. Jest też kilka głosów alikwotowych. Brak głosów języczkowych. To dobry in-
strument do gry liturgicznej i wykonywania utworów organowych (zwłaszcza z epoki 
baroku).

Dyspozycja124:
Manuał I Manuał II Pedał
Gemshorn 8’ Burdon 8’ Subbas 16’
Flet kryty 8’ Flet kryty 4’ Fletbas 8’
Pryncypał 4’ Pryncypał 2’ Oktawa 4’
Nasard 2 2/3’ Kwinta 1 1/3’
Flet otwarty 2’
Tercja 1 3/5’
Mixtur 4f

Połączenia: II/I man., I/ped., II/ped.
Registry zbiorowe: Forte.
Urządzenia dodatkowe: wolna kombinacja.

Podsumowanie
Mieszkańcy Tychów są świadkami prężnego budownictwa sakralnego w mie-

ście. W wielu kościołach tyskich rozbrzmiewają organy piszczałkowe. Najstarsze 
organy tyskie to instrument C. Kuttlera (I połowa XIX wieku) w kościele Matki 
Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Urbanowicach. Równie cennym i zabytko-
wym instrumentem (z 1869 r.) dysponuje parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzci-
ciela w Cielmicach. Znamienne jest to, że najstarsza w Tychach świątynia Świętej 
Marii Magdaleny nie dysponuje organami zabytkowymi. Największe tyskie organy 
(z 1977 r.), liczące 50 głosów, znajdują się w kościele Błogosławionej Karoliny Kóz-
kówny. Znaczna większość instrumentów została sprowadzona do Tychów z innych 
polskich miejscowości badź z niemieckich świątyń, gdzie służyły wcześniej podczas 
liturgii. Tylko dwa instrumenty zostały wybudowane specjalnie dla tyskich kościołów 
– pw. Świętej Marii Magdaleny i pw. Świętego Krzysztofa. Charakterystyczną cechą 
omawianych organów jest ich zróżnicowana traktura, bogactwo odmiennych głosów 
organowych oraz ciekawa historia powstania. Z uznaniem należy podkreślić zatroska-
nie duszpasterzy o to, aby w danej parafii funkcjonował dobry instrument. Miasto 
Tychy jest ważnym punktem sakralnego budownictwa organowego w archidiecezji 
katowickiej. Należy wyrazić nadzieję, że z czasem we wszystkich tyskich świątyniach 
zabrzmią prawdziwe organy piszczałkowe jako integralny element współtworzący 
muzyczną oprawę liturgii.

123 Informacja ustna od H.J. Botora.
124 www.organy.pro.pl [dostęp: 5.07.2019].
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ANEKS

U R B A N O W I C E
Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask

Inskrypcje pozostawione w organach:

Piszczalnik – Flauto major 8’
Podczas tej wojny zrabowano przez rząd Austryjacki cztery wielkie dzwony
i zabrane były z tego organu 50 piszczałek na cele wojenne.
Naczelnik Gminy Czechowice – Józef Mola
***
W r. 1918 przeprowadziłem gruntowne czyszczenie Organu tego.
Wieczorek Antoni stolarz i organista tutejszej Parafii – rodem z Kaniowa.
***
Ks. prob. – Jan Barabasz, ks. wikary – Karol Bau..... , kościelny – Paweł Janusz
***
Ja pomagałam mojemu tatusiowi Aniela Wieczorek córka Wieczorka

Kanał powietrzny
Dokładną reperację przeprowadzono w r. 1933 26 IX przez firmę
Wieczorek Czechowice z pomocnikiem Karol Siwiec. 

Klapa wiatrownicy manuałowej
Nowy mechanizm, przestawienie kontuaru, gruntowną reperację, czyszczenie,
intonację, strojenie, gruntowna naprawa miechów, załączenie wentylatora
przeprowadziła Fa: Klimosz & Ludwig
Wykonawcy: Klimosz Marian                   Rybnik G.Śl.
           Jona Jan                                w lipcu 1949
           Wiśnicki Jan (uczeń)
***
Miejscowe organy przywieziono z Czechowic pow. Bielsko. Całą pracę
jak rozmontowanie, reperację, intonację i strojenie wykonali Franke R. 
i Jona Jan
z Rybnika w grudniu 1953
Urbanowice 10.12.1953 Franke.
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Die Pfeifenorgeln in den Tichauer Kirchen
Zusammenfassung
In Tichau sind sogenannte Königsinstrumente – also Pfeifenorgeln – keine Seltenheit. Ins-
gesamt elf römisch-katholische Kirchen verfügen über ein solches Instrument, während in 
den übrigen sieben Kirchengemeinden Elektronenorgeln zu finden sind. Der vorliegende 
Aufsatz stellt historische und objektspezifische Informationen zu den genannten Instru-
menten vor, unterteilt in Kirchen mit denkmalgeschützten Orgeln und solche Gottes-
häuser, in denen keine denkmalgeschützten, weil nach 1925 erbauten Orgeln gespielt 
werden.

Łukasz steczek

Pipe Organs in Tychy Churches
Summary
In many churches of the city of Tychy there is a royal instrument, which is the pipe organ. 
As many as 11 Roman Catholic temples have this type of instrument at their disposal. In 
the remaining 7 parishes, electronic organs are used. This article presents historical and 
organological information concerning exclusively pipe instruments. It was divided into 
churches with historic organs and temples with non-historic organs - built after 1925. 
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michaŁ Jarnot

Żydzi w Brzeszczach i Jawiszowicach  
w XIX i XX wieku

Wstęp
Wybór dwóch miejscowości: Brzeszcz i Jawiszowic w kontekście osiedlania się 

ludności żydowskiej uzasadnia kilka czynników. Pierwszym – determinującym po-
zostałe – jest ich bezpośrednie sąsiedztwo. Dwa pozostałe, tj. szlaki komunikacyj-
ne i funkcjonowanie kopalni, są bezpośrednią jego konsekwencją. Przez Brzeszcze 
i Jawiszowice przebiegała droga łącząca Oświęcim z Białą Krakowską i Bielskiem, 
a także łącząca Oświęcim i Pszczynę. Ponadto nie bez znaczenia była budowa Cesar-
sko-Królewskiej (dalej: CK) Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, 
łączącej Wiedeń z Krakowem. W ramach tej inwestycji w 1856 roku wybudowano 
odcinek Czechowice – Oświęcim, biegnący przez Brzeszcze i Jawiszowice. Również 
funkcjonowanie kopalni – otwartej na początku XX wieku – było czynnikiem mają-
cym wpływ na osiedlanie się ludności żydowskiej na opisywanym terenie1. Do tych 
dwóch miejscowości sprowadzali się ludzie szukający zatrudnienia w górnictwie. 
Kopalnia determinowała też napływ przedsiębiorców, których zawody „obsługiwały” 
rosnącą liczbę mieszkańców Brzeszcz i Jawiszowic. Chodzi tutaj głównie o usługi 
handlowe (m.in. sklepy, restauracje, rzeźnie), ale także o usługi rzemieślnicze (np. 
szewcy czy fryzjerzy). Wśród napływowej ludności byli również Żydzi zajmujący się 
przede wszystkim produkcją i handlem. 

Funkcjonowanie społeczności żydowskiej w tych miejscowościach nie było do-
tąd przedmiotem obszernych badań. Niemniej warto zwrócić uwagę na dwa teksty, 
będące próbą szerszego ujęcia tego tematu. Pierwszym z nich jest artykuł autor-
stwa Łukasza Włosiaka, który się ukazał w „Odgłosach Brzeszcz” w 2006 roku2 . 
Drugim tekstem jest praca przygotowana na konkurs historyczny „Historia i Życie: 
Żydzi w naszej pamięci” zorganizowany w latach 2012–2013 przez Fundację Wiedza 
i Praktyka. Autorkami pracy są uczennice Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach: Gabriela 
Gembala, Karolina Nowak i Paulina Saduś3. Mimo że są to prace amatorskie, to jed-
nak zawarte w nich cenne informacje pozwoliły uzupełnić oraz skonfrontować treści 
przedstawione w niniejszym artykule.

1 Za datę rozpoczęcia pracy kopalni w Brzeszczach przyjmuje się rok 1903. O szybkim rozwoju tego 
zakładu świadczy m.in. rosnące wydobycie oraz ilość zatrudnionych pracowników. W 1908 r. było to 
ponad 41 tys. ton oraz 446 osób, natomiast w 1912 r. – prawie 194 tys. ton oraz 1225 pracowników. 
Z. Filip: 110 lat Kopalni „Brzeszcze”. 1903–2013. Wadowice 2013, s. 15.

2 Ł. Włosiak: „W końcu było to tylko kilka rodzin” . Żydzi w Brzeszczach w latach 1918–1945. „Odgłosy 
Brzeszcz” 2006, nr 3, s. 12–13. Artykuł ten został później przedrukowany w numerze 7 „Odgłosów 
Brzeszcz” z 2012 r. i na ten tekst powołuję się w późniejszych przypisach. 

3 G. Gembala, K. Nowak, P. Saduś: Ślady obecności Żydów w naszej okolicy (Oświęcim i gmina Brzesz-
cze). [W]: Konkurs historyczny „Historia i Życie”: Żydzi w naszej pamięci. Warszawa 2013, s. 201–
218.
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Głównym utrudnieniem w wypadku tego tematu jest brak zwartego materia-
łu źródłowego, na którym można by oprzeć badania. Nie zachował się komplet-
ny zespół archiwalny, jaki spotyka się w przypadku miast, nawet tych niewielkich, 
gdzie niejednokrotnie dysponuje się kilkudziesięciometrowym zasobem. W zasobie 
Archiwum Państwowego Oddział w Bielsku-Białej znajduje się zespół Akta gminy 
Brzeszcze4, jednak tylko w szczątkowej formie dotyczy okresu przedwojennego, tak 
istotnego dla historii Żydów na ziemiach polskich. Nie zachowały się materiały po-
trzebne przy tego typu badaniach, takie jak księgi meldunkowe, spisy mieszkańców, 
spisy poborowych czy też księgi protokołów z posiedzeń Rady Gminnej. Dlatego 
autor niniejszego artykułu posiłkował się aktami wytworzonymi przez najróżniejsze 
instytucje. Materiał dotyczący Żydów w Brzeszczach i Jawiszowicach jest mocno 
rozproszony i często natrafiano na wykorzystane w tym tekście informacje przypad-
kowo, szukając całkiem innych wiadomości i danych. Co więcej, często informacje 
te znajdowały się w materiałach, które zapewne nigdy nie zostałyby przeglądnięte 
pod kontem tematu tego artykułu, gdyby nie inne poszukiwania (tematycznie bardzo 
odległe).

Główne poszukiwania prowadzone były w dwóch archiwach: Archiwum Pań-
stwowym w Katowicach Oddział w Bielsku Białej oraz Archiwum Narodowym 
w Krakowie. W przypadku pierwszego archiwum – poza wspomnianymi Aktami 
gminy Brzeszcze – skorzystano również m.in. z akt sądów oświęcimskich5, akt oświę-
cimskich notariuszy6, akt przedwojennego Starostwa w Białej7, a także powojennego 
Starostwa Powiatowego w Białej Krakowskiej8, akt Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu9, również z akt Powiatowego Urzędu Rozjem-
czego w Białej10. W przypadku archiwum krakowskiego poszukiwania prowadzone 
były głównie w aktach Starostwa w Oświęcimiu11 oraz Izby Handlowo-Przemysło-
wej w Krakowie12. Pomocne były również zbiory innych instytucji: Żydowskiego 
Centrum Edukacyjnego w Oświęcimiu, Muzeum-Zamek w Oświęcimiu, Szkoły 

4 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej (dalej: AP Bielsko-Biała), zespół 13/394 
Akta gminy Brzeszcze (dalej: GmB). 

5 AP Bielsko-Biała, zespół 13/529 C.K. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu (dalej: SPO); AP Bielsko-Biała, 
zespół 13/345 Sąd Grodzki w Oświęcimiu (dalej: SGO); AP Bielsko-Biała, zespół 13/556 Sąd Grodzki 
w Oświęcimiu (dalej: SGrOśw).

6 AP Bielsko-Biała, zespół 13/831 Akta Notariusza Franciszka Niemczewskiego w Oświęcimiu (dalej: 
NotNiem); AP Bielsko-Biała, zespół 13/830 Akta Notariusza Marcelego Gorączki w Oświęcimiu (da-
lej: NotGor). 

7 AP Bielsko-Biała, zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej z lat [1783–1918] 1919–
1939 (dalej: StBiała).

8 AP Bielsko-Biała, zespół 13/467 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej z lat [1936–1939] 1945–
1950 [1951–1952] (dalej: StB).

9 AP Bielsko-Biała, zespół 13/674 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu 
(dalej: LO).

10 AP Bielsko-Biała, zespół 13/81 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy mniej-
szych gospodarstw wiejskich w Białej (dalej: PURozBiała).

11 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), zespół 29/229 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 
(dalej: StO).

12 ANK, zespół 29/319 Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie (dalej: IPH).



żydzi w Brzeszczach i Jawiszowicach w XiX i XX wieku

69

Podstawowej nr 1 w Kętach czy też Żydowskiego Instytutu Historycznego w War-
szawie i jego zbiorów udostępnianych za pośrednictwem sieci internetowej. 

Zakres czasowy niniejszego artykułu dotyczy przede wszystkim drugiej połowy 
XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku. W XIX wieku Brzeszcze i Jawiszo-
wic należały do austriackiego kraju koronnego – Galicji. Do 1866 roku ich przyna-
leżność terytorialna dosyć  często się zmieniała, kolejne reformy administracyjne 
wprowadzały bowiem nowe podziały kraju na jednostki terytorialne. W tymże 1866 
roku ukazała się tzw. ustawa gminna, która regulowała funkcjonowanie galicyjskie-
go samorządu. Stanowiła ona m.in., że każda miejscowość tworzyła osobną gminę. 
Zarówno Brzeszcze, jak i Jawiszowice tworzyły więc osobne organizmy podziału te-
rytorialnego (które można nazwać gminami jednostkowymi). Taka sytuacja trwała aż 
do 1934 roku, kiedy w niepodległej Polsce utworzono gminy zbiorowe. Wtedy to po-
wstała gmina Brzeszcze, w skład której wchodziły Brzeszcze, Jawiszowice, Skidziń, 
Przecieszyn i Wilczkowice. Po 1945 roku taki stan podziału terytorialnego utrzymał 
się praktycznie do 1954 roku, kiedy to powołano do życia wiele gromadzkich rad 
narodowych, zmieniając tym samym ustalony przed wojną kanon. Od 1869 roku 
Brzeszcze i Jawiszowice należały do powiatu bialskiego – urzędem nadrzędnym dla 
tych gmin było Starostwo w Białej. Sytuacja ta zmieniła się w 1910 roku, kiedy po-
wołano do życia Starostwo w Oświęcimiu, administrujące nowym powiatem oświę-
cimskim. Powiat ten został zlikwidowany w 1931 roku – Brzeszcze oraz Jawiszowice 
ponownie znalazły się w powiecie bialskim. Powiat ten funkcjonował również po 
wojnie w latach 1945–1950.

Analizując zagadnienia samorządu żydowskiego w Galicji, należy wyszczególnić 
dwa pojęcia: żydowskiej gminy wyznaniowej oraz żydowskiego okręgu metrykalne-
go. Żydowską gminę wyznaniową można określić jako jednostkę, która organizowała 
życie w zakresie wiary, oświaty, spraw socjalnych oraz kontaktów z administracją 
państwową i działała na określonym terenie13. Brzeszcze oraz Jawiszowice należały 
do Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Oświęcimiu, która ostatecznie ukonstytu-
owała się w 1891 roku jako jedna z dwóch gmin znajdujących się na terenie powiatu 
bialskiego14 .

Żydowskie okręgi metrykalne zostały powołane do prowadzenia rejestracji naro-
dzin, zgonów oraz ślubów ludności żydowskiej. Instytucjonalnie zostały one określo-
ne w 1875 roku – wtedy to pierwszy raz powołano do życia urząd odpowiedzialny 
za metryki żydowskie oraz ustalono jego kompetencje. Należy jednak stwierdzić, że 
same przepisy dotyczące prowadzenia żydowskich metrykaliów ukazywały się od 
1784 roku15 .

Ujęcie statystyczne
W końcu XIX wieku opracowane i wydane zostały poszczególne tomy Słownika 

geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Niektóre hasła do-
tyczące miejscowości zawierają informacje o liczbie mieszkańców, a także o liczbie 

13 J. Michalewicz: Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji. Kraków 1995, 
s. 13.

14 Dziennik Ustaw Krajowych 1891, nr 43. 
15 J. Michalewicz: Żydowskie okręgi metrykalne…, s. 34.
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Żydów zamieszkujących daną miejscowość. Nawet jeżeli dane te nie są w pełni do-
kładne, to można przyjąć, że odzwierciedlają ogólne tendencje. 

W haśle dotyczącym Brzeszcz nie podano liczby Żydów zamieszkujących tę miej-
scowość16. W przypadku Jawiszowic zaznaczono, że na 1411 mieszkańców w miej-
scowości przebywało 9 Żydów17. Dane te pochodzą z tomu wydanego w 1882 roku, 
zapewne były one zbierane w ciągu kilku wcześniejszych lat. Można założyć, że odno-
szą się one do przełomu lat 70. i 80. XIX wieku. Jeżeli porównamy tę liczbę z danymi 
dotyczącymi innych okolicznych wsi, to można dojść do wniosku, że liczba Żydów 
stanowiła mały odsetek ogółu ludności w miejscowościach wiejskich ówczesnego 
powiatu bialskiego. W Porębie Wielkiej było to 5 Żydów (na 771 mieszkańców)18, 
w Zaborzu – 16 (286)19, w Grojcu – 23 (1208)20, w Polance Wielkiej – 19 (1832)21, 
w Witkowicach koło Kęt – 37 (1071)22 .

W 1900 roku w Brzeszczach wykazano 4 Żydów na 1402 mieszkańców, nato-
miast w Jawiszowicach – 18 Żydów na 1368 mieszkańców. W Budach – związanych 
z Brzeszczami, jednak wówczas należącymi do Rajska – wykazano 2 Żydów. Ponadto 
w Skidziniu mieszkało 2 Żydów. W innych okolicznych miejscowościach statystyka 
w tym okresie wyglądała następująco: Oświęcim – 3779 Żydów (na 6841 miesz-
kańców23), Babice – 59 (1409), Brzezinka – 87 (1993), Klucznikowice – 146 (378), 
Bestwina – 29 (1755), Biała – 1088 (8257), Kęty – 343 (5465), Osiek – 29 (2782), 
Wilamowice – 42 (1719)24 .

W 1939 roku w gminie Brzeszcze – obejmującej wówczas Brzeszcze, Jawiszowi-
ce, Przecieszyn, Skidziń i Wilczkowice – mieszkało 19 Żydów. Ogół mieszkańców tej 
gminy wynosił wtedy 9090 osób. Była to więc bardzo mała żydowska społeczność, 
jednak należy zwrócić uwagę, że w większości gmin powiatu bialskiego liczba Żydów 
w 1939 roku była podobna (co ilustruje tabela 1).

16 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. I. Warszawa 1880, s. 404–405. 
Przy czym nazwę tej miejscowości podano w formie „Brzeście”, w samym haśle podano również znaną 
dzisiaj formę „Brzeszcze”. 

17 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. III. Warszawa 1882, s. 511. 
Identyczne dane ilościowe podaje Bolesław Kumor dla parafii Jawiszowice (parafia ta składała się tylko 
z jednej miejscowości) dla roku 1880. B. Kumor: Diecezja Tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 
1786–1985. Kraków 1985, s. 146. 

18 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. VIII. Warszawa 1887, 
s. 817.

19 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. XIV. Warszawa 1895, 
s. 204.

20 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. II. Warszawa 1881, s. 847. 
Przy czym należy zaznaczyć, że parafia Grojec liczyła 1593 mieszkańców, w tym 27 Żydów.

21 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. VIII. Warszawa 1887, 
s. 568.

22 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. XII. Warszawa 1892, s. 668.
23 W nawiasach podano ogólną liczbę mieszkańców danej miejscowości. 
24 Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder. XII Galizien. Wien 1907, 

s. 6–13.
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Tabela 1
Zestawienie ludnościowe miast i gmin powiatu bialskiego z 1939 roku z uwzględnieniem 
ludności żydowskiej

Lp. Miasto lub gmina
Miejscowości 

wchodzące w skład 
jednostki administracyjnej

Ludność 
ogółem

Ludność 
żydowska

1. Biała Krakowska (miasto) Biała Krakowska 30 335 3 992
2. Oświęcim (miasto) Oświęcim 14 000 8 200
3. Kęty (miasto) Kęty 7 340 248
4. Wilamowice (miasto) Wilamowice 2 035 11

5. Biała (gmina) Hałcnów, Komorowice, Kozy, Mikuszowice, 
Straconka 19 000 29

6. Bestwina (gmina) Bestwina, Bestwinka, Dankowice, Janowice, 
Kaniów, Stara Wieś 11 000 12

7. Brzeszcze (gmina) Brzeszcze, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziń, 
Wilczkowice 9 090 19

8. Kęty (gmina) Bielany, Bulowice, Hecznarowice, Łęki, Malec, 
Nowa Wieś, Pisarzowice, Witkowice 13 000 15

9. Oświęcim (gmina)

Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory, 
Harmęże, Klucznikowice, Kruki, Monowice, 
Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stare Stawy, 

Włosienica, Zaborze

16 000 1 034

10. Osiek (gmina) Grojec, Łazy, Osiek, Polanka Wielka 8 189 14

11. Porąbka (gmina) Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Międzybrodzie 
Bialskie, Porąbka 13 000 21

12. Bystra-Wilkowice (gmina) Buczkowice, Bystra, Godziszki, Meszna, 
Rybarzowice, Szczyrk, Wilkowice 17 624 35

Źródło: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zespół 13/467 Starostwo Powia-
towe w Białej Krakowskiej, sygn. 533, s. 65.

Bardziej systematyczne dane dotyczące Żydów nie w gminie Brzeszcze, ale w pa-
rafii rzymskokatolickiej w Brzeszczach dają schematyzmy Kościoła rzymskokatolic-
kiego. Powołał się na nie ks. Stanisław Szyszka w swojej pracy Dzieje parafii Brzesz-
cze25, prezentując ilość żydowskich rodzin zamieszkujących tę parafię. Przy czym 
należy zaznaczyć, że do tej parafii należały Brzeszcze z przysiółkiem Bór oraz Przecie-
szyn. Ponieważ jednak w Przecieszynie nie wykazano w innych źródłach żydowskich 
mieszkańców, można założyć, że dane dotyczyły samych Brzeszcz. 

Tabela 2
Zestawienie ludnościowe parafii Brzeszcze z uwzględnieniem ludności żydowskiej

Rok Mieszkańcy ogółem Żydzi
1890 1 650 9
1895 1 130 13
1900 1 393 4

25 S. Szyszka: Dzieje parafii Brzeszcze. Brzeszcze 1996. 
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1905 1 471 3
1911 2 014 9
1915 1 864 5 rodzin
1925 3 772 5 rodzin
1935 4 900 21
1939 5 001 22

Źródło: S. Szyszka: Dzieje parafii Brzeszcze. Brzeszcze 1996, s. 27.

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 można stwierdzić, że wraz ze 
znaczącym wzrostem ludności około 1911 roku nastąpił również znaczący wzrost 
ludności żydowskiej zamieszkującej brzeszczańską parafię. Jeżeli przyjmie się, że 
jedna rodzina składała się minimum z 3–4 osób (5 rodzin to w sumie 15–20 osób), 
można stwierdzić, że apogeum wzrostu ludności żydowskiej w Brzeszczach przy-
padło na lata 30. XX wieku. Zastanawiające jest jednak – i niespójne – zestawienie 
danych z 1939 roku z danymi przedstawionymi w tabeli 1, gdzie stwierdzono, że lud-
ność żydowska całej gminy w Brzeszczach (a więc łącznie z Jawiszowicami) wynosiła 
w 1939 roku 19 osób. Nieco światła na tę niespójność może rzucić analiza źródła, 
z którego pochodzą dane w tabeli 1. Zestawienie to zostało sporządzone po II wojnie 
światowej, w 1945 roku. Przypuszczalnie więc mogło być niespójne i odnosić się na 
przykład tylko do samych Brzeszcz lub też mogło zawierać dane w przybliżeniu, ob-
razujące jedynie ogólną tendencję. Natomiast dane w tabeli 2 są o tyle wiarygodne, 
że schematyzmy były wydane w epoce, z której pochodziły. 

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w drugiej połowie lat 40. XX wieku – po za-
kończeniu II wojny światowej. W pierwszej połowie 1945 roku w powiecie bialskim 
Żydzi mieszkali w czterech miejscowościach. W Oświęcimiu mieszkało 77 Żydów, 
w Białej Krakowskiej – 11, w Kętach – 1, w Brzeszczach – 326. Należy zauważyć, że 
w Oświęcimiu liczba żydowskich mieszkańców w kolejnych latach zwiększyła się 
do ponad 200. Jednak w 1950 roku pozostało tam tylko 12 Żydów. Ponadto w tym 
roku Żydzi mieszkali jeszcze w trzech miejscowościach powiatu bialskiego (wśród 
których nie było Brzeszcz oraz Jawiszowic): w Białej Krakowskiej – 3 osoby, w Kę-
tach – 9, w Bystrej-Wilkowicach – 227 . 

Najstarsi Żydzi w Brzeszczach
Najstarsze informacje dotyczące Żydów w Brzeszczach w XIX wieku pochodzą 

z 1803 roku. Wtedy w inwentarzu (zawierał m.in. wykaz powinności, jakie miesz-
kańcy mieli wykonać na rzecz dworu) dóbr wsi Brzeszcze, które należały wówczas 
do Dominika de Gherriego, wyszczególniono 2 osoby pochodzenia żydowskiego. 
Co ciekawe, zostali oni zapisani bez nazwisk – w następujący sposób: Berek Żyd 
oraz Jochym Żyd28. Należy zaznaczyć, że było to w czasie, kiedy wyznawcy religii 

26 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 170, s. 11. 
27 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 131, s. 80.
28 AP Bielsko-Biała, zespół 13/908 Dyrekcja Dóbr Żywieckich (dalej: DDŻ), sygn. 695, s. 497. Przy czym 

należy zauważyć, że wcześniejszy inwentarz wsi Brzeszcze z 1794 r. nie zawiera mieszkańców określa-
nych w podobny sposób, jak Berek Żyd czy Jochym Żyd, co może świadczyć o tym, że te dwie osoby 
pojawiły się w Brzeszczach na przełomie XVIII i XIX w. (Tamże, s. 456–468). 
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chrześcijańskiej powszechnie używali nazwisk. Wyznawcy judaizmu również używali 
wtedy nazwisk (lub też przezwisk), jednak na wsi często ich nie posiadali29 . 

Rodzina Finderów z Brzeszcz
Na początku XX wieku w Brzeszczach pojawiła się rodzina Finderów. Jej proto-

plastą w tej miejscowości był Jakub Finder. Urodził się w 1882 roku w Zarzeczu koło 
Chybia. Przynależny był natomiast do miejscowości Brzeźnica w okolicach Bochni30 . 
W jednym ze źródeł – rejestrze poborowych – wymienione zostały jego dwa nazwi-
ska: Haulenslach oraz Finder (jednak nazwisko Finder zostało określone jako „rec-
te”, czyli „właściwie”). Dodatkowo wymieniono również jego rodziców: Zygmunta 
i Annę z domu Aubenstock31. Na podstawie tego można przyjąć, że rodzice jego ojca 
– Zygmunta – nie mieli ślubu państwowego, a tylko rytualny32. Takie małżeństwa 
w myśl prawa państwowego uważano za niezawarte. Dzieci pochodzące z małżeństw 
rytualnych nie miały prawa do noszenia nazwiska ojca – nosiły nazwisko rodowe 
matki33. Skoro w rejestrze zapisano nazwisko rodowe matki Jakuba – Aubenstock, to 
oznacza, że ojciec Jakuba nosił nazwisko po swojej matce, rytualnej małżonce Zyg-
munta – Finder, a nie ojcu, który musiał nosić nazwisko Haulenslach. 

Jakub Finder był obecny w okolicy Brzeszcz przynajmniej od 1900 roku. Został 
wtedy poświadczony jako zastępca Henryka Feliksa z Bestwiny pełniącego funkcję 
poborcy krajowej opłaty konsumpcyjnej. Jakub Finder m.in. badał sprawę opłacenia 
piwa zakupionego na wesele Walentego Kołodziejczyka z Brzeszcz34 . 

Wtedy – to znaczy ok. 1900 roku – nie był jeszcze żonaty z Joanną Rosner, uro-
dzoną w 1884 roku w Jawiszowicach. Jakub i Joanna musieli wziąć ślub przed 1906 
rokiem, ponieważ wtedy urodziło się ich pierwsze dziecko. Przez jakiś czas miesz-

29 T. Opas: Z badań nad zagadnieniem nazwisk Żydów polskich w zaborze austriackim. „Prace Historycz-
no-Archiwalne” 1995, t. III, s. 162. W pracy tej T. Opas stwierdził, że „mniej przydatne na przyjmowa-
nie stałych nazwisk były z reguły te osoby, które ze względu na niską pozycję społeczną pozbawione były 
legitymacji do bardziej czynnego udziału w życiu publicznym: młodzi Żydzi i Żydówki stanu wolnego, 
kobiety samotne i biedne wdowy, przedstawiciele najuboższych kręgów plebsu żydowskiego”. 

30 AP Bielsko-Biała, zespół 13/486 Sąd Okręgowy w Wadowicach (dalej: SOkrWad), sygn. 831, s. 4. Te 
dwie miejscowości w kontekście urodzin i pochodzenia Jakuba Findera pojawiają się również w: AP 
Bielsko-Biała, zespół 13/623 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach (dalej: PKU Wad), sygn. 
123, s. 32–33; ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (karty zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, 
zakładka Brzeszcze).

31 AP Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 123, s. 32–33. Pojawiło się również jeszcze jedno nazwisko rodowe 
matki Jakuba Findera: Liebenfreund (AP Bielsko-Biała, SOkrWad, sygn. 831, s. 4).

32 Początki tzw. małżeństw rytualnych w Galicji sięgają 1773 r., kiedy to władze państwa austriackiego 
zakazały Żydom zawierania małżeństw bez zezwolenia władz gubernialnych. Zezwolenie to było uzależ-
nione m.in. od zapłaty wysokiego podatku, wprowadzonego w 1785 r., na który nie każdy mógł sobie 
pozwolić. Dlatego też wiele par żydowskich decydowało się na ślub zawarty wyłącznie na podstawie 
przepisów religijnych. Dla odróżnienia go od państwowego ślubu nazywano go rytualnym (jako mający 
skutki tylko religijne, nie cywilne). W późniejszych czasach śluby takie były przeważnie tolerowane 
przez zaborcze władze, aczkolwiek starano się zmniejszyć ich ilość. Nie da się w tej chwili określić 
procentu zawierania takich małżeństw przez Żydów, jednak na podstawie szczątkowych badań można 
stwierdzić, że w niektórych miejscowościach Galicji Zachodniej mogły one wynosić do 60% wszystkich 
małżeństw. M. Balaban: Dzieje Żydów w Galicyi i w Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1868. Lwów 
1914, s. 25; M. Śliż: Rytualne małżeństwa Żydów w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. „Studia Juda-
ica” 2001, nr 1–2, s. 99–101.

33 M. Śliż: Rytualne małżeństwa Żydów..., s. 106.
34 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 111, brak paginacji. 
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kali we Frysztacie na Śląsku Cieszyńskim (właśnie tam urodziła się Olga). Później 
przeprowadzili się do Jawiszowic, gdzie w 1908 i 1909 roku urodziły się ich kolejne 
dzieci35. Wtedy zapewne Jakub postanowił przeprowadzić się do Brzeszcz i otworzyć 
w tej miejscowości przedsiębiorstwo, które dałoby utrzymanie jego rodzinie. 

W 1911 roku J. Finder otworzył w Brzeszczach wyszynk oraz skład piwa36 . 
W tym celu wybudował dom, składający się z 7 pomieszczeń. Wykończenie budyn-
ku nastąpiło w kwietniu 1912 roku. Nosił on numer porządkowy 27. Z tytułu tej 
inwestycji rodzina Finderów została zwolniona z podatku domowo-klasowego do 
1924 roku37. Z czasem J. Finder rozszerzał zakres świadczonych usług: w 1920 roku 
otrzymał koncesję na wyrób wódek, likierów i rumu z prawem sprzedaży detalicznej 
w zamkniętych naczyniach, w 1935 roku otworzył sklep, a koncesja obejmowała 
handel towarów mieszanych38. J. Finder nie ograniczał się tylko do wytwarzania 
napojów alkoholowych. Na pismach firmowych z drugiej połowy lat 30. XX wieku 
umieścił napis: „Wytwórnia soków, wina owocowego i rozlewnia piwa”39. Jako jeden 
z nielicznych w Brzeszczach (oprócz posterunku policji i gwarectwa węglowego oraz 
Józefa Magerle z Jawiszowic) był abonentem państwowej sieci telefonicznej40 .

W wyszynku Jakub Finder zatrudniał 2 osoby. W 1933 roku kapitał wynosił 
5000 zł, obrót natomiast za ten rok – 40 000 zł. Natomiast w składzie piwa zatrud-
nionych było 6 osób, w tym 3 członków rodziny. Obrót składu piwa za 1933 rok 
wyniósł 60 000 zł41. Jedną z zatrudnionych przez Findera osób był siostrzeniec jego 
żony – Edmund Wulkan, urodzony w 1907 roku w Łękawicy koło Żywca, pracujący 
na stanowisku dystylanta wódek42 . 

W latach 30. XX wieku Jakub Finder zapewne planował zainwestować w swoje 
przedsiębiorstwo. Zaciągnął wtedy w Komunalnej Kasie Oszczędności w Oświę-
cimiu kredyt w wysokości 4000 zł43. Przedsiębiorstwo Finderów musiało dobrze 
prosperować, ponieważ mogli sobie pozwolić na zakup auta ciężarowego44. O zamoż-
ności rodziny Finderów świadczy też pożyczka udzielona w pierwszej połowie lat 30. 
przez Joannę Finder pewnej żydowskiej rodzinie z Brzezinki. Pożyczka ta wynosiła 
znaczną kwotę 7000 zł. Jak się okazało, rodzina te miała problem ze spłaceniem tej 
sumy, dlatego też Joanna Finder postarała się o wydanie sądowego nakazu zapłaty45 . 

35 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 248, s. 33, 41.
36 ANK, IPH, sygn. 460, s. 171–174.
37 AP Bielsko-Biała, zespół 13/362 Akta miasta Oświęcimia (dalej: MO), sygn. 105, s. 6.
38 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (karty zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, zakładka 

Brzeszcze).
39 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2401, s. 16; AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2326, s. 8. Można również 

zwrócić uwagę na rachunek znajdujący się w prywatnych zbiorach autora tego tekstu, na którym wid-
nieje napis: „Wytwórnia wina, soków owocowych i skład piwa”. 

40 Spis abonentów Państwowej Sieci Telefonicznej Okręgu Krakowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Według 
stanu z dnia 31 grudnia 1924 roku. Cieszyn [b.r.w.],  s. 100.

41 ANK, IPH, sygn. 460, s. 171–174.
42 ANK, StO, sygn. 67, brak paginacji (wykaz poborowych rocznika 1907). 
43 AP Bielsko-Biała, zespół 13/347 Komunalna Kasa Oszczędności w Oświęcimiu (dalej: KKOO), sygn. 

11, s. 30.
44 Ł. Włosiak, „W końcu to było tylko kilka rodzin”..., s. 9.
45 AP Bielsko-Biała, SOkrWad, sygn. 646.
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W końcu lat 30. XX wieku Jakub Finder był zamieszany w dość dużą aferę do-
tyczącą nielegalnej sprzedaży spirytusu. Sprawa ta toczyła się w Sądzie Okręgowym 
w Wadowicach, a do jej prowadzenia specjalnie ściągnięto sędziego z Sądu Okręgowe-
go w Krakowie. W wyniku postepowania oskarżono 42 osoby, w tym właśnie Jakuba 
Findera. W 1925 roku kilku urzędników skarbowych opieczętowało dużą ilość spiry-
tusu z Państwowego Monopolu Spirytusowego jako „skażony” (tzn. przeznaczony do 
wyrobu kosmetyków czy też wódek gatunkowych), a nie czysty. Spirytus ten nabyła 
firma Adolf Frankel i Synowie w Białej – a dzięki temu, że kupowano jako „skażony”, 
zapłacono niższą cenę. Z kolei od bialskiej firmy  spirytus ten nabyło wieku handlow-
ców. Jednym z nich był właśnie J. Finder, który kupił go w ilości 1700 litrów. Został 
uznany winnym przestępstwa skarbowego i skazany na grzywnę w wysokości ponad 
28 000 zł (lub w przypadku nieściągalności na areszt zastępczy przez 94 dni), a także 
na odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9477,50 zł46 .

Jakub i Joanna Finderowie mieli szóstkę dzieci: Olga (ur. 1906), Helena (ur. 
1908), Henryk (ur. 1909 lub 1922), Regina (ur. 1912), Zygmunt (ur. 1920) oraz 
Artur (data urodzin nieustalona)47 . 

Zygmunt Finder był uczniem Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Sta-
nisława Konarskiego w Oświęcimiu. Naukę w tej szkole rozpoczął w 1934 roku, 
w wieku 14 lat. Uczęszczał do klasy m.in. z Edwardem Hałoniem z Brzeszcz (synem 
kopalnianego cieśli), Zbigniewem Sydorem z Brzeszcz (synem urzędnika kopalni) 
oraz Heleną Maciejczyk z Jawiszowic (córką nadzorcy pocztowego w Oświęcimiu). 
Warto również dodać, że w klasie liczącej 46 osób poza katolikami uczyło się dwóch 
Żydów oraz jeden ewangelik48. Henryk Finder studiował medycynę w Krakowie. 
Dzieci Finderów udzielały się również społecznie i kulturalnie. Zygmunt był człon-
kiem Robotniczego Klubu Sportowego, natomiast Olga, Helena i Regina należały do 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”49 .

W 1934 roku Finderowie podjęli się rozbudowy swojego domu. Rozbudowa obej-
mowała bożnicę, która była wykorzystywana przez nich samych oraz rodzinę, która 
dość licznie przyjeżdżała do tego domu modlitwy50 . 

W czasie niemieckiej okupacji – w 1940 roku – rodzina Finderów straciła swój 
dom oraz przedsiębiorstwo i została wysiedlona do Oświęcimia, gdzie zamieszkała na 
Placu Zaborskim nr 2. W kwietniu 1941 roku Finderowie zostali wysiedleni do getta 
w Sosnowcu. Okupację przeżył Henryk Finder, pozostali członkowie jego rodziny 

46 AP Bielsko-Biała, SOkrWad, sygn. 831, s. 4, 13, 17, 23, 28, 127, 130–131.
47 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 248, s. 33; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 123, s. 249 (tutaj podano 1922 jako 

rok narodzin Henryka). Ponadto w spisie mieszkańców z 1945 r. zanotowano, że Henryk Finder miał 
36 lat, co wskazuje, że urodził się w 1909 r. AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 12, s. 43. 

48 AP Bielsko-Biała, LO, sygn. 59, s. 58, 73. Niezrozumiałe jest, dlaczego Z. Finder występuje również 
w katalogu klasowym oświęcimskiej szkoły na rok szkolny 1931/1932, co by wskazywało, że został 
pierwszy raz przyjęty w wieku 11 lat (AP Bielsko-Biała, LO, sygn. 83, s. 5). W kontekście nauki Z. Fin-
dera warto również zwrócić uwagę na fakt, że miał on stosunkowo dużo nieobecności na lekcjach, co 
było zapewne wynikiem pracy w rodzinnym przedsiębiorstwie. Ł. Włosiak przekazał, że do oświęcim-
skiego gimnazjum uczęszczał również starszy brat Z. Findera, jednak nie zostało to potwierdzone przez 
materiały archiwalne – nie występuje on w katalogach klasowych tej szkoły (Ł. Włosiak: „W końcu było 
to tylko kilka rodzin”…, s. 9).

49 Tamże, s. 9.
50 Tamże, s. 9.
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zginęli w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Jeden z synów Jakuba i Joanny 
– Artur – zmarł wcześniej, przed rozpoczęciem wojny lub na początku okupacji51, 
w Brzeszczach. 

Nie można określić, jakie były losy Henryka Findera w czasie okupacji. Pewną 
przesłanką jest informacja ze spisu mieszkańców Brzeszcz z 1945 roku, na którym 
zanotowano: „powrócił z obozu jeńców z Oranienburga w Niemczech”52. Jak uda-
ło się ustalić, w Oranienburgu nie było obozu jeńców wojennych. Znajdował się 
tam natomiast podobóz podlegający obozowi koncentracyjnemu w Sachsenhausen 
i prawdopodobnie o ten obóz chodziło53 . 

W czasie okupacji majątkiem Finderów administrował Niemiec Józef Schubert. 
Po zakończeniu wojny majątek ten zajmował jeden z mieszkańców Brzeszcz54. Wkrót-
ce jednak Henryk Finder wrócił do Brzeszcz i zamieszkał w swoim rodzinnym domu. 
Jego powrót miał miejsce między 27 kwietnia a 4 czerwca 1945 roku55. Nie został 
jednak długo w Brzeszczach. W styczniu 1946 roku został jeszcze poświadczony jako 
mieszkaniec Brzeszcz, jednak w grudniu 1947 roku mieszkał już w Nowym Jorku 
w USA56. Tam założył rodzinę – miał dwóch synów57 . 

Prawdopodobnie jeszcze w czasie pobytu Findera w Polsce wydzierżawiał on po-
mieszczenia części domu na różnego rodzaju przedsiębiorstwa. W lutym 1947 roku 
otwarto u Findera sklep z materiałami tekstylnymi. Od maja 1947 prowadzona była 
w tym domu restauracja – zamknięta jednak w tym samym roku. Ponadto w domu 
Findera znajdowała się również mleczarnia58 . 

Już po opuszczeniu przez H. Findera Polski pojawiły się plany, aby w pozostawio-
nym przez niego domu umiejscowić biura Zarządu Gminnego. Propozycja taka padła 

51 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 248, s. 31–33, 47; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 556, s. 1901. Warto odno-
tować, że Zdzisława Chowańcowa z Brzeszcz w czasie okupacji spotkała na terenie getta żydowskiego 
w Sosnowcu Olgę Finder (Ł. Włosiak: „W końcu to było tylko kilka rodzin”…, s. 9). Małe skupiska 
Żydów, jakie zamieszkiwały Brzeszcze i Jawiszowice, były likwidowane przez przesiedlenia do więk-
szych miast. Działo się to w pierwszej połowie 1940 r. W tym przypadku można założyć, że tak jak 
Finderowie, pozostałe rodziny żydowskie z Brzeszcz i Jawiszowic zostały przesiedlone do Oświęcimia, 
a stamtąd w 1941 r. do Sosnowca, Chrzanowa lub Będzina. Getta żydowskie w tych miastach były 
likwidowane w 1942 i 1943 r., a Żydów przeważnie wywożono do Obozu Koncentracyjnego w Oświę-
cimiu, gdzie byli mordowani przez Niemców. A. Strzelecki: Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego 
w KL Auschwitz. Opracowanie i wybór źródeł. Oświęcim 2014, s. 47, 67; L. Filip: Żydzi w Oświęcimiu 
1918–1941. Oświęcim 2003, s. 170–183.

52 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 12, s. 43.
53 Autor tego tekstu zwrócił się do Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen z pytaniem dotyczącym 

obecności Henryka Findera w tym obozie. Nie został on znaleziony w ewidencji obozowej. Należy 
jednak zaznaczyć, że duża część dokumentacji obozowej została zniszczona przez Niemców przed ewa-
kuacją obozu, natomiast część tego co przetrwało, trzymane jest w archiwach Federacji Rosyjskiej.

54 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 11, s. 2.
55 Tamże, s. 2; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 123, s. 249. Informacja, z której wynika, że dom Finderów 

zajmował Michał Pomietlarz, pochodzi z 27 kwietnia 1945 r., należy więc przyjąć, że w tym dniu nie 
było jeszcze Findera w Brzeszczach. Natomiast już 4 czerwca Zarząd Gminny w Brzeszczach wymienił 
go jako obecnego w gminie.

56 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 64, s. 27; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 248, s. 41. Należy również wspo-
mnieć, że w październiku 1946 r. Henryk Finder został wymieniony w „spisie budynków i ubikacyj na 
terenie gromady Brzeszcze” (AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 17, s. 4).

57 Informacja od Liz Baumel, córki Nelly Tramer.
58 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 17, s. 4; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 429, s. 521; AP Bielsko-Biała, StB, 

sygn. 436, s. 4.
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na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Brzeszczach w maju 1948 roku. Jednak 
w czerwcu Zarząd Gminny w Brzeszczach stwierdził, że budynek Findera nie od-
powiada wymogom, jakie powinien spełniać budynek z przeznaczeniem dla urzędu 
gminnego. Dodatkowym utrudnieniem była nieobecność właściciela oraz lokatorzy 
mieszkający w domu59 . 

W późniejszym czasie w domu Findera znajdowały się sklep oraz bar mleczny, 
prowadzone przez Powiatowy Zakład Mleczarski w Oświęcimiu60, a także popularny 
i do dzisiaj jeszcze pamiętany bar „Zagłoba”, prowadzony przez Gminną Spółdzielnię 
„Samopomoc Chłopska” w Brzeszczach.

Rodzina Bergerów – Weitzenblumów z Brzeszcz
Inną rodziną przez lata związaną w Brzeszczami była rodzina Bergerów (w jej 

kręgu pojawiało się również nazwisko Weitzenblum). Na podstawie zebranego ma-
teriału można stwierdzić, że w Brzeszczach żyły dwie odnogi rodziny Bergerów, wy-
wodzące się od wspólnych przodków. Tymi przodkami był Leib i Blima Abrachamer, 
którzy prawdopodobnie pochodzili z Kobierzyna koło Krakowa. W tej miejscowości 
urodziły się dwie córki – Stefania (1879)61 i Maria (1881)62. Wyszły one za mąż 
za przedstawicieli rodziny Bergerów, pochodzącej z Chrzanowa63. Stefania wyszła 
za mąż za Jakuba Bergera, Maria natomiast za Samuela Bergera. Jakub i Samuel 
prawdopodobnie byli braćmi, na co wskazuje wspomniane nazwisko Weitzenblum, 
które pojawiło się właśnie w kontekście tych dwóch osób. Zebrany materiał pozwala 
przypuszczać, że nazwisko to było panieńskim nazwiskiem matki Jakuba i Samuela. 
Ich rodzice zapewne brali ślub rytualny, a nie państwowy, w związku z tym władze 
nie respektowały nazwiska Berger, ale nazwisko Weitzenblum. Na poparcie tej tezy 
należy przytoczyć kilka przykładów. O ile Samuel został określony w dokumentach 
jako Berger vel Weitzenblum (vel oznacza lub), to już jego żona Maria (Mirla) została 
zapisana: Weitzenblum false Berger (false oznacza błędnie)64. Podobnie córka Jakuba 
i Stefanii – Helena Sara – która uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Koeduka-
cyjnego w Oświęcimiu, była początkowo zapisana w katalogu klasowym jako Berger, 
ale nazwisko to zamieniono na Weitzenblum. Należy dodać, że przy zmianie nazwi-
ska dokonano wpisu: „poprawione na podstawie metryki”65. Należy przyjąć, że nie 

59 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 58, s. 139, 182.
60 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 512, s. 24.
61 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 555, s. 391.
62 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (karty zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, zakładka 

„Brzeszcze”).
63 Rodzina Bergerów mogła mieszkać w Chrzanowie, ale prawdopodobnie pochodziła z miejscowości 

Kwaczała w gminie Babice, niedaleko Chrzanowa. Wskazuje na to zapis w rejestrze poświadczeń oby-
watelstwa polskiego, gdzie syn Jakuba i Stefani – Maurycy – ma wpisaną przynależność właśnie do 
Kwaczały. Należy dodać tylko, że przynależność otrzymywało się po ojcu (AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 
198, s. 28–29). Ponadto warto zwrócić uwagę, że w okresie międzywojennym w Kwaczale występo-
wały wspomniane nazwiska. M.in. niejaki I. Berger był piekarzem, Izaak Berger posiadał fabrykę wody 
gazowanej, natomiast S. Weitzenblum prowadził sklep. Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdań-
skiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1930. Warszawa 1930, s. 429.

64 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (karty zakładów i przedsiębiorstw przemysłowych, zakładka 
„Brzeszcze”).

65 AP Bielsko-Biała, LO, sygn. 82, s. 15.
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otrzymała nazwiska po matce (której panieńskie nazwisko brzmiało Abrachamer), 
ale właśnie po ojcu, który oficjalnie był zobowiązany do posługiwania się nazwiskiem 
swojej matki. Brat Heleny Sary – Maurycy – zawsze pojawia się w źródłach jako 
noszący nazwisko Weitzenblum66. Również syn Marii i Samuela – Abraham Mojżesz 
– wymieniony jest jako noszący nazwisko Weitzenblum67 .

Jakub i Stefania Bergerowie mieszkali w Brzeszczach w domu nr 308. Dom ten 
wybudowali na zakupionej przez siebie w 1909 roku ziemi. Mieściły się tutaj dwa po-
mieszczenia o handlowym przeznaczeniu oraz dwa magazyny68. Jakub Berger w 1908 
roku założył w Brzeszczach przedsiębiorstwo obejmujące handel towarów miesza-
nych i wyszynk piwa oraz wina69. Sklep wraz z wyszynkiem umieszczony został wła-
śnie w tym domu. W 1933 roku obroty Jakuba Bergera wyniosły 28 000 zł70. Warto 
zaznaczyć, że w 1945 roku budynek Bergerów został wyceniony na 20 000 zł71 . 
Tuż przed wojną u Bergerów znajdował się również warsztat ślusarski72. Lokalizacja 
przedsiębiorstwa Bergerów była bardzo dobra – w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni 
przy głównej drodze. To właśnie nowo powstała i dobrze rokująca kopalnia musiała 
być powodem przybycia Bergerów do Brzeszcz i zakupienia ziemi w takim miejscu. 
Władze kopalni nie zawsze jednak były przychylne przedsiębiorstwu prowadzonemu 
przez Bergerów. Kiedy w 1934 roku starali się oni o odnowienie koncesji szynkarskiej 
(lub też ponowne jej przyznanie), kierownictwo kopalni stwierdziło: „Dom p. Ber-
gera leży za blisko budynków fabrycznych, przeto musimy remonstrować przeciwko 
otwarciu w nim wyszynku i […] prosimy o odmowne załatwienie podania o nadanie 
tej koncesji”73 . Kopalnia prowadziła własną gospodę i należy uznać, że chodziło o za-
pewnienie jej obrotów na przyzwoitym poziomie74 .

Warto zaznaczyć, że Jakub Berger prowadził w latach 1937–1939 interesy z Zarzą-
dem Gminnym w Brzeszczach. W jego sklepie realizowane były gminne bony żywno-
ściowe, zapewne przeznaczone dla bezrobotnych. Poza tym u Bergera zarząd kupował 
przybory kancelaryjne, odzież i benzynę (prawdopodobnie chodziło o naftę)75 .

Znana jest trójka dzieci Jakuba i Stefanii Bergerów – wszyscy urodzili się w Brzesz-
czach: najstarszy Maurycy (1909), następnie Samuel (1911) i Salomea (występująca 
również jako Helena Sara, 1919). 

66 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 469, s. 8; AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 198, s. 28–29; AP Bielsko-Biała, StB, 
sygn. 555, s. 397; ANK, IPH, sygn. 461, s. 521–522.

67 ANK, StO, sygn. 67, brak paginacji (wykaz poborowych rocznika 1907); AP Bielsko-Biała, SGrOśw, 
sygn. 1147. 

68 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 506, s. 8.
69 Trzeba odnotować, że w księdze adresowej Polski z 1930 r. gospoda Bergerów nie została umieszczona 

w grupie „wyszynk trunków”, lecz została określona jako „piwiarnia” i odnotowano, że prowadził ją 
Berger P. (bliżej nieokreślony inicjał) – Księga adresowa Polski…, s. 336.

70 ANK, IPH, sygn. 460, s. 53–54.
71 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 506, s. 9. Warto również zauważyć, że w kwestionariuszu szkód wo-

jennych z 1945 r. oceniono straty ze sklepu i wyszynku na 50 000 zł (AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 555, 
s. 395).

72 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 555, s. 395. 
73 AP Bielsko-Biała, zespół 13/363 Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach (dalej: KWK 

B), sygn. 13, s. 338.
74 M. Jarnot: Hotel Gwarectwa w Brzeszczach. „Odgłosy Brzeszcz” 2011, nr 6, s. 15. 
75 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 24, s. 47, 82, 87, 94, 108.
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Maurycy – zawsze wymieniany z nazwiskiem Weitzenblum – w wieku 18 lat 
założył własne przedsiębiorstwo w domu rodziców. W 1927 roku podjął się handlu 
maszynami i rowerami. Był to dobry kierunek – rowery stanowiły popularny środek 
transportu, choć wcale nie był on tani. Na kupno takiego środka transportu mogli so-
bie jednak pozwolić nie najgorzej zarabiający górnicy. O trafności obranego kierunku 
świadczy m.in. obrót, jaki osiągnął Maurycy w 1938 roku – 55 000 zł76 .

Druga linia rodziny Bergerów – Maria (występująca również jako Mirla) i Salo-
mon – mieszkali w Brzeszczach w domu nr 52. Salomon był szewcem77 . Maria pro-
wadziła w tym domu handel towarów mieszanych i piwa flaszkowego78. Do Brzeszcz 
przybyli najprawdopodobniej w 1913 roku, ponieważ w tym roku zgłosili prowadzo-
ną przez siebie działalność zarobkową79. Musieli usłyszeć od swoich krewnych – Ste-
fani i Jakuba – jakie możliwości dają Brzeszcze, gdzie funkcjonowała kopalnia.

Maria i Salomon Bergerowie/Weitzenblumowie mieli czwórkę dzieci: Abrahama 
Mojżesza (1907), Samuela (1910), Dawida (1912) i Karolinę (1916). Karolina – 
mając 20 lat – w 1936 roku zajęła się handlem mlekiem i wyrobami cukierniczymi80 . 
Dawid został dentystą81. Abraham Mojżesz w 1929 roku w Brzeszczach w domu nr 
300 otworzył sklep z obuwiem, skórami, przyborami szewskimi i towarami galan-
teryjnymi. Wcześniej jednak zdobywał doświadczenie jako pomocnik („posługacz”) 
w sklepie korzennym82. Abraham Mojżesz ożenił się z Zofią Bader, z którą mieszkał 
w Oświęcimiu. W 1939 roku urodziła się ich córka Regina83 .

W Brzeszczach mieszkał również Leib Abrachamer – ojciec Stefani i Marii Ber-
ger. Zajmował się handlem skórami na targach i jarmarkach84. Zmarł w Brzeszczach 
w 1932 roku, mając 89 lat.

W aktach wymieniony jest również Salomon Weitzenblum, zamieszkały w domu 
nr 407, który pod adresem nr 479 prowadził od lutego 1939 roku handel obuwia 
i przyborów rowerowych85. Trudno jednak dokładnie określić, jakie relacje łączyły go 
ze znanymi nam Bergerami/Weitzenblumami.

Tuż po wybuchu II wojny światowej rodzina Jakuba i Stefani Bergerów została 
wysiedlona z Brzeszcz, a ich majątek został skonfiskowany. Prawdopodobnie Berge-
rowie trafili do Oświęcimia, następnie zostali wysiedleni do getta w Sosnowcu, skąd 
musieli trafić do obozu koncentracyjnego, zapewne w Oświęcimiu. W obozie na 
pewno zginął Jakub Berger86 . 

76 ANK, IPH, sygn. 461, s. 521–522.
77 ANK, StO, sygn. 59, brak paginacji. 
78 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”). 
79 Ponadto należy zauważyć, że ich dzieci z 1907 i 1912 r. urodziły się w Chrzanowie. 
80 Tamże, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze).
81 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 244, s. 139.
82 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”); ANK, StO, sygn. 67, brak paginacji (wy-

kazy poborowych rocznika 1907).
83 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 1147, s. 2, 5.
84 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
85 Tamże, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
86 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 555, s. 391. 



MichaŁ Jarnot

80

Niedługo po zakończeniu działań wojennych do Brzeszcz wróciła Stefania Berger 
z synem Maurycym Weitzenblumem. O losach pozostałych dzieci Stefani i Jakuba 
nie zachowały się informacje – prawdopodobnie również zostali zamordowani przez 
Niemców. Stefania i jej syn Maurycy przybyli do Brzeszcz już 14 lutego 1945 roku. 
Miejscem ich pobytu tuż przed powrotem w rodzinne strony była Częstochowa87 . 
Wojnę przeżyła również Regina – córka Abraham Mojżesza i Zofii Weitzenblumów. 
W końcu lat 40. mieszkała w Bielawie niedaleko Dzierżoniowa i znajdowała się pod 
opieką swojej ciotki Gusty Lowenbraun. 

Ponadto wojnę przeżyło troje dzieci Marii Berger, siostry Stefanii – Samuel, Da-
wid i Karolina. Maria zmarła w 1942 roku, zaś Samuel i Karolina tuż po wojnie 
mieszkali w Nowej Rudzie88. Natomiast na ślad po Dawidzie natrafiono w 1948 
roku. Mieszkał wówczas na terenie Niemiec w Marburgu w Górnej Hesji – w ame-
rykańskiej strefie okupacyjnej. Planował wyemigrować do USA i starał się uzyskać 
poświadczenie przynależności do gminy Brzeszcze89 .

Maurycy Weitzenblum po powrocie do Brzeszcz niemal od razu przystąpił do 
załatwiania formalności potrzebnych dla uruchomienia działalności handlowej. Dnia 
11 kwietnia 1945 roku zgłosił w Starostwie Powiatowym w Białej Krakowskiej 
prowadzenie sklepu towarów mieszanych. Potwierdzenie tego zgłoszenia otrzymał 
2 maja90 .

Stefania Berger i Maurycy Weitzenblum zostali zamordowani w Brzeszczach 
przed swoim domem 5 października 1945 roku91. Okoliczności tego wydarzenia nie 
są dobrze znane. Motywy zabójstwa pozostają niewyjaśnione, choć można z dużym 
prawdopodobieństwem przypuszczać, że był to napad na tle rabunkowym. Stefania 
Berger wraz z synem zostali w nocy napadnięci przez uzbrojonych sprawców, którzy 
zażądali od Maurycego Weitzenbluma pieniędzy i kosztowności. Gdy ten odmówił, 
został zastrzelony. Zaraz potem zabito również jego matkę, która wybiegła przed 
dom, by sprawdzić, co się stało. O Bergerach wspominał Żyd pochodzący z Oświę-
cimia Henryk Schonker, który wrócił po wojnie do tego miasta. Jego ojciec Leon, 
znany i poważany przez lokalne środowisko, namawiał Maurycego Weitzenbluma 
– w związku z różnymi groźbami, jakie otrzymywali okoliczni Żydzi – aby prze-
prowadził się z matką do Oświęcimiu, gdzie powinno być bezpieczniej. Ten jednak 
odmówił, twierdząc, że w Brzeszczach mają samych przyjaciół i wszyscy ich lubią. 
Po ich śmierci Leon Schonker wysłał do Brzeszcz furmankę po ciała i zadbał o ich 
pochówek na żydowskim cmentarzu92 . 

87 Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Księga rejestracyjna powracających Żydów, prowadzona przez 
Komitet Żydowski w Oświęcimiu, brak paginacji.

88 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 506, s. 3.
89 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 244, s. 137. Warto zaznaczyć, że nie uzyskał takiego poświadczenia, ponie-

waż jego rodzina nie wystąpiła nigdy o przyznanie prawa przynależności do gminy Brzeszcze. 
90 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 469, s. 8.
91 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 555, s. 391, 397.
92 H. Schonker: Wspomnienia z Oświęcimia 1945–1955. Tel-Aviv 2001, s. 9–10 (po jednym egzemplarzu 

przechowuje Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku Białej oraz Centrum Żydowskie 
w Oświęcimiu). W ewidencji zachowanych nagrobków żydowskiego cmentarza w Oświęcimiu nie 
widnieją jednak nazwiska Stefanii Berger i Maurycego Weitzenbluma.
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W czasie, kiedy dokonano zabójstwa Bergerów, zdarzyło się wiele innych napa-
dów rabunkowych, za które prawdopodobnie odpowiedzialna była grupa przestępcza 
działajaca wówczas w okolicy. Na przykład 27 marca 1946 roku dokonano napadu 
na dr. Józefa Sierankiewicza w jego mieszkaniu w Brzeszczach93. Grupa ta mogła być 
również odpowiedzialna za wiele napadów, w wyniku których skradziono pieniądze 
na wypłatę dla pracowników kopalni oraz za napad na spółdzielczy sklep. W związku 
z tymi wydarzeniami w drugiej połowie 1946 roku aresztowano 9 osób94 .

Po śmierci Bergerów w ich domu pod numerem 308 był prowadzony wyszynk95 . 
W końcu 1947 roku budynek znalazł się w administracji Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Górnik” w Brzeszczach96. Prowadzono w nim sklep z towarami spo-
żywczymi i gospodarczo-domowymi97 . 

Rodzina Schmeidlerów z Brzeszcz
Z Brzeszczami przez długie lata była związana rodzina Schmeidlerów. Pierwszym 

z tej rodziny, który znalazł się w Brzeszczach, był Herman (Herschel) Schmeidler. 
Pochodził on z Oświęcimia, gdzie urodził się w 1853 roku. Był synem Izaaka i Hani. 
Z Brzeszczami związał się przynajmniej od 1885 roku, kiedy to zgłosił („zameldo-
wał”) w CK Starostwie Powiatowym w Białej „przemysłowość” rzeźniczą w tej miej-
scowości. Prowadził tutaj również wyszynk w domu nr 5298. Dom ten kupił w 1890 
roku od Izraela Bettera, który też w nim prowadził wyszynk99. Ożenił się ze Zofią 
Storz, która pochodziła z Bulowic100. W 1910 roku Herman i Zofia Schmeidlerowie 
kupili w Brzeszczach ziemię oraz dom, który nosił numer 160 (wcześniej zamieszki-
wany przez niejaką Ernestynę Barber). Był to dom w połowie drewniany i w połowie 
murowany, pokryty papą oraz gontem101. Mieściły się w nim rzeźnia oraz wyszynk. 

Herman i Zofia Schmeidlerowie mieli czwórkę dzieci: Broncię (1884), Izaka 
(Izaaka, 1888), Bernarda (1891) i Rozalię (Różę, Rozi, 1896)102. Broncia nie zosta-
ła wyszczególniona w akcie zejścia swojego ojca, dlatego należy uznać, że zmarła 
wcześniej. Herman Schmeidler zmarł w 1924 roku, mając 71 lat103. Schedę po nim 
przejął praktycznie najstarszy syn – Izak. Zaraz po śmierci ojca – w 1925 roku – zgło-

93 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 66, s. 329. 
94 AP Bielsko-Biała, zespół 13/468 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Białej Krakowskiej 

(dalej: PRB), sygn. 6, s. 129.
95 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 12, s. 456-457; AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 17, s. 38.
96 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 40, s. 22.
97 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 511, s. 34. Informacja ta pochodzi z 1951 r.
98 AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 68, s. 112, 158–159; AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 335, l. 72, Kataster 

przedsiębiorstw przemysłowych. Ponadto należy również porównać wykaz płatników podatku dome-
stykalnego (domowego) z 1886 r., w którym wymieniony został w Brzeszczach Hirsch Schmeidler (AP 
Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 307).

99 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 89, brak paginacji (sprawa nr 6928/94).
100 W dwóch miejscach Zofia Storz została zapisana z nazwiskiem Rosner: AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 74, 

s. 14–15, 52–53.
101 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 520, s. 8–9; AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 69, s. 130; AP Bielsko-Biała, 

MO, sygn. 74, s. 14–15.
102 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 103, brak paginacji (wykaz Izraelitów zamieszkujących Brzeszcze 

z 1897 r.).
103 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 520, s. 2.
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sił rzeźnictwo jako wykonywany przez siebie rodzaj „przemysłu”. Wcześniej – jesz-
cze w 1912 roku – otworzył sklep towarów mieszanych, sprzedawał również piwo 
flaszkowe i prowadził wyszynk piwa104. Bernard Schmeidler – drugi syn Hermana 
i Zofii – został kupcem. Poza Brzeszczami mieszkał również w Kętach, Bielsku oraz 
Berlinie – ostatnim znanym miejscu jego pobytu (połowa lat 20. XX wieku)105. Ro-
zalia Schmeidler – najmłodsze dziecko Bernarda – wyszła za mąż za Karola Fuchsa, 
urodzonego w 1883 roku w Mnichu, a mieszkającego w Dziedzicach. Jego zawodem 
było rzeźnictwo – pochodził z rodziny, która powszechnie zajmowała się tą czynno-
ścią. Mieli dwie córki: Ellę (1919) i Lillę (1925). Niemiecką okupację przeżyła tylko 
Ella, zamężna Silbiger106 .

Bernard Schmeidler – mimo że mieszkał w Brzeszczach – w 1897 roku rozpoczął 
naukę w szkole powszechnej w Oświęcimiu. Po dwóch latach kontynuował naukę 
w szkole w Kętach, gdzie uczył się już jego brat Izak. W czasie pobierania nauki 
początkowo mieszkali w Kętach u swojego krewnego Józefa Schmeidlera, który był 
szynkarzem. Później mieszkali w Bulowicach, zapewne u kogoś z rodziny ich ma-
my107 . 

Schmeidlerowie byli dość majętnymi ludźmi. Prowadzona przez nich działal-
ność handlowa dawała dostateczne dochody, aby móc również pożyczać pieniądze. 
W 1927 i 1928 roku Izak, Anna i Zofia Schmeidlerowie pożyczyli jednemu z miesz-
kańców Brzeszcz sumę 800 dolarów108 .

Omawiając dzieje rodziny Schmeidlerów, warto odnotować wydarzenia, jakie 
miały miejsce w końcowym okresie I wojny światowej oraz pierwszych latach ist-
nienia II Rzeczypospolitej. Otóż Izak Schmeidler w 1916 roku został powołany do 
wojska i służył na froncie w 56. Pułku Piechoty armii austrowęgierskiej. Aby uzyskać 
zwolnienie od służby w wojsku, podpisał umowę z CK Dyrekcją Poczt i Telegrafów 
we Lwowie na przewóz poczty z Jawiszowic do Wilamowic. CK Dyrekcja wniosko-
wała o zwolnienie Schmeidlera z wojska w związku z jego zadaniami zawodowymi 
i uzyskała to zwolnienie w lipcu 1918 roku. Schmeidler jednak najął do przewozu 
poczty niejakiego Karola Jakubowskiego, a sam trudnił się handlem końmi na jarmar-
kach. Po zakończeniu wojny już w niepodległej Polsce Komenda Okręgowa Wojska 
Polskiego w Wadowicach zbadała sprawę i zażądała doprowadzenia Schmeidlera do 
jednostki wojskowej. Ten jednak schronił się u swojej rodziny w Boguminie na Śląsku 
Cieszyńskim. Było to tuż przed wybuchem wojny polsko-czeskiej i w krótkim cza-
sie Bogumin znalazł się w strefie okupowanej przez czeskie wojska, poza zasięgiem 
polskich władz. W końcu jednak zaniechano jego poszukiwania ze względu na rozkaz 
demobilizacji Wojska Polskiego109 . 

104 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
105 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 520, s. 2; AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 74, s. 14–15, 52–53.
106 Informacje na temat rodziny Fuchsów ustalono dzięki pomocy Sławomira Pastuszki. 
107 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętach, katalogi główne wraz z wykazem klasyfikacyjnym na rok szkolny: 

1899/1900 (sygn. 10/5), 1900/1901 (sygn. 10/6), 1901/1902 (sygn. 10/7), 1902/1903 (sygn. 10/8).
108 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 814, s. 25.
109 ANK, StO, sygn. 60, brak paginacji. 
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Rodzina Betterów z Brzeszcz
Rodzina Betterów zamieszkiwała przysiółek Budy, który oficjalnie był częścią wsi 

Rajsko. U umieszczeniu historii tej rodziny zdecydowała bliskość tego przysiółka do 
Brzeszcz oraz późniejsze jego przyłączenie do tej miejscowości.

Małżeństwo Betterów – Izrael i Babetta z Plessnerów – kupili w 1872 roku od 
Józefa Plessnera, właściciela dóbr Łazy, 11 morgów ziemi w Budach pod nume-
rem domu 1. Wcześniej dzierżawili tę nieruchomość110. Ponadto w 1877 roku Izrael 
Better kupił od Wawrzyńca i Zofii Naras 4 morgi gruntu wraz z domem numer 10, 
a także grunt na Borze w Brzeszczach111 . 

Izrael Better prowadził w Budach karczmę. W okresie międzywojennym prowa-
dzona przez niego działalność była określana jako przemysł gospodnio-szynkarski112 . 
Zachował się kwit z 1913 roku podpisany przez Bettera, który dotyczył trunków 
i jedzenia dostarczonych na stypę po pogrzebie mieszkańca Przecieszyna113. Karczma 
Betterów była zaopatrywana m.in. przez fabrykę napojów alkoholowych rodziny 
Haberfeldów z Oświęcimia114 . 

Izrael Better osiągał duże dochody z prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. 
Były one na tyle wysokie, że w czasach budowy kościoła w Brzeszczach zakupił na 
ten cel cegłę za kwotę 37 zł. W 1897 roku zwrócił się do Rady Gminy w Brzeszczach 
o zwrot tych pieniędzy. Postanowiono jednak oddać tylko 17 zł, a resztę potrakto-
wano jako „obowiązkowy” wkład I. Bettera jako mieszkańca Brzeszcz w budowę 
świątyni115 .

Warto również odnotować, że Izrael Better miał wykupione prawo do zajmowa-
nia dwóch numerowanych miejsc w Wielkiej Synagodze w Oświęcimiu. Prawo to 
sprzedał w 1895 roku za 150 zł116. Zamożność Izraela Bettera z Bud widać również 
po podatkach, jakie płacił. W 1896 roku zapłacony przez niego podatek domowy 
(domesticalsteuer) wyniósł 10 florenów. Nie była to najwyższa kwota płacona przez 
członków Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Oświęcimiu, należy jednak stwier-
dzić, że w przeważającej części Żydzi płacili podatek poniżej tej kwoty. Warto też 
odnotować, że w 1890 roku I. Better złożył datek w wysokości 20 florenów z prze-
znaczeniem na przebudowę oświęcimskiej synagogi117 . 

W źródłach pojawiają się również inne osoby noszące w Brzeszczach nazwisko 
Better. Był to Jakub Better – kupiec z Brzeszcz, który w 1930 roku pojawił się w ak-
tach jako wierzyciel Walentego Rozmusa118. Ponadto w aktach często występuje 
Herman Better wraz z żoną Hani, którzy byli mieszkańcami Rajska. W 1932 roku 

110 AP Bielsko-Biała, NotNiem, sygn. 4, s. 87–90.
111 AP Bielsko-Biała, NotNiem, sygn. 8, s. 98–103.
112 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
113 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 1061, s. 48.
114 Muzeum-Zamek w Oświęcimiu, sygn. H 130-2a, H 130-2d, H 130-2e, H 130-4c. 
115 T. Jankowska, J. Lachendro, B. Wąsik: Kalendarium parafii św. Urbana w Brzeszczach wydane w 100. 

rocznicę jej erygowania. Brzeszcze 2004, s. 30.
116 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 49, s. 46–47.
117 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 307, brak paginacji (Domesticalsteuer Repartitions-Ausweis). W zbiór-

ce przeznaczonej na ten cel niewiele osób deklarowało kwoty powyżej 20 florenów. Przeważnie było to 
1–5 florenów. 

118 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2691, s. 27.
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Herman i Hani Better zostali kredytobiorcami w Komunalnej Kasie Oszczędności 
w Oświęcimiu119. Herman Better w latach 30. XX wieku prowadził w Rajsku Fabry-
kę Wyrobów Cementowych. Sprzedawał m.in. rury cementowe Zarządowi Gmin-
nemu w Brzeszczach120 .

Rodzina Barberów z Brzeszcz
W Brzeszczach mieszkała również rodzina Barberów. W 1897 roku mieszkali 

w domu nr 160. Byli jedną z dwóch rodzin, oprócz Schmeidlerów, wykazanych wów-
czas jako zamieszkujące Brzeszcze. Rodzina Barberów składała się z Jakuba Barbe-
ra (ur. 1850), jego żony Ernestyny Barber (ur. 1855) oraz ich dzieci: Jakuba (ur. 
1873, zamieszkałego w Ołomuńcu), Leni (ur. 1875), Ewy (ur. 1878) i Samuela (ur. 
1880, zamieszkałego w Białej)121. Barberowie przynajmniej od 1899 roku prowadzili 
w swoim domu „mały wyszynk piwa”, który był zarejestrowany na Ernestynę122. Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona tożsama z osobą o tym samym imieniu 
i nazwisku, która w 1890 roku w Starej Wsi Górnej zgłosiła prowadzenie handlu 
towarami mieszanymi123. Musiałaby w ciągu kilku lat sprowadzić się do Brzeszcz. 
W 1910 roku Ernestyna Barber wybudowała dom, który otrzymał numer 281124 . 
Stary został wtedy sprzedany rodzinie Schmeidlerów. Wkrótce jednak pozbyła się 
nowego domu. W 1913 roku sprzedała go Kółku Rolniczemu w Brzeszczach. W póź-
niejszym czasie, w okresie międzywojennym, dom ten był zajmowany przez Spół-
dzielnię Kółek Rolniczych „Piast” w Oświęcimiu, gdzie prowadzono sklep. Była tu 
również świetlica Koła Młodzieży Ludowej oraz Kółka Rolniczego, a także biblioteka 
czasopism rolniczych125 .

W kontekście nazwiska Barber pojawiły się w Brzeszczach jeszcze inne osoby. 
W 1912 roku zostali poświadczeni Samuel Barber oraz N. Barber. Ten ostatni trudnił 
się szewstwem126. Ponadto w latach 30. XX wieku w domu nr 28 niejaka Anna Bar-
ber, urodzona w 1905 roku w Wieliczce, prowadziła handel towarów galanteryjnych. 
Koncesję uzyskała w 1930 roku127. Towary sprzedawała m.in. Zarządowi Gminnemu 

119 AP Bielsko-Biała, KKOO, sygn. 11, s. 21.
120 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2072, brak paginacji; AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2691, s. 19, 24; AP 

Bielsko-Biała, GmB, sygn. 24, s. 5, 13, 33, 57.
121 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 103, brak paginacji (wykaz Izraelitów zamieszkujących Brzeszcze 

z 1897 r.).
122 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 110, brak paginacji (wykazy używających wag). Ernestyna Barber jako 

mieszkanka Brzeszcz została również poświadczona w 1900 r. (AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 463, 
brak paginacji – indeks do dziennika podawczego z 1900 r.). 

123 W Starej Wsi Dolnej mieszkał Salamon Barber, który od 1891 r. prowadził „handel trunków fabrycznie 
słodzonych we flaszkach opieczętowanych”. Możliwe jest jego pokrewieństwo z Ernestyną Barber – AP 
Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 336, s. 142, 203. Ponadto w Starej Wsi Górnej w 1899 r. urodził się rów-
nież Salamon Barber, syn Jakuba i Blimy, który w późniejszym czasie przeprowadził się do Oświęcimia 
– AP Bielsko-Biała, zespół 13/1315 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Bielsku-Białej, sygn. 34, s. 39. 

124 AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 105, s. 5.
125 W. Senkowski: 130 lat Kółka Rolniczego w Brzeszczach. Brzeszcze 2014, s. 8. 
126 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 2041, s. 16.
127 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”). 



żydzi w Brzeszczach i Jawiszowicach w XiX i XX wieku

85

w Brzeszczach128. Mężem Anny Barber był Isser Barber. Mieli córkę Sabinę (ur. 1931 
w Wieliczce), która uczęszczała do szkoły powszechnej w Brzeszczach129 .

W toku poszukiwań materiałów do niniejszej pracy został odnaleziony dokument, 
który z jednej strony podaje kilka nowych informacji na temat rodziny Barberów 
oraz wcześniej wspomnianych Betterów, ale jednocześnie wprowadza w pewien za-
męt. Dokument pochodzi z okresu I wojny światowej i dotyczy przyznania matce 
Hermana Bettera zasiłku w latach 1916–1917 z powodu powołania syna do wojska. 
Jako jego matka wymieniona została Ernestyna Barber, jednak trudno stwierdzić 
z całą pewnością, że jest ona tożsama z wyżej wymienioną o tych samych persona-
liach. Jako jej miejsce zamieszkania wymieniono Nową Wieś koło Kęt (Ernestyna 
Barber z Brzeszcz w 1913 r. sprzedała swój dom i prawdopodobnie wyprowadziła 
się – mogła trafić do Nowej Wsi). Herman nie został wymieniony w przytoczonym 
spisie z 1897 roku, ale urodził się dopiero w 1899 roku. Jego miejsce zamieszkania 
w czasie sporządzania dokumentu to Budy ad Rajsko, jednak prawo przynależno-
ści posiadał w Dankowicach. Tam musiał się więc urodzić lub z tej wsi pochodził 
jego ojciec130. Informacje te stanowią poszlakę do połączenia rodziny Izraela Bettera 
z Bud oraz Hermana Bettera z Bud (później zamieszkałego w Rajsku). Wydaje się, że 
musieli być w jakiś sposób spokrewnieni, choć niekoniecznie musiała to być relacja 
ojciec – syn.

Rodzina Feldgräberów z Brzeszcz
Z rodziną Barberów w bliżej nieokreślony sposób byli spokrewnieni Feldgräbe-

rowie. Rodzina ta pojawiła się w Brzeszczach w początku XX wieku. W 1907 roku 
urodził się tutaj Noe Feldgräber, który był synem Mendla131 i Jetty z domu Bar-
ber. Noe został blacharzem. W późniejszym czasie był związany z Białą Krakowską. 
W latach 30. XX wieku mieszkał również w Krakowie132. W Brzeszczach w 1903 
roku urodził się też Chaim Izaak Feldgräber. W późniejszym czasie mieszkał w Cho-
rzowie. W okresie niemieckiej okupacji znalazł się w krakowskim getcie. Nieznani 
są jego rodzice, dlatego nie można go bezsprzecznie określić jako brata Noego133 . 
Podobnie jest z Juliuszem Feldgräberem, który urodził się w Brzeszczach w 1912 
roku. Nieznajomość jego rodziców nie pozwala określić związków z wymienionymi 
osobami o tym samym nazwisku. Juliusz Feldgräber w 1938 roku mieszkał w Białej 

128 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 24, s. 5, 44.
129 Ł. Włosiak: „W końcu to było tylko kilka rodzin”…, s. 9. Ł. Włosiak ustalił również, że Barberowie 

mieszkali u rodziny Siutów, a sklep prowadzili w pomieszczeniu wynajmowanym od rodziny Moroniów 
przy obecnej ul. Tadeusza Kościuszki. W wymienionym wyżej domu numer 28 mieszkała właśnie rodzi-
na Siutów (AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 934, brak paginacji).

130 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 249. 
131 Mendel Feldgräber – szewc – został poświadczony w 1912 r. jako członek Stowarzyszenia Przemysło-

wego Szewców, Krawców itd. w Oświęcimiu (AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 182, l. 13082).
132 AP Bielsko-Biała, zespół 13/10 Akta miasta Białej (dalej: MB), sygn. 943, s. 233.
133 Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie (dalej: ŻIH), Ankiety personalne osób skierowanych 

do wysiedlenia z Krakowa (dalej: Ankiety…), sygn. 218/34/48/84 (dostęp za pośrednictwem strony 
internetowej www.cbj.jhi.pl).
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Krakowskiej przy ul. 11 Listopada. Pracował jako pomocnik piekarski przy roznosze-
niu pieczywa134 . 

Pozostali Żydzi z Brzeszcz
Poza rodzinami, które osiedliły się w Brzeszczach nieraz na kilka pokoleń, w mate-

riale źródłowym można spotkać pojedynczych Żydów mieszkających w Brzeszczach 
przez kilka lub kilkanaście lat. Byli to oczywiście najczęściej ludzie parający się dzia-
łalnością handlową i można przypuszczać, że pojawiali się w Brzeszczach w związku 
z funkcjonującą od początku XX wieku kopalnią.

Taką osobą był Abraham Akiba (Abraham) Zeilender (lub Ceilender). Urodził się 
w 1884 roku w Wilamowicach, był synem Leiba135 i Sali z domu Schneidler. Z żoną 
i dzieckiem mieszkał w Brzeszczach w domu nr 300 i prowadził od 1925 roku zakład 
rzeźnicki i masarski. Abraham Zeilender służył w urzędzie gospodarczym Wojska 
Polskiego w randze sierżanta136 . 

W tym samym domu – numer 300 – od 1926 roku prowadził sklep towarów 
mieszanych niejaki Maurycy Indyk (lub Indych). Urodził się on w 1889 roku w Po-
bużanach niedaleko Lwowa. Trudnił się również drobnym handlem skórami oraz 
przyborami szewskimi137 .

W domu nr 160, należącym do rodziny Schmeidlerów, mieszkał Hirsch Wolf 
Juker, urodzony w 1908 roku w Trzebini. Od 1930 roku zajmował się handlem 
towarami mieszanymi oraz konfekcją męską. W Brzeszczach pojawiła się również 
Rosa Jucker, zajmująca się handlem towarami mieszanymi, jednak bez koncesji. Nie 
można obecnie określić, jaka była jej relacja z Hirschem Wolfem Jukerem138 . 

W Brzeszczach mieszkali Natan Rosenberg, który zajmował się fryzjerstwem139, 
a także Moses Bojdys, który był masarzem140. W miejscowości tej urodziła się Zofia 
Ableser – nie jest jednak znany rok jej urodzenia, nie wiadomo też, czy jest to jej 
panieńskie nazwisko. W późniejszym czasie mieszkała w Krakowie141. Z Brzeszcz po-
chodził Hugo Weinmann, urodzony w 1909 roku, później mieszkający w Krakowie. 
Był on prawdopodobnie synem Henryka Weinmanna pochodzącego z Tarnowa, który 
od 1909 roku do I wojny światowej w Brzeszczach prowadził gospodę należącą do 
miejscowej kopalni142. W Brzeszczach-Borze w 1889 roku mieszkała Róża Silbiger 

134 AP Bielsko-Biała, SOkrWad, sygn. 546. 
135 Leib Zeilender mieszkał na początku XX w. w Wilamowicach, gdzie trudnił się rzeźnictwem (M. Fic, 

L. Krzyżanowski, K. Meus: Wilamowice 1818–2018. Miasto i ludzie. Wilamowice 2018, s. 90).
136 AP Bielsko-Biała, PKU Wad, sygn. 132, s. 21; ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzesz-

cze”).
137 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
138 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”). Możliwe, że Rosa Jucker jest tożsama 

z „Rózią” wymienioną w artykule Ł. Włosiaka. „Rózia” zajmowała się handlem domokrążnym, kilka 
lat przed wojną otworzyła również w Brzeszczach sklep. Ł. Włosiak, „W końcu to było tylko kilka ro-
dzin”…, s. 9.

139 ANK, IPH, sygn. 272, brak paginacji (zakładka „Brzeszcze”).
140 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 2041, s. 16, 40. 
141 ŻIH, Ankiety…, sygn. 218/34/1/24 (dostęp za pośrednictwem strony internetowej www.cbj.jhi.pl).
142 ŻIH, Ankiety…, sygn. 218/34/245/28 (dostęp za pośrednictwem strony internetowej www.cbj.jhi.pl); 

M. Jarnot: Hotel Gwarectwa…, s. 15.
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i prowadziła tam „kram wiktuałów”. Musiała jednak niedługo przebywać w tym 
miejscu, ponieważ CK Starostwo w Białej nie dostarczyło jej karty przemysłowej 
na prowadzoną przez nią działalność z „powodu niewyśledzenia”143. W 1890 roku 
wzmiankowany jest w Brzeszczach Leizer Westreich, który zajmował się handlem 
drobiem, jajami i masłem144. Kolejną osobą był Joachim Farber, który został wymie-
niony w 1886 roku jako jeden z płatników podatku domowego (domestykalnego). 
Joachim Farber prowadził w Brzeszczach wyszynk wina, który należał do Izraela 
Bettera (dom nr 52). Joachim wyemigrował w 1890 roku do USA. W Brzeszczach 
została jego żona Jetti, która prowadziła wyszynk jeszcze przez kilka miesięcy. Po 
kupieniu domu Bettera przez Hermana Schmeidlera (o czym była mowa wcześniej) 
wyprowadziła się do Harmęż145 .

Warto zwrócić uwagę na Herschela Stiela, który był obecny w Brzeszczach na 
początku XX wieku. Herschel Stiel był kramarzem. Wydzierżawił od Macieja Mo-
ronia kawałek ziemi i wystąpił do Wydziału Powiatowego w Białej o pozwolenie na 
budowę drewnianego baraku. Ponieważ go nie otrzymał, zakupił „wóz przesuwalny”. 
Władze gminy Brzeszcze podjęły jednak w 1901 roku uchwałę nakazującą usunąć 
wóz, ponieważ został ustawiony bez zezwolenia budowlanego. H. Stiel wniósł od-
wołanie (tzw. rekurs) do CK Starostwa Powiatowego w Białej z prośbą o wydanie 
Zwierzchności Gminnej w Brzeszczach zakazu usuwania jego wozu z dzierżawionej 
parceli ze względu na to, że nie potrzebował konsensusu (pozwolenia budowlanego) 
dla przedmiotów dających się przesunąć. Jak się okazało H. Stiel prowadził han-
del kramarski bez zezwolenia – starostwo odmówiło mu takowego. Ponadto gmina 
stwierdziła, że wóz H. Stiela był na stałe przymocowany do ziemi i nie dało się go 
przesunąć bez rozebrania.

Rekurs ten jednak gmina odrzuciła i nie przesłała go do właściwego adresata. 
Stwierdzono, że H. Stielowi nie przysługuje prawo odwołania do władz wyższych. 
Herschel Stiel wobec tak postawionej sprawy wynajął adwokata Józefa Schmet-
terlinga z Białej do poprowadzenia tej sprawy. Ostatecznie CK Starostwo pouczyło 
Zwierzchność Gminną w Brzeszczach, że nie miała prawa odrzucać rekursu. Finał 
tej sprawy nie jest jednak znany – nie zachowała się o tym informacja w aktach 
sprawy146 .

Najstarsi Żydzi w Jawiszowicach
Najstarszym znanym z imienia i nazwiska Żydem z Jawiszowic był Herschel Abra-

hamowic, poświadczony w 1679 roku147. Zaopatrywał się on w Pszczynie u swojego 
współwyznawcy Mojżesza Singera w chałę (inaczej kołacz) – tradycyjną potrawę 
szabasową. Uczestniczył również w modłach w pszczyńskiej synagodze. Zeznawał 

143 Rok wcześniej – 1888 – Róża Silbiger zgłosiła podobne zajęcie przemysłowe („kram towarów miesza-
nych i wiktuałów”) w Babicach numer domu 52 – AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 336, s. 146, 178.

144 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 336, s. 214.
145 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 307, brak paginacji (Domesticalsteuer Repartitions-Ausweis); AP Biel-

sko-Biała, StBiała, sygn. 89, brak paginacji (sprawa nr 6928/94).
146 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 116, brak paginacji. 
147 S. Pastuszka: Nic to innego, tylko dom Boży… czyli o dziejach pszczyńskich synagog. Pszczyna 2015, 

s. 19–20, 23. 
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w sprawie pożaru, jaki miał miejsce w 1679 roku w Pszczynie – i właśnie dzięki tym 
okolicznościom zachowała się wiedza o nim. 

Jednym z najstarszych Żydów mieszkających w Jawiszowicach był Icek Marko-
wicz, arendarz (czyli dzierżawca) jawiszowickiej karczmy. Został on wymieniony 
w 1787 roku na kwicie dotyczącym spłaty czynszu dziedzicowi, od którego dzierża-
wił karczmę148 .

Dwa lata później, w 1789 roku, został poświadczony innych jawiszowicki Żyd – 
Filip Nacher. Mieszkał w domu nr 50. Wymieniono go w oświęcimskim cyrkularzu 
jako jednego z żydowskich szynkarzy nielegalnie trudniących się tym zawodem, po-
mimo urzędowego zakazu władz austriackich149 . 

Rodzina Rosnerów z Jawiszowic
W Jawiszowicach najczęściej napotyka się na rodziny Rosnerów i Bornsteinów, 

które były skoligacone. Wydaje się, że jeżeli w 1900 roku wykazano 19 Żydów za-
mieszkałych w tej miejscowości, to ta liczba odnosi się w przeważającej części wła-
śnie do tych dwóch rodzin.

Udokumentowana historia rodziny Rosner w Jawiszowicach zaczyna się od Leni 
z Patriaszów Rosner150, która zmarła w 1870 roku w Jawiszowicach w wieku 49 lat. 
Była wówczas żoną Henryka Rosnera (inaczej zwanego Chaskiel lub Haskel151), pro-
wadzącego w Jawiszowicach wyszynk. Był to jej drugi mąż. Pierwszym był człowiek 
o nazwisku Buchwelder (imię nieznane). Z tego małżeństwa urodził się około 1844 
roku syn Maurycy Buchwelder, który mieszkał z żoną w Darkowie koło Karwiny 
na Śląsku Cieszyńskim i tam zmarł pod koniec XIX wieku. Maurycy doczekał się 
trójki dzieci: Natana (ur. ok. 1837), który mieszkał z żoną Siddy w Wiedniu, Amalii 
(ur. ok. 1841), zamężnej Schmidt, zamieszkałej w Gruszowie na Śląsku Cieszyń-
skim, gdzie jej mąż był urzędnikiem kolejowym, później w Svinovie (niemiecka na-
zwa Schönbrunn) koło Ostrawy152 oraz Jenny (ur. ok. 1846), która mieszkała razem 
z matką w Cieszynie. Leni i jej drugi mąż Henryk Rosnerowie doczekali się czwórki 
dzieci: Wilhelma (ur. ok. 1857), Samuel (ur. ok. 1861), Izak (ur. ok 1863 – później 
używał imienia Ignacy) i Leopold (ur. ok. 1864). Wilhelm, Samuel oraz Leopold 
mieszkali w Wiedniu. Natomiast Izak pozostał w Jawiszowicach, gdzie zajmował się 
handlem153 . 

148 ANK, zespół 29/679 Zbiór Zygmunta Glogera, sygn. 295, s. 7.
149 AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 524, s. 350.
150 Możliwe, iż Leni Rosner nie pochodziła z Jawiszowic, a jedynie wprowadziła się do swojego drugiego 

męża Henryka Rosnera lub też razem sprowadzili się po ślubie do Jawiszowic. Należy zauważyć, że 
nazwisko jej pierwszego małżonka – Buchwelder – nie występowało do tej pory w Jawiszowicach. Leni 
lub też Lea Rosner miała siostrę Ernestynę z Patriaszów Goldstein, zamieszkałą w Bielsku (przy czym 
w jednym z protokołów zapisana została jako Ernestyna vel Netti Goldsteinowa zam. Jacob – AP Biel-
sko-Biała, SPO, sygn. 856, s. 14).

151 Pod tym imieniem pojawił się m.in. w wykazie płatników podatku domowego z 1886 r. (AP Bielsko-
Biała, StBiała, sygn. 307, brak paginacji).

152 Dzisiaj jest to dzielnica Ostrawy. 
153 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 856, s. 3–4.
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Po śmierci w 1870 roku Leni Rosner, żony Henryka, ten powtórnie ożenił się 
z Anną Weiss. Henryk i Anna mieli jednego syna – Jakuba (1871154) oraz cztery córki: 
Mindel-Minę (1878), Joannę (1884), Jetti (1889 rok) oraz Karolinę. 

Henryk Rosner zmarł na przełomie XIX i XX wieku – jeszcze w 1899 roku został 
poświadczony jako prowadzący wyszynk piwa w Jawiszowicach155. Jego żona Anna 
przejęła po mężu prowadzenie wyszynku, była także właścicielką nieruchomości po 
swoim mężu156 . 

Anna Rosner występowała również pod imieniem Hani lub Chana. Jako Hani 
występuje na dwóch kwitach. Jednym z tych kwitów w 1902 roku poświadczyła, 
że otrzymała 11,60 koron „za przyjęcie krewnych na pogrzebie po Annie Chromik” 
z Jawiszowic157. Restauracja była przez nią prowadzona jeszcze w okresie między-
wojennym. Warto zauważyć, że w 1899 roku w Jawiszowicach, poza wyszynkiem 
prowadzonym przez Rosnerów, znajdował się jeszcze jeden taki lokal, prowadzony 
przez Józefa Fajferka158. Natomiast 30 lat później – w 1930 roku – poświadczeni 
zostali jeszcze czterej właściciele wyszynków trunków: Antoni Grzywa, Józef Ma-
gerle, J. Matyszkiewicz oraz Jan Śliwka159. Świadczy to o dużej konkurencji, a także 
o wzroście opłacalności takiego zarobkowania (co należy ponownie łączyć z powsta-
niem w Brzeszczach i Jawiszowicach kopalni). 

Lokalizacja domu, w którym Anna Rosner prowadziła restaurację, jest trudna 
do ustalenia. Pojawiają się dwa numery domów. Jeden to dom nr 50 – w którym 
mieszkała i prowadziła działalność handlową również żydowska rodzina Bornsteinów. 
W aktach Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie Anna Rosner (zapisana jako 
Chana) występuje jako prowadząca w tym domu wyszynk piwa i napojów wyskoko-
wych. Drugim adresem, jaki występuje w kontekście przedsiębiorstwa Anny Rosner, 
to Jawiszowice numer domu 293. Możliwe, że był to dom, w którym wyszynk pro-
wadził Henryk Rosner wraz z pierwszą żoną, wspomnianą Leni z domu Patriasz160 . 

154 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 371, s. 46. Należy jednak zwrócić uwagę, że w korespondencji w spra-
wie uzyskania koncesji przez Jakuba Rosnera na handel bydłem z lat 1899–1900 widnieje rok 1872 
(AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 111, brak paginacji). Ponadto w akcie zejścia Jakuba Rosnera z 1935 r. 
zanotowano, że miał on w chwili śmierci 53 lata, co wskazywałoby, że urodził się ok. 1882 r. (AP 
Bielsko-Biała, SGO, sygn. 2908, s. 2). Data ta wydaje się jednak błędna, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
inną informacje, a mianowicie, że zajmował się on sprzedażą mięsa od 1895 r. (ANK, IPH, sygn. 461, 
s. 281–282). Niemożliwe jest, aby zajmował się handlem na własny rachunek w wieku 13 lat, dlatego 
można wykluczyć datę 1882 jako rok jego urodzenia. Należy również zauważyć, że pierwsza żona Hen-
ryka Rosnera – Leni – zmarła w 1870 roku (chronologia została zachowana).

155 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 110, brak paginacji (wykaz przedsiębiorstw przemysłowych i gałęzi 
zarobkowych w Jawiszowicach).

156 Powiązania rodzinne Rosnerów i Bornsteinów ustalono na postawie: AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 
2908, s. 2–3; AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 596, s. 2; AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 597, s. 2–3; 
AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 620, s. 2; AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 621, s. 2; AP Bielsko-Biała, 
NotGor, sygn. 1, s. 27–30.

157 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 339, s. 37.
158 ANK, IPH, 110, brak paginacji (wykaz przedsiębiorstw przemysłowych i gałęzi zarobkowych w Jawi-

szowicach).
159 Księga adresowa Polski…, s. 359.
160 Wydaje się oczywiste, że wyszynk Anny Rosner był prowadzony w tym samym domu, w którym prowa-

dził go Henryk Rosner i był to dom numer 293. Numer ten nie pojawia się w odniesieniu do Henryka 
Rosnera, jednak można założyć, że jego druga żona, będąc wdową, kontynuowała działalność męża 
w tym samym miejscu. Numer domu 293 pojawił się m.in. w piśmie z 1946 r., kiedy to Zarząd Gminy 
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Powodem występowania tych dwóch numerów w przypadku Anny Rosner może być 
bezpośrednie sąsiedztwo tych domów161 . 

Mindel Rosner pod koniec XIX w., niedługo przed śmiercią swojego ojca Henry-
ka, wyszła za mąż za Wilhelma Eichnera, który pochodził z Mazańcowic koło Bielska. 
W późniejszym czasie Eichnerowie mieszkali w Czechowicach. W czasie niemieckiej 
okupacji Mindel Eichner mieszkała w Krakowie oraz Borku Fałęckim. W 1940 roku 
Mindel była wdową162 . 

Joanna Rosner była żoną Jakuba Findera (jego losy zostały już opisane), z którym 
mieszkała w Brzeszczach. 

Karolina Rosner wyszła za mąż za kupca Markusa Wulkana, który pochodził z Łę-
kawicy koło Żywca. Tam też mieszkali po ślubie. Mieli piątkę dzieci: Antoninę (Tom-
ka, Toni), Henryka, Edmunda (Mundek, Mondy), Reginę i Józefa (Josek). Markus 
Wulkan zmarł w 1919 roku. Henryk zginął w czasie wojny, walcząc z Niemcami 
w polskim wojsku. Pozostałe dzieci z różnymi perypetiami znalazły się po wojnie 
w USA lub Kanadzie. Rodzina Wulkanów – do czasu wysiedlenia ich przez Niemców 
w czasie niemieckiej okupacji – mieszkała w Łękawicy w domu nr 33163 .

Jakub Rosner, najstarszy syn Henryka i Anny, w 1912 roku zakończył budowę 
domu w Jawiszowicach – dom ten nosił numer porządkowy 239164. Jakub miał dwie 
żony: Gizelę z Weissów (z którą doczekał się córki Nelly zamężnej Deutsch165 – ur. 
ok. 1903 i w chwili śmierci swojego ojca zamieszkałej w Wiedniu) oraz Bronisławę 
z Neugeborenów (z którą miał córkę Jetti, ur. w 1921 i zamieszkałą razem z rodzica-
mi). Jakub Rosner zajmował się rzeźnictwem i zapewne z tego powodu wybudował 
w 1912 roku dom. Sprzedażą mięsa zajmował się od 1895 roku166. Ponadto w 1900 

w Brzeszczach wskazał dom pod tym numerem, a należący do Anny Rosner, jako opuszczony lokal 
przemysłu gospodniego (AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 428, s. 721). W aktach Starostwa Powiatowego 
w Białej Krakowskiej znajduje się również kwestionariusz szkód wojennych z 1945 r., dotyczący opusz-
czonej nieruchomości w Jawiszowicach nr domu 293, gdzie jako właścicielka została zapisana Rozalia 
Rosner. Jest to osoba bliżej nieokreślona, chociaż możliwe, że chodziło o Bronisławę Rosner, żonę 
zmarłego przed wojną Jakuba – rzeźnika. Wskazywałby na to wyszczególnienie urządzeń rzeźni jako 
jednej z poniesionych strat (AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 557, s. 1739–1742). Jeżeli Anna Rosner, żona 
Henryka, zmarła przed 1939 r., to możliwe, iż Bronisława Rosner, żona Jakuba, została właścicielką 
majątku pozostałego po Annie.  

161 G. Gembala, K. Nowak, P. Saduś: Ślady obecności Żydów…, s. 211.
162 United States Holocaust Memorial Museum, Holocaust Survivors and Victims Database (baza danych 

ocalałych i ofiar Holokaustu, zamieszczona na stronie: www.ushmm.org), wpisana osoba: Mina Eichner 
[dostęp:12.2016]; ŻIH, Ankiety…, sygn. 218/34/40A/62 (dostęp za pośrednictwem strony interneto-
wej www.cbj.jhi.pl).

163 Informacje od Liz Baumel; AP Bielsko-Biała, zespół 13/1323 Sąd Powiatowy w Żywcu (dalej: SPŻ), 
sygn. 333 (w tych aktach Karolina Rosner, córka Henryka i Anny, występuje jako z domu Weiss, co 
wskazywałoby, że jej rodzice zawarli tylko rytualny ślub); AP Bielsko-Biała, zespół 13/1165 Starosta 
Powiatu Żywieckiego, sygn. 5, s. 28. Na temat Żydów na ziemi żywieckiej patrz: R. Caputa, I. Jeziorski: 
Okruchy pamięci. Z dziejów Żydów na Żywiecczyźnie. Kraków 2000; A. Bura: Tu nieobecni. Żywiec 
2014.

164 AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 105, s. 23.
165 Możliwe, że jej mężem był Jakub Deutsch, który pojawił się w 1946 r. jako świadek na rozprawie pro-

wadzonej przez Sąd Grodzki w Bielsku w sprawie uznania za zmarłych Hermana i Jetti Bornsteinów 
(AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 620, s. 6).

166 ANK, IPH, sygn. 461, s. 281–282.
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roku zyskał koncesję na handel bydłem, co  było bardzo pomocne przy zawodzie 
rzeźnika167 . 

W niedługim czasie po rozpoczęciu II wojny światowej Bronisława Rosner, choru-
jąca na cukrzycę, zmarła w szpitalu w Białej Krakowskiej podczas operacji (w grud-
niu 1939 r.). Jej córka Jetti Rosner została wysiedlona przez Niemców ze swoje-
go rodzinnego domu w Jawiszowicach. Trafiła do getta w Sosnowcu, gdzie zmarła 
w szpitalu w 1942 roku168. Majątek Rosnerów został skonfiskowany lub zniszczony 
– w domu zostali zakwaterowani obcy ludzie. Po wojnie wykazywano 60% zniszcze-
nia tego majątku. Figurował on jako opuszczony i od 1946 roku był administrowany 
przez Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Białej Krakowskiej169. W 1946 roku gromada 
Jawiszowice czyniła starania, aby przyznać jej budynek po Rosnerach (numer domu 
239) oraz wyremontować go w celu urządzenia w nim kancelarii gromadzkiej. Dzia-
łania te jednak nie były popierane przez Gminną Radę Narodową w Brzeszczach ze 
względu na nieuregulowaną sprawę własności. Do sprawy wrócono w 1947 roku. 
Wcześniej jednak Zarząd Gminy w Brzeszczach poczynił starania o przydzielenie 
jej domu i w chwili podjęcia tego wniosku był on już przez gminę administrowany. 
Wtedy Gminna Rada Narodowa uchwaliła przeznaczenie 20–30 tysięcy zł na jego 
remont. Planowano urządzenie w tym domu m.in. przedszkola170 . 

Rodzina Bornsteinów z Jawiszowic
Kolejne dziecko Henryka i Anny Rosnerów – Jetti – wyszła za mąż za Hermana 

Bornsteina. Był on synem Aleksandra i Anny (Jetti) z Feinerów i pochodził z Jele-
śni171. Mieszkali w Jawiszowicach w domu numer 50, gdzie od 1910 roku prowadzili 
sklep towarów mieszanych. Znajdował się tam również wyszynk172. Poza tym Born-
steinowie mieli gospodarstwo, składające się z kilku hektarów ziemi. Posiadali konia, 
2 krowy oraz mniejsze zwierzęta hodowlane. Poza tym byli właścicielami 1 wozu, 
bryczki, pługu, bron. W chwili wysiedlenia Bornsteinów z Jawiszowic w czasie nie-
mieckiej okupacji w ich domu znajdowało się 300 kg pszenicy, 400 kg owsa, 1400 kg 
żyta oraz 5000 kg ziemniaków173 .

Bornsteinowie mieli czwórkę dzieci. Najstarsza z rodzeństwa była Stella (mia-
ła jedno dziecko). Kolejnym dzieckiem była Nelli, która urodziła się w 1917 roku 
i pracowała w sklepie rodziców. Trzecia córka Ella wyszła za mąż za lekarza Sama 
Wallnera, z którym miała jedną córkę Hannę. Sam Wallner studia medyczne odbył 
za granicą i tam uzyskał dyplom, miał jednak trudności z nostryfikowaniem go (to 
znaczy dyplom nie został uznany przez polskie władze) i podjęciem pracy w zawo-

167 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 111, brak paginacji. 
168 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 596, s. 2, 6; AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 597, s. 2–3, 6, 18.
169 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 11, s. 11, 15; AP Bielsko-Biała, zespół 13/536 Rejonowy Urząd Likwida-

cyjny w Białej Krakowskiej, sygn. 38, s. 24. 
170 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 108, s. 59, 64; AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 109, s. 120; AP Bielsko-

Biała, PRB, sygn. 223, s. 209, 243, 247.
171 AP Bielsko-Biała, SPŻ, sygn. 1446. 
172 ANK, IPH, sygn. 460, brak paginacji (kartoteki przedsiębiorstw); AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 556, 

s. 1893. Musi tutaj chodzić o wyszynk prowadzony przez wspomnianą Annę Rosner, dla której Herman 
Bornstein był zięciem. 

173 AP Bielsko-Biała, StB, sygn. 556, s. 1984.
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dzie. Czwartym dzieckiem był syn Eryk, który w latach 20. XX wieku uczył się 
w Państwowym Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku174. Po II 
wojnie wyjechał do Izraela i działał w Haganie, organizacji stanowiącej podstawę 
późniejszego wojska izraelskiego państwa. Na utrzymaniu Bornsteinów był również 
76-letni szwagier Hermana o nieznanym imieniu175 .

W 1940 roku Bornsteinowie zostali wysiedleni z Jawiszowic prawdopodobnie 
do Oświęcimia. Ich majątek został skonfiskowany przez Niemców i przyznany Er-
nestowi Novotnemu, który prowadził w objętym przez siebie domu restaurację176 . 
Z Oświęcimia Bornsteinowie trafili do sosnowieckiego getta. Dnia 19 maja 1943 
roku Herman i Jetti Bornsteinowie zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, gdzie 23 maja wraz z całym transportem zostali zamordowani w ko-
morze gazowej177 .

Wojnę przeżyła dwójka dzieci Hermana i Jetti Bornsteinów: Nelli oraz Eryk, 
który zmarł w 1949 roku. Przeżył również Sam Wallner, mąż Elli Bornstein, który 
założył rodzinę w Nowym Jorku. Nelli Bornstein po wysiedleniu z Jawiszowic po-
czątkowo przebywała razem z rodziną. Jednak za szmuglowanie listów poza teren 
getta została umieszczona w obozie pracy. Trafiła m.in. do kobiecego podobozu obozu 
koncentracyjnego Gross Rosen w Ludwikowicach Kłodzkich (Ludwigsdorf), gdzie 
więźniarki pracowały w zakładach przemysłowych178. W 1941 roku Nelli, prawdo-
podobnie w czasie pobytu w sosnowieckim getcie, wyszła za mąż za Egona Tramera, 
lekarza wykształconego na praskim uniwersytecie, a  pochodzącego z Ostrawy w dzi-
siejszych Czechach.

Małżeństwo Tramerów przeżyło niemiecką okupację. Po wojnie zamieszkali 
w Bielsku przy ul. Mickiewicza. Egon Tramer pracował w bielskim szpitalu179 . Nelli 
Tramer często pojawiała się w Jawiszowicach w swoim rodzinnym domu180. W 1957 
roku Tramerowie wyjechali z Polski i udali się do Wiednia. Stamtąd po półrocznym 
pobycie udali się do Kanady i zamieszkali w Winnipeg. Mieli dwójkę dzieci181. Egon 
zmarł w 1997, a Nelli w 2013 roku.

Tuż po wojnie dom Bornsteinów był administrowany przez Zarząd Gminy 
Brzeszcze. We wrześniu 1945 roku wydzierżawiony został przez Tymczasową Radę 
Narodową w Brzeszczach w celu urządzenia w nim szkoły, o co wnioskował Komitet 
Rodzicielski. Mieszkańcy Jawiszowic mówili wtedy „szkoła u Żyda”. Od 1946 roku 
Nelli Trammer stała się prawowitą właścicielką domu. Gmina dzierżawiła od niej 
budynek, cały czas jednak szukano innego budynku, w którym można by urządzić 

174 AP Bielsko-Biała, zespół 13/86 Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku, 
sygn. 53, s. 2. 

175 Informacje dotyczące dzieci Hermana i Jetti Bornsteinów, a jednocześnie rodzeństwa Nelli Tramer 
ustalono głównie na podstawie wspomnień Liz Baumel; AP Bielsko-Biała, PURozBiała, sygn. 1898, 
s. 6–7. 

176 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 11, s. 8, 10.
177 AP Bielsko-Biała, SGrOśw, sygn. 620, s. 6.
178 Informacja uzyskana od Liz Baumel, córki Nelly Tramer.
179 Informacja uzyskana od Liz Baumel, córki Nelly Tramer.
180 G. Gembala, K. Nowak, P. Saduś: Ślady obecności Żydów…, s. 211.
181 Nekrolog Nelly Tramer zamieszczony na stronie internetowej passages.winnipegfreepress.com [dostęp: 

06.2016]. 
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szkołę. Na początku 1948 roku zastanawiano się m.in. nad jej przeniesieniem do bu-
dynku dworskiego. Budynek Nelli Tramer był w złym stanie technicznym. W 1949 
roku koszty remontu oszacowano na 400 000 zł, dlatego też Zarząd Gminy nie chciał 
inwestować tak dużej sumy w nieruchomość, która nie była jej własnością182. Szkoła 
w tym budynku mieściła się do 1953 roku, kiedy to oddano do użytku rozbudowaną 
szkołę w Jawiszowicach183. Po opuszczeniu Polski przez Nelli Tramer jej rodzinny 
dom znalazł się w prywatnych rękach. 

Pozostali Żydzi z Jawiszowic
Mówiąc o Żydach w Jawiszowicach, należy wspomnieć o budynku, który nosił 

numer 218. Został on wybudowany w 1906 roku przez Chaima Goldsteina. Był to 
duży dom, składający się z 11 pomieszczeń184. Chaim Goldstein mieszkał w Jawi-
szowicach przynajmniej od 1899 roku i prowadził sklep (handel towarów miesza-
nych)185. W późniejszym czasie dom kupił Józef Magerle, sztygar na kopalni, który 
mieszkał tam z żoną Małgorzatą. Mieściły się tam m.in.: piekarnia prowadzona przez 
Adolfa Madeja, sklep i restauracja Pawła Słowika, później prowadzona przez Onufre-
go Rożnowskiego, sala taneczna, były wyświetlane pokazy kinematograficzne. W tak 
urządzonym domu mieszkał również Abraham Silberberg (lub Silbaberg), urodzony 
około 1867 roku, który był rzeźnikiem. Od 1922 roku prowadził w domu Magerlego 
rzeźnię i handlował mięsem186 . 

Kolejną osobą wyznania mojżeszowego w Jawiszowicach był Maurycy Finder. 
W latach 30. XX wieku prowadził on skład drewna budowlanego187. Nie stwierdzo-
no jego pokrewieństwa z brzeszczańską rodziną Finderów, chociaż nie należy tego 
wykluczyć.

W źródłach w Jawiszowicach wzmiankowany jest również Bernard Singer, który 
w 1886 roku „zameldował” w CK Starostwie w Białej „przemysłowość” pod nazwą 
„kram towarów mieszanych”188. W tym samym źródle wzmiankowana jest również 
Fani Kriger, która w 1889 roku zgłosiła „handel trunków słodzonych we flaszkach 
o 0,35 pojemności” w Jawiszowicach189. W 1880 roku w Oświęcimiu została po-

182 AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 107, s. 27; AP Bielsko-Biała, GmB, sygn. 110, s. 8; AP Bielsko-Biała, 
GmB, sygn. 111, s. 63, 268; G. Gembala, K. Nowak, P. Saduś: Ślady obecności Żydów…, s. 211.

183 W tym czasie szkoła w Jawiszowicach mieściła się w trzech budynkach. G. Stolarczyk, W. Janusz: Szkic 
historyczny szkolnictwa w Jawiszowicach. Jawiszowice 2006, s. 20.

184 AP Bielsko-Biała, MO 100, sygn. s. 22.
185 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 110, brak paginacji (wykaz przedsiębiorstw przemysłowych i gałęzi za-

robkowych w Jawiszowicach). W 1891 r. niejaki Chaim Goldstein jest wzmiankowany jako zajmujący 
się w Oświęcimiu handlem drobiem i jajami. Na tym etapie badań nie zostało jednak stwierdzone, że 
jest on tożsamy z późniejszym mieszkańcem Jawiszowic o tym samym nazwisku – AP Bielsko-Biała, 
StBiała, sygn. 336, s. 220.

186 AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 3202, s. 10, 32, 38, 116; ANK, IPH, sygn. 461, brak paginacji (kartoteki 
przedsiębiorstw). W aktach występuje również Jakub Silbaberg z Jawiszowic. Podpisał się on na kwicie 
z 1937 r., z którego wynika, że od początku 1936 do października 1937 r. sprzedawał mięso Tomaszowi 
Jakubowskiemu z Brzeszcz (AP Bielsko-Biała, SGO, sygn. 3007, s. 20).

187 ANK, IPH, sygn. 274, brak paginacji. 
188 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 335, l. 137 (kataster przedsiębiorstw przemysłowych).
189 AP Bielsko-Biała, StBiała, sygn. 336, s. 101 (kataster przedsiębiorstw przemysłowych). Handel zgłosiła 

23 lutego 1889 r., ale już 8 grudnia 1889 r. zanotowano: „zrzekła się”.
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świadczona niejaka Feiler Dwojry, wdowa, która urodziła się w 1817 roku w Jawi-
szowicach190 .

Z Żydami w Jawiszowicach wiąże się również ciekawy wątek Jakuba Beckera (pi-
sanego również Bekker). Urodził się on w 1910 roku w Krakowie, jednak jego matka 
Rozalia Becker pochodziła ze wsi Mogalica niedaleko Warszawy. W bliżej nieokreślo-
nych okolicznościach Jakub Becker trafił na wychowanie do mieszkańca Jawiszowic 
Wawrzyńca Kulki. Po jego śmierci w 1918 roku opiekę nad 8-letnim chłopcem prze-
jęła jego żona. Wawrzyniec Kulka zapisał swojemu wychowankowi 400 koron, które 
miał on otrzymać po uzyskaniu pełnoletności. Warto zauważyć, że była to dosyć 
duża kwota. Aby porównać wartość tych pieniędzy, należy wspomnieć, że pozostałą 
część pieniędzy – również 400 koron – Wawrzyniec Kulka przeznaczył na opłacenie 
pogrzebu, zrobienie nagrobka i zamówienie trzech gregoriańskich mszy świętych za 
jego duszę w oświęcimskim kościele prowadzonym przez księży salezjanów191 . 

Zakończenie
Wydaje się, że badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego artykułu mają 

dwojakie znaczenie. Stanowią próbę ujęcia konkretnego historycznego zagadnienia 
dotyczącego Brzeszcz i Jawiszowic, ale też są próbą wydobycia z zapomnienia kon-
kretnych osób, które zaznaczyły swoją obecność w tych miejscowościach. Wydarze-
nia z czasu niemieckiej okupacji sprawiły, że w wielu wypadkach nie jest możliwe 
zachowanie pamięci o nich, przekazując rodzinne wspomnienia z pokolenia na poko-
lenie. Głównym powodem podjęcia takiego tematu badań była chęć przywrócenia 
pamięci o żydowskiej społeczności tych dwóch miejscowości. 

Zgromadzony materiał jest na tyle obszerny, że udało się przedstawić obraz pew-
nej odrębnej grupy zamieszkującej niewielkie miejscowości. Była to społeczność 
mała i wydaje się, że nie stanowiła zintegrowanego środowiska. Skupiała się na han-
dlu i wytwórstwie, będących podstawą ich egzystencji. Napływowi Żydów do tych 
dwóch miejscowości sprzyjały różne czynniki (m.in. droga łącząca Oświęcim z Białą 
i Bielskiem oraz powstanie linii kolejowej). Jednak głównym powodem napływu 
ludności żydowskiej do Brzeszcz było powstanie kopalni węgla, wielu Żydów – na 
co warto zwrócić uwagę – osiedlało lub parało się handlem właśnie w bezpośrednim 
sąsiedztwie tego rosnącego w siłę przedsiębiorstwa. 

190 AP Bielsko-Biała, MO, sygn. 83, s. 40. 
191 AP Bielsko-Biała, SPO, sygn. 2390, s. 17, 19, 23, 29, 40, 50.
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michaŁ Jarnot

Die Juden von Brzeszcze und Jawiszowice im 19. und 20. Jahrunderts
Zusammenfassung
Der Aufsatz thematisiert die jüdische Bevölkerung der im heutigen Kreis Auschwitz 
(Oświęcim) gelegenen Ortschaften Brzeszcze und Jawischowitz (Jawiszowice). Und 
wenngleich sich der Text mit dem 19. und 20. Jahrhundert befasst, stammen die meisten 
Informationen von Ende des 19. und aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben 
dem statistischen Aspekt liefert der Aufsatz Informationen zu konkreten Personen jüdi-
scher Abstammung, die nachweislich aus Brzeszcze und Jawischowitz stammten bzw. sich 
dort über einen bestimmten Zeitraum aufhielten. Dabei handelt es sich sowohl um Infor-
mationen über gesamte Familien als auch zu einzelnen Personen, über ihre Herkunft, die 
Umstände ihrer Ansiedlung in den beiden Ortschaften, über Alltag und Erwerbstätigkeit 
oder auch zu verwandtschaftlichen Beziehungen. Der Aufsatz stellt zudem das Schicksal 
einzelner Personen während der deutschen Besatzungszeit heraus, darunter auch solchen, 
die den Holocaust überlebten. Als Quellenbasis wurden Akten herangezogen, die sich in 
der Abteilung des Staatsarchivs Kattowitz in Bielitz-Biala sowie dem Nationalarchiv Kra-
kau befinden, aber auch in einigen anderen Institutionen: dem Schlossmuseum in Ausch-
witz, dem Jüdischen Bildungszentrum in Auschwitz oder beim Jüdischen Historischen 
Institut in Warschau.

michaŁ Jarnot

Jews in Brzeszcze and Jawiszowice in the 19th and 20th centuries
Summary
The article concerns the Jewish population living in two towns – Brzeszcze and Jawiszo-
wice (located in today’s Oświęcim poviat). The period to which the text relates is the 
19th and 20th century. However, the most information comes from the late 19th century 
and the first half of the 20th century. In addition to the statistical approach, the article 
contains information about specific people of Jewish descent, in relation to who it was 
possible to establish their residence in Brzeszcze and Jawiszowice (or trace their origin to 
these towns). This is both information about entire families as well as individuals, about 
their place of origin, circumstances of their residence in Brzeszcze and Jawiszowice, about 
their activities, ways of earning money or family alliances. The article also describes the 
fate of individual people during the German occupation and of those who survived the 
Holocaust. The source material consists of files found in the State Archives in Katowice, 
Branch in Bielsko-Biała and the National Archives in Kraków, as well as in several other in-
stitutions: The Castle Museum in Oświęcim, the Jewish Educational Centre in Oświęcim 
and the Jewish Historical Institute in Warsaw. 
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dawid keller

Kolejarze Polskich Kolei Państwowych 
– trudna droga do wspólnoty 
Przyczynek do dyskusji

Wprowadzenie
Kolejnictwo w Polsce międzywojennej uchodzi do dzisiaj za jeden z powodów do 

dumy zarówno państwa, jak i społeczeństwa1. Znaczną rolę w takim postrzeganiu tego 
czasu można, moim zdaniem, przypisać kolejarzom jako grupie zawodowej, ale też 
i społecznej. Warto jednak odnotować, że do dzisiaj nie doczekała się ona opracowania 
monograficznego2. Generalnie trzeba pamiętać, że polskie badania relacji między ko-
leją a społeczeństwem są nadal bardzo mizerne. Losy kolejarzy jako grupy zawodowej 
odzwierciedlają również sposób funkcjonowania polskiego kolejnictwa. Z tego też 
powodu warto właśnie z perspektywy tej grupy spojrzeć na polskie koleje.

Sieć kolejowa (publiczna3) w Polsce przejmowana przez państwo stopniowo w la-
tach 1918–1922, zgodnie z kolejnymi porozumieniami międzynarodowymi oraz ak-
tami prawa krajowego4, nie pokrywała w jednakowy sposób całego terytorium. To, 
dość oczywiste, stwierdzenie warto prześledzić na przykładzie prezentowanej mapy 

1 Podsumowanie ostatnich analiz M. Jarząbek: Lukstorpedą w nowoczesność. „Autoportret” 2018, nr 3, 
s. 79–83.

2 Syntetycznie na ten temat D. Keller: Praca czy służba? Kolejarze w Polsce w XX w. – przyczynek do 
badań. „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne” 2018, T. VII, s. 165–189.

3 W całym tekście autor odnosi się wyłącznie do kolejnictwa państwowego i publicznego. Pomija zatem 
obecne w okresie międzywojennym sieci kolei przemysłowych normalno- i wąskotorowych. Zatrudnie-
ni tam kolejarze nie podlegali przepisom omówionym w artykule i nie stanowili jednolitej grupy zawo-
dowej. Pomimo że najczęściej obowiązujące ich przepisy i normy były zatwierdzane przez właściwe dla 
spraw kolei ministerstwo, podlegali oni powszechnym przepisom prawa pracy. Trzeba dodać, że jedno-
cześnie w związku z przekazaniem od 1 stycznia 1938 r. eksploatacji magistrali węglowej Francusko-
Polskiemu Towarzystwu Kolejowemu w Polsce pojawiła się nowa kategoria kolejarzy – pracowników 
tego przedsiębiorstwa, a nie PKP. Por. G. Kotlarz, H. Dąbrowski, E. Wieczorek: Magistrala węglowa . 
Wyd. 2. Rybnik 2017, s. 207–219 (por. zwłaszcza publikowane tam reprodukcje dokumentów).

4 Obszar byłego zaboru pruskiego i byłej okupacji niemieckiej w byłym zaborze rosyjskim według ostat-
niego inwentarza sporządzonego przed 11 listopada 1918 r. na podstawie art. 371 traktatu wersalskiego 
(Dz.U. RP 1920, nr 35, poz. 199–200); obszar Wolnego Miasta Gdańska na podstawie art. 104 trak-
tatu wersalskiego oraz postanowień art. 21–22 i 25 Konwencji Polsko-Gdańskiej (Dz.U. RP 1922, nr 
13, poz. 117); teren dawnego zaboru austriackiego według stanu z 3 listopada 1918 r. na podstawie 
postanowień art. 318–320 traktatu pokojowego w St. Germain (Dz.U. RP 1925, nr 17, poz. 114); 
natomiast obszar dawnego zaboru rosyjskiego na podstawie postanowień traktatu pokoju między Polską 
a Rosją i Ukrainą podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. RP 1921, nr 49, poz. 300). Na 
gruncie krajowym: dekret z 7 lutego 1919 r. o przejęciu kolei zbudowanych przez byłe władze okupa-
cyjne (Dz.U. PP 1919, nr 14, poz. 155); ustawa z 14 grudnia 1920 r. (Dz.U. RP 1921, nr 3, poz. 5); 
rozporządzenie ministra kolei żelaznych z 9 kwietnia 1921 r. (Dz.U. RP 1921, nr 71, poz. 481). Por. też 
lokalnie np. R. Dmowski: Kolejarze Południowego Podlasia w walkach o Niepodległość. [W:] Rok 1919 
na Podlasiu. Red. A. Kołodziejczyk, K. Pindel. Sielce 2001, s. 183–202. O sposobie przejmowania 
i trudnościach (co warte podkreślenia, w znacznej mierze oparte na opracowaniach) zob. Z. Tucholski: 
Profesor Antoni Xiężopolski. Twórca polskiej szkoły budowy lokomotyw. Warszawa 2015, s. 131–136.
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z 1921 roku. Wyraźnie widać, że najgęstsza sieć znajdowała się na terenie dawnego 
państwa niemieckiego, gdzie polityka (także wobec przedsiębiorców i samorządów) 
pozwalała na liczne inwestycje kolejowe. Mniej gęsta sieć w dawnej Galicji zapew-
niała jednak dostęp do kolei publicznej  znacznej liczbie mieszkańców. Odmien-
nie było w dawnej Kongresówce, gdzie kolej stanowiła zjawisko wyjątkowe, mimo 
to obdarzone niezwykle wysokim szacunkiem i resentymentem. Być może pewien 
wpływ na ten stan rzeczy miał prywatny aż do 1912 roku status Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Dzięki temu cały czas w miarę powszechnie korzystano 
tam z języka polskiego, co na pozostałych liniach było już wówczas utrudnione. Inny 
też był społeczny status kolejarza na tym terenie. Do kwestii tej przyjdzie jeszcze 
wrócić. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że współcześni zdawali sobie sprawę 
z istniejących nierówności. Podobna sytuacja w stanie sieci drogowej powodowała 
jednocześnie, że kolej i inwestycję w jej budowę traktowano jako zapowiedź popra-
wy sytuacji gospodarczej5, planowano więc rozbudowę sieci kolejowej (zob. il. 2). 

5 Być może ślad tego sposobu myślenia znaleźć można w polityce państwa wobec kolei w tym czasie. 
Pomijając wątki obecne w dalszej części artykułu, warto jedynie wskazać, że nie była ona jednolita, 
narażała koleje państwowe na straty finansowe i ograniczenia w utrzymaniu sieci, ale powodowała, że 
transport był relatywnie tani i w ten sposób, nieformalnie, państwo subsydiowało przemysł i życie go-
spodarcze. Więcej na ten temat (choć bardzo syntetycznie) zob. E. Brzosko: Rozwój transportu w Polsce 
w latach 1918-1939. Szczecin 1982, s. 444–468. Spostrzeżeniem autora pozostaje fakt, że w historio-
grafii komunikacji w Polsce bardzo często korzysta się z cytowanej pracy, ale rzadko cytuje się właśnie 
te analizy, poprzestając na ogólnej działalności inwestycyjnej.

Mapa z 1918 roku z planami rozbudowy sieci kolejowej w Polsce (domena publiczna)1. 
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Realizacja tych planów przyniosłaby na pewno wyrównanie gęstości. Trudno jednak 
powiedzieć, czy przełożyłoby się to na widoczny wzrost gospodarczy6. Prezentowany 
artykuł ma charakter syntetyczny, wskazując jednocześnie na konieczność podjęcia 
szerokich badań tego zagadnienia.

Koleje w Polsce czy Polskie Koleje Państwowe
Nie można mówić o kolejarzach w międzywojniu bez poszerzenia wątku dziedzic-

twa byłych państw zaborczych. Poza bowiem samym rozkładem sieci kolejowej (ge-

6 Ironią losu pozostaje fakt, że międzywojenne dążenia do ujednolicenia gęstości sieci udało się zrealizo-
wać dopiero po 2001 r. Punktem odniesienia stało się jednak współcześnie terytorium dawnego zaboru 
rosyjskiego.  Warto jednak przypomnieć zdanie wypowiedziane przez ministra komunikacja Juliusza 
Ulrycha podczas spotkania w Wilnie w 1937 r. z działaczami politycznymi i gospodarczymi. Stwierdził 
on bowiem, że „sieć kolejowa na Kresach Wschodnich była wystarczająca”. E. Majcher-Ociesa: Kresy 
Wschodnie w polityce interwencjonizmu względem przemysłu II Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia) . 
[W:] Kresy Wschodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów. Red. T. Głowiński. Wrocław 
2015, s. 160.

Mapa sieci kolejowej 1921 rok (domena publiczna)2. 
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nerującym, o czym zwykle zapominamy, również różną „gęstość” kolejarzy na terenie 
Polski) dawne Rosja, Austro-Węgry i Prusy/Niemcy pozostawiły Polsce konkretne 
postanowienia prawne oraz rozwiązania techniczne. Nie chodzi tu wyłącznie o róż-
norodność taboru, ale też np. systemów zabezpieczeń czy komunikowania się7. Do-
datkowo I wojna światowa przyniosła przekucie (wtedy!) szerokich torów na terenie 
Kongresówki przez wojska okupacyjne niemieckie i austriackie, ogromne zniszczenia 
(zwłaszcza tam, gdzie front przechodził kilka razy), ale także nowe uwarunkowania 
prawne, zwłaszcza w odniesieniu do terenu okupacji niemieckiej8. To było dodatko-
we dziedzictwo, z którym polskie kolejnictwo musiało się zmierzyć po 1918 roku. 
W listopadzie – grudniu 1918 roku na terenie całej odradzającej się Polski w sposób 
żywiołowy przejmowano kolej z rąk okupantów czy byłych zaborców9. W latach 
1919–1921 państwo polskie przejęło, częściowo na podstawie wspomnianych aktów 
prawa międzynarodowego, sieć kolejową w Polsce. W efekcie tych działań kolej stała 
się w przeważającej części państwowa i finansowana jak pozostałe częśći budżetu 
państwa. Skutki tej decyzji już wkrótce były katastrofalne. O ile bowiem dzięki 
temu możliwe stało się niemal jawne subwencjonowanie polskiej, bardzo słabej, 
gospodarki10, to jednocześnie przyczyniło się do powstania tzw. deficytów kolejo-
wych11. Hiperinflacja, zakończona ostatecznie reformami Władysława Grabskiego 
i wprowadzeniem złotego, początkowo nie rozwiązała  problemu finansowania kolei. 
Co prawda od 1922 roku organ doradczy ministra kolei żelaznych – Państwowa 
Rada Kolejowa – sugerował wykorzystanie modnej podówczas  komercjalizacji jako 
lekarstwa na problemy kolei. Jednak wprowadzenie w życie w grudniu 1924 roku 
stosownej ustawy nie udało się. Dopiero zamach majowy przyniósł we wrześniu 
1926 roku powołanie przedsiębiorstwa „Polskie Koleje Państwowe” (PKP). Od tego 
momentu można używać tego pojęcia (do wcześniejszego okresu właściwsze będzie 
określenie koleje w Polsce bądź koleje państwowe). 

Analizując zachowane nieliczne opinie o poglądach Józefa Piłsudskiego na te-
mat znaczenia kolei dla obronności państwa oraz niejasności towarzyszące okresowi 
po 1926 roku w działalności PKP, można stwierdzić, że forma, jaką wówczas nada-
no temu przedsiębiorstwu, budziła opory Piłsudskiego. Rozporządzenie prezyden-

7 Por. P. Mierosławski: Problematyka ochrony zabytków łączności kolejowej. [W:] Węgiel, stal, polityka, 
ludzie… Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. M. Kapias, D. Keller. Rybnik 2018, s. 569–576.

8 S. Sztolcman: Uposażenia poszczególnych dzielnic Polski w drogi żelazne. „Przemysł i Handel” 1927, nr 
44; A. Paszke, M. Jerczyński, S. Koziarski: 150 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Warszawa 
1995, s. 243–250. 

9 D. Keller: Improwizacja czy uporządkowana akcja? Przejęcie kolei przez polską administrację w latach 
1918-1922. [W:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce: 1918–1989. Red. M. Kapias, D. Keller. Rybnik 2015, 
s. 21–40; Z. Tucholski: Profesor Antoni Xiężopolski…, s. 131–133.

10 E. Brzosko: Rozwój transportu..., s. 466–468.
11 O trudnościach w pierwszych dwóch latach najlepszy jak dotąd tekst powstał w związku z biogra-

fią ministra kolei żelaznych. Jasno pokazuje on np., że przez większość 1920 r. wydatki państwa na 
funkcjonowanie kolei stanowiły drugą pozycję jego wydatków (po wojsku). S. Kalbarczyk: Kazimierz 
Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki. Warszawa 2015, s. 143–196; Sejm Ustawodawczy, 
Sprawozdanie komisji komunikacyjnej w sprawie budżetu Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1922, 
Druk nr 3735; B. Hummel: Prywatna czy rządowa gospodarka na kolejach? „Przegląd Gospodarczy” 
R. II, 1921, z. 15, s. 548–551; D. Keller: Dylematy międzywojennej polityki finansowania PKP. [W:] 
Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych 
historyków gospodarczych). Red. J. Łazor, W. Morawski. Wrocław 2014, s. 413–429.
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ta przewidywało bowiem funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji PKP, rozwiązania 
typowego dla przedsiębiorstw handlowych (za jakie PKP chciano uważać). W ten 
sposób PKP, nakłaniane mniej lub bardziej skutecznie do osiągania zysków, musia-
łoby prowadzić politykę nieraz pewnie sprzeczną z realizacją celów wojskowych, 
społecznych czy „ogólnogospodarczych”. A to było niezgodne, jak widać np. z losów 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego (KPW), z rolą, jaką miała odgrywać kolej 
w Polsce po 1926 roku. Gdy w 1928 roku KPW powstawało (symptomatyczne, że 
z inicjatywy Ministra Komunikacji Pawła Romockiego), miało charakter zbliżony do 
związku zawodowego. Jednak już 17 października 1928 roku KPW zajmowało się nie 
tylko działaniami społecznymi czy kulturalno-oświatowymi, ale przede wszystkim 
(zwłaszcza po 1930 r.) dążeniem do zapewniania sprawności komunikacji wojsko-
wej12. Jednocześnie trwały negocjacje prawne, inwentaryzacje i najpewniej zakuliso-
we gry. Ich efektem stało się przeciąganie powołania Generalnej Dyrekcji. W 1930 
roku Piłsudski osiągnął sukces i w znowelizowanych przepisach o PKP nie znalazł się 
już artykuł o istnieniu Generalnej Dyrekcji. PKP na powrót podlegało bezpośrednio 
ministrowi. Co prawda od początku lat 30. XX wieku zaczęto tworzyć organy cen-
tralizujące, ale krótki czas ich działania, coraz większa rola wojska w inwestycjach ko-
lejowych, a także centralizujące zarządzenia powodowały, że ich działania nie można 
uznać za przejaw nawet szczątkowej autonomii przedsiębiorstwa13 .

Bohaterowie
W takiej rzeczywistości pracowali kolejarze PKP. Ich pracę (i życie) regulowało 

prawo o charakterze ogólnym (zasady funkcjonowania kolei czy też tzw. pragmatyka, 
przez niektórych nazywana Kodeksem kolejowym) oraz szczegółowym (np. przepi-
sy o czasie pracy14). Łączyła ich wspólnota losów – jako zatrudnionych w różnych 
dawnych państwach lub wykształconych już w wolnej Polsce, jako zaangażowanych 
w żywiołowe przejęcie w 1918 roku, jako pracowników PKP. Jednocześnie ich do-
świadczenia były różne, np. między synami kolejarzy (zawód bardzo często przecho-
dził wówczas z ojca na syna) podejmującymi to jako nowe wyzwanie i emerytami 
kolejowymi. Ówczesna kolej budowała jedność15 i emocje16. Warto zauważyć, że 

12 I. Bujniewicz: Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 1935–1939. [W:] „Wojskowe 
Teki Archiwalne”. T. 1, cz. 1: Kolejnictwo w polskich przygotowaniach obronnych i kampanii wrześnio-
wej. Opracowania i dokumenty. Warszawa 2011, s. 89–91.

13 Syntetycznie na ten temat: I. Bujniewicz: Kolejnictwo w przygotowaniach obronnych Polski w latach 
1935–1939…, s. 19–138; D. Keller: Państwo a przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe (zagadnienia 
wstępne): dyskusje o funkcjonowaniu skomercjalizowanego przedsiębiorstwa (1924–1939). [W:] Zna-
czenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa. Red. D. Keller. Rybnik 2012, s. 35–66.

14 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych 1920, nr 7, poz. 1. 
15 Na różne sposoby – architekturą (por. A. Tejszerska: Styl narodowy w architekturze dworców dwudzie-

stolecia międzywojennego. [W:] Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce. Red. M. Kapias, 
D. Keller. Rybnik 2016, s. 249–277; taże: Symbole narodowe w architektonicznym wystroju obiektów 
kolejowych II Rzeczypospolitej. [W:] Państwo wobec kolei żelaznych. Red. M. Kapias, D. Keller. Rybnik 
2017, s. 221–261; propagandą (E. Buszko: Rozwój transportu..., s. 7–8). Co ciekawe, współcześnie 
bardzo często są one bezkrytycznie wykorzystywane w historiografii. 

16 O kolei w międzywojniu namiętnie dyskutowano. Jej obecność w prasie codziennej nie obejmowała 
jedynie relacji z licznych, skądinąd, wypadków. Burzliwe dyskusje i debaty obejmowały codzienne 
korzystanie z tego środka transportu, sprawy pracowników, inwestycje, oferty cenowe czy wreszcie 
rozkłady jazdy. Ekonomiści natomiast analizowali jej funkcjonowanie z perspektywy finansów. Por. 
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grupa ta (por. wykres 1) w niektórych latach liczyła nawet ponad 200 tys. osób 
(choć stale malała). Dodając do tego rodziny (oraz wspomnianych emerytów17) była 
to najliczniejsza zorganizowana grupa zawodowa (pomijając zatrudnionych w rolnic-
twie) w ówczesnej Polsce, w wielu miejscach w kraju jedna z najliczniejszych grup 
inteligenckich18. Jeden z ministrów skarbu, Jerzy Michalski, już po odejściu z rządu 
tak mówił:

Kolosalny nadmiar pracowników kolejowych, fatalny system płac, według którego maszy-
nista parowozowy ma pobory większe niż prezes dyrekcji, palacz parowozu większe aniżeli 
wicedyrektor, inżynier zaś mniejsze niż robotnik wykwalifikowany – uniemożliwia pozy-
skanie ludzi dzielnych, wykształconych i wykwalifikowanych do służby kolejowej.19

Wykres 1
Liczba pracowników polskich kolei w okresie międzywojennym w wybranych latach

Źródło: Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1922. Warszawa 1924, 
s. 10; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1924. Warszawa 1926, 
s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1925. Warszawa 1926, 
s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1930. Warszawa 1931, 
s. 23; Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za 1934 i 1935 r. Warszawa [1935?], s. 108; 
Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za rok 1937. Warszawa [1937?], s. 121.

D. Keller: Państwo a przedsiębiorstwo..., passim; S. Suchodolski: Jak sanacja budowała socjalizm. War-
szawa 2015, s. 184–196 (głównie oparte na analizach T. Bernadzikiewicza z lat 30. XX w.).

17 Warto zauważyć, że w tym elemencie losy PKP były wspólne z kolejami ówczesnej Czechosłowacji 
i Węgier. W dyrekcjach „galicyjskich” koszty emerytur dla PKP w 1930 r. sięgały 12,46% kosztów, 
a w 1936 r. – 20,16%. Tymczasem w Czechosłowacji w 1935 r. było to 22%, a na Węgrzech w 1933 r. 
– 25%. Zob. Stan gospodarczy kolei węgierskich. „Inżynier Kolejowy” 1936, nr 3, s. 120–121; Koleje 
węgierskie przed parlamentem. „Inżynier Kolejowy” 1933, nr 11, s. 287; W.B., S.W.: Koleje Rzeczypo-
spolitej Czechosłowackiej w r. 1925 i 1926. „Inżynier Kolejowy” 1929, nr 2, s. 52–53. Przed I wojną 
światową jedynie 3,12% (!) wydatków węgierskich kolei stanowiły koszty świadczeń emerytalnych.

18 Np. w województwie wołyńskim, według danych spisu z 1931 r., liczba pracowników umysłowych 
związanych z koleją wynosiła 3224 (z czego 1083 czynnych zawodowo). W. Mędrzecki: Inteligencja 
polska na Wołyniu w okresie międzywojennym. Warszawa 2005, s. 146.

19 Sprawozdanie stenograficzne z 21. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji z dnia 8 marca 
1923 r., łam 35–36.
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Linia trendu wskazuje, że liczba malała, choć w sposób nieznaczny. Czy zatem 
liczba pracowników była odpowiednia, zbyt mała czy zbyt duża? W toku bardzo 
bogatej i ciekawej dyskusji wokół deficytów kolejowych dokonano porównania licz-
by polskich kolejarzy z liczbą zatrudnionych w Austrii. Zwłaszcza w Kongresówce 
i na terenie podległym dyrekcji kolei w Stanisławowie zatrudniano zbyt dużo osób. 
Zdawano sobie sprawę z tego faktu. Podnoszono jednak, że nie uwzględniano w tych 
obliczeniach ani powojennego spadku wydajności, ani wprowadzenia ośmiogodzin-
nego czasu pracy. Jędrzej Moraczewski w 1922 roku przyznawał, że budżet kolejowy 
nie cechował się jasnością, a część wydatków osobowych (zresztą ówczesne wyna-
grodzenia kolejarzy nie nadążały za wzrostem cen) poukrywanych było w wydatkach 
rzeczowych. Jako przyczyny deficytów wskazywano także obciążenia budżetu kolei 
świadczeniami emerytalnymi, co było wyjątkiem w skali kraju, a liczba ta stale wzra-
stała (por. wykres 2)20 .

Wykres 2
Liczba emerytów kolejowych (bez rodzin i sierot) w latach 1930–1932  
finansowana ze środków PKP

Źródło: Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1922. Warszawa 1924, 
s. 10; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1924. Warszawa 1926, 
s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1925. Warszawa 1926, 
s. 12–13; Rocznik statystyczny Polskich Kolei Państwowych za rok eksploatacyjny 1930. Warszawa 1931, 
s. 23; Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za 1934 i 1935 r. Warszawa [1935?], s. 108; 
Rocznik eksploatacyjny Polskich Kolei Państwowych za rok 1937. Warszawa [1937?], s. 121.

20 Przepisy o czasie pracy – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kolei Żelaznych 1920, nr 7, poz. 1; Sejm 
Ustawodawczy, Sprawozdanie komisji komunikacyjnej w sprawie budżetu Ministerstwa Kolei Żela-
znych na rok 1922, Druk nr 3735, s. 1, 13, 15–16, 20–22; Sejm I kadencji, Sprawozdanie Komisji 
Budżetowej o preliminarzu budżetowym Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1924, Druk nr 1210, Cz. 
11, s. 26. Obowiązujące przepisy przekazywały wypłatę świadczeń emerytalnych na kolej (rozumianą 
jako dział budżetu państwa podległy Ministerstwu Kolei Żelaznych). Skala tych wypłat szacowana była 
przez J. Moraczewskiego w 1922 r. na ok. 4 mld mkp (Sejm Ustawodawczy, Sprawozdanie komisji ko-
munikacyjnej w sprawie budżetu Ministerstwa Kolei Żelaznych na rok 1922, Druk nr 3735, s. 19–20). 
Takie działanie powodowało jednocześnie, że kierowanie pracowników nabywających prawa emerytal-
ne na należne im świadczenia nie obniżało kosztów funkcjonowania kolei, a wprost je zwiększało.
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Przy całej różnorodności pochodzenia, wykształcenia czy stanowiska kolejarze 
różnili się również sposobem zatrudnienia. I były to różnice kluczowe – czy zajmo-
wano stanowisko etatowe, nieetatowe, kandydata na etatowego czy czasowe. Każdej 
z tych grup inaczej obliczano wynagrodzenie, inne przysługiwały przywileje (np. 
urlop) – wszyscy natomiast, generalnie, mieli wspólne obowiązki21. Jednocześnie 
trudno, zwłaszcza w latach 20., ocenić tę grupę (jako masę) pod względem kom-
petencji. Nie przypominając sytuacji Górnego Śląska22, pamiętając o bohaterstwie 
kolejarzy podczas wydarzeń końca 1918 roku, prawdziwe są jednak słowa wypowie-
dziane na forum parlamentu w 1925 roku, które – wyjaśniając wybór kształtu nowej 
polskiej administracji kolejowej – tłumaczyły go niskim poziomem kompetencji ko-
lejarzy23 . 

Pragmatyka, czyli przepisy pracownicze
Podstawowe normy dla pracowników PKP zawierała tzw. pragmatyka. Dyskusja 

nad jej opracowaniem trwała przez 11 lat i dopiero w 1929 roku udało się opubliko-
wać jej pierwsze wydanie. Wcześniej obowiązywały (choć oczywiście z nanoszonymi 
zmianami) przepisy byłych państw zaborczych24. Powszechne dążenie do tworzenia 

21 Por. np. D. Keller: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939. Geneza, 
podstawy prawne, organizacja i funkcjonowanie. Rybnik 2013, s. 198–215 (omówienie postanowień 
pragmatyk z 1929 i 1934 r.); Kodeks Kolejowy. Pragmatyka kolejowa obowiązująca od 1 sierpnia 1932 
roku na obszarze całej Rzeczypospolitej z komentarzem i skorowidzem. Wyd. 3 zmienione. Kraków 
1933.

22 Wydarzenia na tym terenie po 1922 r. najczęściej pomijane są milczeniem. Pamięć o zaangażowaniu 
kolejarzy w walkę o przyłączenie Górnego Śląska do Polski i przygotowanie kolejnictwa do tego pro-
cesu bardzo rzetelnie sportretował B. Dobrzycki: Rys historyczny przejęcia Polskich Kolei na Górnym 
Śląsku. Warszawa 1923. O chaosie panującym w latach 1922–1925 dużo pisano współcześnie, dyskuto-
wano na forum Sejmu Śląskiego, administracja kolejowa podejmowała próby uporządkowania sytuacji 
przez wzmocnienie dyscypliny („Wszyscy pracownicy zrozumieć powinni, że ten sposób postępowania 
przeszkadza władzy kolejowej w pracy nad uzdrowieniem stosunków kolejowych w tutejszym okrę-
gu a zarazem sprawia pewną ujmę władzy kolejowej, której zależy na dobrej opinji ze strony całego 
społeczeństwa. Część kolejarzy oddająca się nałogowi pijaństwa nie będzie nigdy w stanie dopomóc 
w pracy nad podniesieniem kolejnictwa do stanu normalnego” – Dziennik Rozporządzeń Dyrekcji 
Kolei Państwowych w Katowicach 1922, nr 10, poz. 81), jednak sytuacja nie ulegała widocznej popra-
wie. Zwraca uwagę argumentacja (bazująca na faktach) obecna w wypowiedzi Jana Szuścika: „Ongiś 
na czele pruskich kolei stali ludzie niewielkiej nauki, feldfeble pruscy, i ten niemiecki »werkel« szedł 
w porządku, dziś [...] dużo między kolejarzami jest powstańców. Ja nie zazdroszczę im żadnego chleba, 
ale życzę im, ażeby ten powstaniec górnośląski co do akuratności i punktualności dorównał feldfeblowi 
pruskiemu.” (Sprawozdanie stenograficzne z 4. posiedzenia I Sejmu Śląskiego w dniu 18 października 
1922 r., łam 28).

23 Minister kolei mówił wówczas o zasadach nowego podziału administracyjnego i nowej organizacji kolei: 
„[nowa organizacja] zbliżona jest do systemu austriackiego, jest poniekąd czemś pośredniem między 
systemem austriackim a rosyjskim, dlatego że w zaborze pruskim była zupełnie odrębna organizacja, 
którą uznałem [! – D.K.] za zupełnie nieodpowiednią dla nas, gdyż system pruski potrzebuje znacznej 
ilości wyspecjalizowanych, dobrych pracowników, dobrych pod względem znajomości rzeczy, których 
my niestety nie posiadamy.” (Sprawozdanie stenograficzne z 138. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej 
I kadencji z dnia 27 czerwca 1924 r., łam 13).

24 Na terenie b. Królestwa – Tymczasowe przepisy służbowe dla urzędników polskich z 11 czerwca 
1918 r. (Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 6); Wilno – Tymczasowe Przepisy ogólne o służbie 
na PKP w okręgu Dyrekcji Wileńskiej (Dziennik Rozporządzeń Dyrekcji Kolei Państwowych w Wilnie 
1920, nr 2); Małopolska – Ordynacja służbowa dla kolejowców C.K. austrjackich kolei państwowych 
(Pragmatyka) z 1913 r. (por. R. Tomczyk: Kolej żelazna..., s. 165–167) oraz rozporządzenie ministra 
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własnego, jednolitego prawa w wypadku kolei napotkało jednak na opór z kilku stron. 
Przede wszystkim dotychczasowe przepisy dawały kolejarzom (zwłaszcza z dawnego 
kolejnictwa niemieckiego), z nielicznymi wyjątkami, o wiele większe przywileje niż 
najbardziej radykalne projekty wysuwane w ciągu lat 20. XX wieku. Stąd pojawiała 
się o walka o zachowanie praw nabytych. Po drugie, różnice międzyzaborowe na 
gruncie przepisów pracowniczych były znaczące. Po trzecie, ustawodawstwo pracy 
wprowadzane po 1918 roku stanowiło nowy punkt odniesienia (np. ośmiogodzinny 
dzień pracy), który na kolei nie był możliwy do prostego przeniesienia. Jednocze-
śnie kolejarze byli przecież urzędnikami państwowymi (zwłaszcza przed wrześniem 
1926 r.) i jako takich obejmować ich powinno prawo dotyczące tej grupy zawodowej. 
Efektem tego stało się np. umieszczenie kwestii wynagrodzenia kolejarzy w ustawie 
o wynagrodzeniu urzędników państwowych25. Siła polityczna oraz liczebność grupy 
nie pozwalały jednak na zamknięcie dyskusji. Co prawda w latach 1924–1925 wie-
lokrotnie w publicznych, parlamentarnych dyskusjach zapowiadano, że stosowny 
projekt już „wkrótce, w tym miesiącu” będzie przedłożony do uchwalenia, ale nic 
z tego nie wynikało26. Znamy projekt z 1924 roku. Jego założenia warto odnieść do 
późniejszej normy z 1929 roku27 . 

Ostatecznie dwukrotnie (w 1929 i 1934 r.) ukazały się przepisy ogólne (pragma-
tyka) dotyczące zatrudniania i warunków pracy kolejarzy wraz z licznymi przepisami 

kolei żelaznych z 5 sierpnia 1922 r. w sprawie tymczasowego zaopatrzenia pracowników polskich kolei 
państwowych w byłym zaborze austriackim w razie nieszczęśliwych wypadków (Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Kolei Żelaznych 1922, nr 26, poz. 41); dla Poznania i Pomorza – Gemeinsame Bestellun-
gen für alle Beamte im Staatseisenbahndienste z 1913 r.; dla Śląska – Das Reichsbeamtengesetz z 1917 r. 
Dyskusja o pragmatyce była jedną z najbardziej burzliwych w międzywojennym kolejnictwie. Liczba 
projektów i postępowanie wobec nich przez aparat państwowy potwierdzają znaczenie kolei dla pań-
stwa, nad którą nie chciano utracić kontroli. J. Jarosiński: Działalność Związku Zawodowego Pracow-
ników Kolejowych (ZZK) na rzecz unormowania przepisów służbowych kolejarzy (1918–1939). [W:] 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne”. Z. 10.  Kielce 1983; 
tenże: Związek Zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Kielce 2002, s. 24–30; 
S. Kalbarczyk: Kazimierz Bartel…, s. 153.

25 Dz.U. RP 1923, nr 116, poz. 924.
26 Sprawozdanie stenograficzne z 138. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej I kadencji z dnia 27 czerwca 

1924 r., łam 13–14 („wkrótce”); Sprawozdanie stenograficzne z 201. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospoli-
tej I kadencji z dnia 5 maja 1925 r., łam 94 („w tym miesiącu będzie wniesiona do Rady Ministrów”).

27 Ustawa o etatowych pracownikach kolejowych (projekt). Warszawa 1924 (egzemplarz w Bibliotece 
Jagiellońskiej), passim. Projekt zakładał ograniczenie wieku dla nowych pracowników (18–40 lat), 
wymaganie dokładnej znajomości języka polskiego (w mowie i piśmie) – całość przewidywała mniejsze 
rygory niż faktycznie wprowadzone. Projekt był prosty w formie, ale zawierał liczne odesłania do aktów 
szczegółowych (wynagrodzenie, zdrowie, warunki wstępne, emerytury, składki). Groziło to przecią-
ganiem procedury, a jednocześnie utrudniało korzystanie z normatywu. Podobnie jak w 1934 r., ale 
inaczej niż w 1929 r., pierwszym obowiązkiem pracownika była służba Rzeczypospolitej. Pracownicy 
winni byli zachowywać się zgodnie z honorem, uczciwością i godnością zawodową (zarówno podczas, 
jak i po służbie); przewidywano stosowanie porządku służbowego przy załatwianiu spraw służbowych 
oraz wszelkich działań pracowników na rzecz sprawnego przebiegu ruchu pociągów i działania kolei. 
O wiele bardziej neutralnie określono zasady dotyczące zamieszkania: „W zasadzie winien pracownik 
kolei państwowych mieszkać w miejscowości, gdzie pełni służbę” (art. 25). Natomiast obostrzenia 
wobec służby wykonawczej były podobne: ograniczono możliwość pracy ubocznej kolejarzy, ale także 
startowania pracowników czy członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu od działań kon-
kurencyjnych wobec usług kolei; korzyścią było natomiast prawo „do szczególnej ochrony prawnej, 
określonej dla funkcjonariuszów państwowych w odnośnych ustawach karnych” (art. 38). Obostrzenie 
przemieszczania się zachowano również w kolejnych pragmatykach – Dz.U. RP 1929, nr 57, poz. 447, 
§ 32.
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wykonawczymi i uzupełniającymi, dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia 
(normy ogólne z 1923 r.28, nowelizacja z 193329 i 1934 r.30), wspomnianych świad-
czeń emerytalnych (z 1923 r.31 z kolejnymi nowelizacjami, z 1934 r.32) czy opieki le-
karskiej33. Z perspektywy tego szkicu warto jedynie odnotować, że wraz z upływem 
lat kolejarze paradoksalnie coraz bardziej na powrót stawali się „urzędnikami”, mniej 
pracownikami PKP (jeśli czytać przysięgę służbową34).

Oblicze polityczne
Tak znaczna liczebnie grupa miała świadomość swojej siły politycznej, jednak 

nie mogła być spójna pod względem poglądów. Dość powszechnie, zwłaszcza z per-
spektywy po 1945 roku, przyjmuje się, że generalnie kolejarze byli sympatykami 
socjalistów, głównie PPS35. Tymczasem np. na Górnym Śląsku, w najliczniejszym 
okręgu pod względem zatrudnienia (podobnie w Wielkopolsce czy na Pomorzu), 
przewagę miało chadeckie Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Nawet powstałe póź-
niej Zjednoczenie Kolejowców Polskich nie miało przecież wyraźnie określonego 
oblicza politycznego (raczej państwowe). Oczywiście, głos socjalistycznej myśli wi-
doczny był zwłaszcza podczas głośnych strajków kolejarzy (1920–1923)36, również 
podczas zamachu majowego interwencja kolejarzy jest oceniana jako czynne popar-
cie Józefa Piłsudskiego. Trudno jednak, żeby grono to było odległe od władzy. Było 
z nią (niezależnie od opcji politycznej) zbyt mocno związane. Widać to zwłaszcza 

28 Dz.U. RP 1923, nr 116, poz. 924.
29 Dz.U. RP 1933, nr 86, poz. 663.
30 Dz.U. RP 1934, nr 4, poz. 24. Rzeczywiste wynagrodzenie maszynistów, według ankiety z 1931 r., 

siegało nawet 300–600 zł miesięcznie. Był to wynik znacznie przekraczający średnie dla całej grupy 
zawodowej. J. Derengowski: Urlopy wypoczynkowe maszynistów kolejowych w świetle ankiety 1931 
roku. Warszawa 1932, s. 15–16.

31 Dz.U. RP 1924, nr 6, poz. 46.
32 Dz.U. RP 1934, nr 9, poz. 74.
33 Szczegółowo na ten temat D. Keller: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 

1922–1939..., s. 285–303.
34 W 1929 r. (Dz.U. RP 1929, nr 57, poz. 447) brzmiała ona: „Przyrzekam, że Rzeczypospolitej Polskiej 

wiernie służyć będę, że dobro publiczne, według najlepszego rozumienia, zawsze mieć będę na uwadze, 
że przepisów prawa i postanowień rządowych i przedsiębiorstwa P.K.P. ściśle przestrzegać będę, że 
obowiązki mego stanowiska spełniać będę gorliwie i sumiennie, że przyczyniać się będę ze wszystkich 
sił do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu kolejowego, że polecenia służbowe zwierzch-
ników dokładnie wykonywać będę i że tajemnicy urzędowej, szczególnie w sprawach dotyczących 
ruchu kolejowego na wypadek wojny, wiernie dochowam.”; w 1934 r. (Dz.U. RP 1934, nr 4, poz. 23) 
natomiast: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu wiernie służyć Rzeczypospolitej Polskiej, dobro 
publiczne według swego najlepszego rozumienia zawsze mieć na uwadze, przepisów prawa, postano-
wień rządowych i władz przedsiębiorstwa »Polskie Koleje Państwowe« ściśle przestrzegać, obowiązki 
służbowe spełniać gorliwie i sumiennie, przyczyniać się ze wszystkich sił do zapewnienia bezpieczeń-
stwa i sprawności ruchu kolejowego, polecenia służbowe zwierzchników dokładnie wykonywać, tajem-
nicy służbowej, szczególnie w sprawach dotyczących przygotowania kolei do potrzeb obrony Państwa, 
wiernie dochować, oraz zachowywać się w służbie i poza służbą w sposób odpowiadający wymaganiom 
lojalności państwowej i zasadom uczciwości.” Widać przesunięcie akcentów i podkreślenie znaczenia 
służby dla państwa kolejarzy.

35 Por. B. Kruk: Między PPS i PPR. Upartyjnienie DOKP we Wrocławiu w latach 1945–1948. [W:] Wę-
giel, stal..., s. 323–334.

36 S. Kalbarczyk: Kazimierz Bartel…, s. 153–160
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po 1926 roku, kiedy niełatwo doszukać się strajku podobnego do wydarzeń z po-
czątków lat 20. (nawet kiedy mocno krytykowano władze). Bardzo ważny pozostaje 
tutaj czynnik wojskowy obecny na kolei. Być może miał on wpływ na tonowanie na-
strojów. Ciekawe światło na rzeczywistość polityczną polskiego kolejnictwa rzucają 
inicjatywy mające na celu uregulowanie wspomnianego stanu prawnego kolejarzy. 
Ich sygnatariuszami są wszystkie (!) partie polityczne37. Trzeba jednak odnotować, 
że kwestia ta jest najsłabiej zbadana.

Związki zawodowe
Szczególną rolę w funkcjonowaniu kolei odgrywały związki zawodowe. I nie cho-

dzi tu wyłącznie o wspomnianą dyskusję wokół praw i obowiązków kolejarzy, o prag-
matykę. Prowadziły one starania o wzrost wynagrodzeń, poprawę warunków pracy, 
upominały się o prawa np. kolejarzy Ślązaków38, bywały wykorzystywane politycznie, 
wspierały kolejarzy pod względem socjalnym (np. poprzez organizację wypoczynku 
dla pracowników i ich rodzin)39, prowadziły działalność gospodarczą (spółdzielnie), 
posiadały własne reprezentacyjne siedziby w terenie40. Wydawały również liczne 
tytuły prasowe41. Niektóre z nich miały o wiele większy niż tylko wewnętrzny zasięg 
i znaczenie. Tak stało się z „Inżynierem Kolejowym”, który był najważniejszym miej-
scem publikacji artykułów technicznych o ówczesnym polskim kolejnictwie, a dla 
historyków jest bezcennym (i często bezkrytycznie wykorzystywanym) źródłem dla 
poznania epoki42. Liczebność tych organizacji (zob. tabela 1) pokazuje bardzo wyraź-
nie sympatie polityczne kolejarzy i działania jednoczące wobec ruchu zawodowego 
podjęte na początku lat 30. XX wieku (Zjednoczenie Kolejowców Polskich)43 .

37 D. Keller: Regulator, właściciel czy? Dyskusje o roli państwa wobec kolei w okresie międzywojennym – 
wprowadzenie do zagadnienia. [W:] Państwo wobec kolei..., s. 172, przyp. 51.

38 „Śląscy pracownicy administracji technicznej wymagają tylko równouprawnienia i sprawiedliwości, 
gdyż uważają się również dziećmi Matki Polski, którzy nie stawiali dotychczas do swych rządów żad-
nych nieuzasadnionych wniosków, nie wymagali angielskich sobót, które istnieją nieomal we wszystkich 
warsztatach innych dzielnic Polski, lecz pracowali niestrudzenie bezpłatnie po kilku nadgodzin dzien-
nie, o ile służba tego wymagała i dobro kolejnictwa polskiego.” (Archiwum Państwowe w Katowicach, 
zespół nr 27, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Prezydialny, sygn. 152, s. 43–45) . 

39 J. Zagdańska: Domy turystyczno-zdrowotne środowisk kolejarskich w II Rzeczypospoliej Polskiej budo-
wane i utrzymywane w systemie dobrowolnych opodatkowań. „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekre-
acja” 2018, nr 1, s. 57–78.

40 Np. Dom Kolejarza we Lwowie – budynek mieścił m.in. salę na 550 osób, salę posiedzeń-balową na 500 
osób, pomieszczenia do gry w bilard i szachy, pomieszczenia biurowe (M. Pszczółkowski: Kresy nowo-
czesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939. Łódź 2016, s. 118–120) 
czy gmach Polskiego Związku Kolejowców w Stanisławowie – m.in. z restauracją, księgarnią i sklepem 
dla kolejarzy (tamże, s. 201–202).

41 Por. np. J. Jarosiński: Wydawnictwa Prasowe Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych w latach 
1919–1960. „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1989, z. 1, s. 77–83. Prasa związków kolejarzy uka-
zywała się dość długo, co po części uznaje się za skutek relatywnie dobrej pozycji materialnej tej grupy 
zawodowej, ale też efekt wysokiego stopnia uzwiązkowienia, wynoszącego ok. 76%.

42 W 1934 r. było to kilkanaście różnorodnych, czasami zrzeszających pracowników wąskich grup zawo-
dowych PKP. D. Keller: Kolej między wojnami 1918–1939. Łódź 2016, s. 89.

43 T. Kotłowski: Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna w la-
tach 1918–1939. Poznań 1977; H. Krauze-Jaworska: Zarys historii Związku Zawodowego Pracowników 
Kolejowych RP 1918–1939. Warszawa 1968.
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Tabela 1
Stosunek sił głównych związków kolejarzy w latach 1921–1938

Organizacja
Liczba członków

XII 1921 XII 1925 XII 1926 XII 1929 II 1932 1936 1938
Związek Zawodowy

Pracowników Kolejowych (ZZP) 77 141 58 209 66 372 55 297 39 947 17 026 43 000

Związek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych 2 972 8 538 8 902 4 059 7 758 5 373 5 117

Polski Związek Kolejowców 69 213 33 280 27 858 33 255 – – –
Związek Kolejowy ZZP 28 000 38 302 22 510 28 511 – – –

Zjednoczenie Kolejowców 
Polskich – – – – 55 582 47 515 46 028

Związek Zawodowy 
Drużyn Konduktorskich – 9 993 6 346 9 857 8 004 6 386 –

Organizacja
Udział (%)

XII 1921 XII 1925 XII 1926 XII 1929 II 1932 1936 1938
Związek Zawodowy

Pracowników Kolejowych (ZZP) 43,4 39,3 50,3 40,8 33,6 33,3 39,3

Związek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych 1,7 5,8 6,7 6,7 6,5 4,8 4,7

Polski Związek Kolejowców 39,9 24,4 21,1 24,1 – – –
Związek Kolejowy ZZP 15,7 25,8 17,1 20,7 – – –

Zjednoczenie Kolejowców 
Polskich – – – – 46,7 42,5 42,1

Związek Zawodowy
Drużyn Konduktorskich – 6,7 4,8 7,1 6,7 5,7 –

Źródło: T. Kotłowski: Zjednoczenie Zawodowe Polskie. Zasięg wpływów i działalność społeczno-polityczna 
w latach 1918–1939. Poznań 1977, s. 51.

Różnice regionalne
Różnice miały jednak charakter szerszy niż tylko polityczny czy wynikający z zaj-

mowanego stanowiska. Po części nawet wykraczały one poza klasyczne pojmowanie 
dziedzictwa regionu jako obszaru dawnego zaboru. Czym innym było bowiem funk-
cjonowanie kolejarzy w Wielkopolsce44, czym innym na Górnym Śląsku. W obu 
wypadkach mówimy o jednym państwie, ale tylko na tym drugim obszarze doszło do 
gorszących wydarzeń lat 1922–1925. Chaos panujący wówczas na tym terenie został 
wyczerpująco opisany w literaturze, znalazł swoje odbicie w źródłach centralnych, 
a jednak był wyjątkowy. Pomimo że świadomość pewnego braku wyższych stopniem 
służbowym urzędników dotyczyła w równym stopniu Pomorza, Wielkopolski i Gór-
nego Śląska, to tylko w tym ostatnim przypadku utrudnienia były tak długotrwałe 
i przyniosły tak negatywne skutki. Po części z pewnością wiązało się z to bezpośred-
nio z czasem obietnic plebiscytowych, intensywnością ruchu kolejowego czy też 

44 Por. B. Dobrzycki: Rys historyczny przejęcia prusko-heskich kolei państwowych w obrębie D.K.P. Poznań 
przez władze polskie. Warszawa–Poznań–Kraków–Lwów–Gdańsk–Wilno–Katowice 1923.
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nagłymi i zupełnie nieprzygotowanymi awansami45. W ślad za tym szedł jednak i spór 
bardziej rozciągnięty w czasie, a dotyczący szczególnych praw jakoby przynależnych 
kolejarzom, którzy byli Ślązakami. Pisano: 

[…] gdyby Ministerstwo Komunikacji kierowało się tylko tą zasadą, że stanowisko ma-
szynisty nadawałoby się tylko tem ludziom, którzy wybitnie przyczynili się dla sprawy 
polskiej podczas powstań G. Śląskich, to niemieli byśmy nic przeciw temu, lecz widząc, że 
to uprawia się systematycznie i forsuje się do tego stanowiska i ludzi, którzy w niczem się 
nieprzysłużyli dla sprawy polskiej, a nawet byli naszemi wrogami, a natomiast rzemieślni-
ków kandydatów na maszynisty, którzy położyli zasługi dla sprawy polskiej, się pomija, to 
niemamy słów do podniesienia ostrzejszego protestu.46

Dodatkowo wraz z zajęciem Wileńszczyzny zdecydowano się na wyjątkowy 
eksperyment. Teren tamtejszej, nowej, dyrekcji kolei (kolej miała administracyjnie 
strukturę obszarową) stał się poligonem doświadczalnym dla nowych zasad wzoro-
wanych na rozwiązaniach amerykańskich. Sądząc z faktu niewdrożenia ich na skalę 
ogólnopolską, uznano go za chybiony. Pewnego smaczku sprawie nadaje jedynie tzw. 
afera podkładowa w dyrekcji kolei państwowych w Wilnie, w którą miał być zaanga-
żowany sam jej prezes47 .

Kolej jako ważna militarnie i politycznie była również polem do działań poloni-
zacyjnych, realizowanych zarówno wprost, jak i w sposób mniej bezpośredni. Wia-
domo na przykład, że w województwach wschodnich Ukraińcom trudno było zo-
stać  kolejarzem (choć nie było to niemożliwe)48. Podobnie osoby nieprawomyślne 
politycznie, głównie Niemcy, np. z Górnego Śląska, przenoszone były w głąb Polski. 
O ile działania takie w odniesieniu do dawnej pruskiej części województwa śląskiego, 
a więc dyrekcji katowickiej, były skomplikowane i ograniczone prawnie (choć i tu 
je podejmowano), to w cieszyńskiej części wystarczyło niepokornych przenieść na 
drugi koniec dyrekcji krakowskiej49 .

45 D. Keller: Wpływ czasu powstań i plebiscytu na funkcjonowanie kolei na Górnym Śląsku w okresie ple-
biscytowym (wybrane aspekty). [W:] Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne. Red. 
D. Keller. „Zeszyty Rybnickie 13”. Rybnik 2011, s. 133–157.

46 Archiwum Państwowe w Katowicach, zespół nr 27, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział 
Prezydialny, sygn. 152, s. 40.

47 Skrót opisowy organizacji i działalności Dyrekcji Wileńskiej Kolei Państwowych w okresie od jej po-
wstania aż do dnia 10 maja 1920 roku. Wilno 1920; por. E. Landsberg: Moje wyjaśnienia do zarzutów 
zrobionych przez komisję, badającą gospodarkę leśną w Dyrekcji Wileńskiej, w jej ostatecznym protoko-
le. Warszawa 1924; https://www.biogramy.pl/a/biografia/emil-landsberg [dostęp: 15.12.2018]; Rządy 
prezesa Emila Landsberga. „Głos Wilna” 1924, nr 7, s. 80–83. Najwięcej miejsca, jak się wydaje, 
poświęcała tej sprawie prasa narodowa. Por. zwłaszcza obszerny tekst: Piewca własnej klęski. „Myśl 
Niepodległa” 1925, nr 752, s. 165–173.

48 D. Keller: Regulator, właściciel czy?..., s. 172, przyp. 54.
49 Pierwotne ustalenia sprzed podziału Górnego Śląska ograniczały możliwość przenosin górnośląskich 

kolejarzy do innych dyrekcji. Był to ukłon w stronę zaangażowanych w okresie powstań i plebiscytu, ale 
i szerzej tych, którzy po prostu zdecydowali się pracować dla Polski. Takie przenosiny były najprostsze 
w cieszyńskiej części województwa śląskiego (pod zarządem DOKP w Krakowie), gdyż w swej istocie 
nie stanowiły one złamania tej umowy, a były dobrym środkiem dyscyplinującym. Sporym echem odbi-
ły się zwłaszcza przenosiny, zgodnie z poleceniem wojewody, ustawiacza Pawła Wolnego w październiku 
1930 r. ze stacji Bielsko do stacji Jasło;  wcześniej takie przenosiny objęły dziewięć osób z tego samego 
terenu (Zabrzeg, Drogomyśl, Chybie, Zebrzydowice). Również później usiłowano dokonywać takich 
przesunięć, jak np. wobec jednego z pracowników, który pomimo rozgłaszanej przez siebie (rzekomej) 
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Działania jednoczące
Jak zatem próbowano budować z kolejarzy, tak różnych, wspólnotę? Oczywi-

ście, pewną rolę odgrywała tu cała formalna działalność PKP, zwłaszcza przysięgi 
służbowe. Nie można przecenić znaczenia dwóch państwowych w swych założe-
niach (i działaniach) organizacji – Rodziny Kolejowej i Kolejowego Przysposobie-
nia Wojskowego (KPW), których aktywność wykraczała jednak szeroko poza grupę 
kolejarzy (zwłaszcza społeczno-kulturalna i sportowa)50. Niezależnie od miejsca na 
mapie Polski kolejarze organizowali się w chóry czy orkiestry kolejowe. W budyn-
kach związkowych czy organizacyjnych aktywizowali się, by prowadzić działania 
kulturalne – przedstawienia, wykłady itp. KPW stacji Mława 6 sierpnia 1933 roku 
zorganizowało „wielką zabawę z bezpłatnymi niespodziankami”51, podobnie Rodzina 
Kolejowa w Rozwadowie 26 maja 1938 roku zaplanowała „Wiosenną Zabawę Ogro-
dową” (z zimnym piwem, obfitym bufetem i „słodką cukiernią”)52. Sala Kina Kolejo-
wego „Ognisko” w Siedlcach została natomiast udostępniona Henrykowi Rabe, który 
na zaproszenie miejscowego oddziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego miał 
wygłosić odczyt Powstanie życie na ziemi53 . 

Pewną rolę w jednoczeniu kolejarzy odgrywać mogły także osiedla robotnicze. 
Z wyników badań warunków mieszkaniowych kolejarzy wynika, że bardzo często 
dojeżdżając do miejsca zatrudnienia, poświęcali na to nawet kilka godzin dziennie. 
W tej sytuacji realizacja założeń przewidywanych pragmatyką (zamieszkanie w miej-
scowości zatrudnienia) wiązała się np. z rezygnacją kolejarzy z godnych warunków. 
Przykładem może być historia kolejowego osiedla w Karsznicach pod Zduńską 
Wolą. Budowa magistrali węglowej wiązała się m.in. z budową tamtejszego węzła 
i koniecznością sprowadzenia z różnych części Polski kolejarzy (Pomorze, Kujawy, 
Wielkopolska, Polesie, Wołyń, Wileńszczyzna). Również tutaj powstał Dom KPW 
(Dom Związku Zawodowego Kolejarzy), działały Rodzina Kolejowa czy szczególnie 
aktywne Koło Pań54. Warto też zwrócić uwagę na wspominane już przenoszenie pra-
cowników w ramach jednego PKP, nie licząc się z granicami dawnych zaborów, co 
także spełniało funkcje jednoczące. Co prawda, odwołując się do przykładu Górnego 
Śląska z 1922 roku, gdzie Bogusław Dobrzycki pozyskiwał kolejarzy w sposób cha-
otyczny jako zastępstwa za porzucających pracę Niemców, co nie przynosiło wcale 

działalności propolskiej w okresie powstań i plebiscytu uchodził za człowieka o sympatiach proniemiec-
kich i ostatecznie został przeniesiony do parowozowni Warszawa Wschodnia. Archiwum Państwowe 
w Katowicach, zespół nr 27, Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach, Wydział Prezydialny, sygn. 
152, s. 214; D. Keller: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939..., 
s. 341. 

50 Redukcja poborów pracowników kolejowych a Rodzina Kolejowa. „Kolejowy Przegląd Techniczny” 
1935, nr 9; D. Keller: Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Katowicach w latach 1922–1939..., 
s. 314–315. Np. z katowickiego KPW wyodrębniła się Kolejowa Kadra Lotnicza, będąca prekursorem 
Aeroklubu Śląskiego.

51 https://polona.pl/item/afisz-inc-kolejowe-przysposobienie-wojskowe-stacji-mlawa-w-dniu-6-sierpnia-
1933-w,NDU4NjY2ODQ/ [dostęp: 2.11.2019].

52 https://polona.pl/item/afisz-inc-rodzina-kolejowa-w-rozwadowie-urzadza-we-czwartek-dnia-26-v-
1938-w,NDQ5OTg4MDA/ [dostęp: 2.11.2019].

53 https://polona.pl/item/afisz-inc-w-niedziele-dnia-8-b-m-o-godz-4-p-p-w-sali-kina-kolejowego, 
Mzg3NDcyNzY/ [dostęp 2.11.2019].

54 R.J. Łęski, A. Sznajder: Karsznice. Od powozu do elektrowozu. Zduńska Wola 2016, s. 116–133.
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dobrych efektów, nie zawsze było to korzystne. Podobnie dążenie do powołania jed-
nego związku zawodowego, poza czynnikiem ściśle politycznym, miało również wy-
miar jednoczący. Trzeba podkreślić, że kolej, zwłaszcza w latach 30., bardzo umiejęt-
nie kreowała swój wizerunek jako przedsiębiorstwo nowoczesne, dobrze zarządzane, 
punktualne. Działania te może symbolizować przypadek pociągów popularnych55 czy 
Luxtorpedy (czyli szybkobieżnego wagonu motorowego, który choć nie był najlepszą 
konstrukcją, przetrwał jako symbol epoki)56 . 

Moim zdaniem najwięcej dla dobra owej jedności i wspólnoty zbudowały również 
bardzo świadome działania realizowane przez rządy i kierownictwo PKP – budowa 
mitu międzywojennego kolejnictwa. Mając świadomość pracy w czołowym europej-
skim przewoźniku kolejowym, nowoczesnym i punktualnym, zapewniającym bar-
dzo dobre wynagrodzenie i liczne przywileje, można było się z nim identyfikować. 
O tym, że ten sposób myślenia był realny, mogą świadczyć, jak sądzę, doświadczenia 
II wojny światowej. Zarówno poświęcenie kolejarzy w czasie działań wojennych, jak 
i symboliczna realizacja postanowień pragmatyki zobowiązujących do powrotu do 
pracy w ciągu 14 dni od zakończenia działań zbrojnych. Zapis ten można uznać za 
jeden z czynników, dla których akcja Niemców wzywająca do stawienia się do pracy 
okazała się skuteczna57 . 

Wspólnota – zadanie zrealizowane?
W istocie bowiem to właśnie wydarzenia września 1939 roku, zaangażowanie 

w późniejszą konspirację, ale też codzienna wierna i ofiarna służba (paradoksalnie 
także dla kolei niemieckich) są dowodem na udaną budowę jedności. Pamiętać 
należy, że po 1945 roku pokolenie międzywojenne, które przetrwało wojnę, dla 
kolejnych pokoleń kolejarzy było punktem odniesienia58. Jego sposób patrzenia na 
kolej, jakże brutalnie nieraz pacyfikowany (co widać w filmie Człowiek na torze), 
wystawiał najlepsze świadectwo międzywojennym działaniom jednoczącym. Ale 
nie można powiedzieć, że owa jedność i wspólnota miała charakter absolutny. Róż-
norodność polityczna i związkowa przetrwały – co było przecież akurat wartością 

55 Por. I. Kawalla-Lulewicz: „Pociągi popularne” jako forma turystyki kolejowej w dwudziestoleciu między-
wojennym. „Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP Oddział w Krakowie” 2017, nr 3, s. 45–59. Tam 
również odesłania do literatury przedmiotu.

56 R. Kroma, J. Sosiński, K. Zintel: Normalnotorowe wagony silnikowe PKP 1919–1939. Poznań 2011, 
s. 88–95, 133–137.

57 Por. zwł. K. Jasiak: Losy kolejarzy z Administracji Kolejowo-Wojskowej WRN-AK Komendy Rejonu 
3 Częstochowa. [W:] Sukcesy i porażki kolei w Polsce…, s. 219–257; Żołnierze żelaznych szlaków: 
wspomnienia polskich kolejarzy 1939–1945. Wybór i oprac. J. Gmitruk, K. Komorowski, P. Matusak. 
Warszawa 1988, s. 72 (!), 116, 196, 310; R.J. Łęski, A. Sznajder: Karsznice…, s. 134–161.

58 „Pokolenie kolejarzy, nie pamiętające zresztą czasów przedwojennych, przejmuje od swoich ojców, ide-
alizowany często obraz przeszłości zawodu i jego wysokiej rangi społecznej, co w aktualnych warunkach 
kryzysu sprzyjać może tylko frustracji szczególnie środowiska maszynistów kolejowych.” – A. Grzy-
bowski: Maszyniści. „Studia nad zawodem i życiem kolejarzy”. Cz. III. Warszawa 1991, s. 29. Warto 
odnotować, że w opinii tej grupy zawodowej (w tych badaniach) „zostanie maszynistą kolejowym 
przed wojną było w opinii społecznej, dużym awansem” (tamże, s. 35). Nie umniejszając poprawności 
tej tezy, trzeba pamiętać, że w badaniach socjologicznych z okresu międzywojennego podkreślono, że 
aby zostać maszynistą konieczne było ukończenie jedynie szkoły powszechnej lub „niższej zawodowej” 
(samo zakończenie terminowania było bowiem owym awansem). Zmieniać to może postrzeganie tego 
zawodu. J. Derengowski: Urlopy wypoczynkowe…, s. 10–11.
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korzystną. Z pewnością jedność budował także mundur – jednolity, identyfikujący, 
wskazujący tożsamość. Pewną trudność w odpowiedzi na to pytanie sprawia również 
mitologizacja międzywojennych kolejarzy, widoczna zwłaszcza w ważnych narracjach 
na ten temat. I trzeba o tym pamiętać. Częściowo była to jedność grupy walczącej 
o swoje prawa – nawet mimo różnic pochodzenia czy wykształcenia. Grupy zrze-
szonej w licznych, bardzo różnorodnych związkach zawodowych, które albo (tak jak 
w przypadku ZZP) stopniowo przechodziły na stronę propaństwową, sanacyjną albo 
rozdrabniały się w coraz liczniejszych branżowych zrzeszeniach59 . 

Zagadnienie prezentowane w artykule wymaga dalszych studiów. Konieczne są 
źródłowe badania nad tą grupą zawodową. Aktualny stan badań uwidacznia niedo-
statki dotychczas wykorzystywanych opracowań i źródeł, ale też i szanse, jakie nadal 
istnieją przed historiografią.

dawid keller

Die Eisenbahner der Polnischen Staatsbahnen – der schwierige Weg zur Gemeinschaft – 
ein Diskussionsbeitrag
Zusammenfassung
Das Eisenbahnwesen im Polen der Zwischenkriegszeit gilt als Stolz von Staat und Gesell-
schaft. Eine bedeutende Rolle bei der Entstehung einer derartigen Auffassung spielten 
nach Meinung des Autors die Eisenbahner, und zwar sowohl als Berufsgruppe als auch 
als wichtiger Teil der damaligen Gesellschaft. Zugleich lässt sich feststellen, dass bis zum 
heutigen Tag keine Monografie zu dieser Thematik existiert und die Forschung zu diesem 
Thema sehr eingeschränkt ist. Daher scheint es wichtig zu sein, ein entsprechendes Pos-
tulat zur Erweiterung des Wissens zu diesem Thema zu formulieren, insbesondere zur 
gesellschaftlichen Rolle der Eisenbahnen und der Eisenbahner. Der vorgestellte Aufsatz 
besitzt den Charakter einer Synthese und stellt eine Zusammenfassung des bisherigen 
Wissensstandes dar. 

dawid keller

Railwaymen of the Polish State Railways - a Difficult Path to Unity – contribution to the 
discussion
Summary
Railroading in interwar Poland is considered the pride of both the state and society. Ac-
cording to the author, railwaymen played a significant role in shaping this opinion both as 
a professional group and as an important part of society at that time. At the same time, 
it is worth noting that no monographic study has appeared on the subject to date, and 
research on this subject is very limited. In this situation, it seems important to call for 
broadening the knowledge on this subject, in particular on the social role of railways and 
railwaymen. The presented article is synthetic and summarizes the current state of the 
knowledge on this subject.

59 P. Olstowski: Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926–1939. Warszawa 2008, 
s. 265.
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„Naprzód”1. Rozwój organizacyjny działalności 
górnośląskich towarzystw kobiecych 
na terenie powiatu rybnickiego – działalność 
koła Towarzystwa Młodych Polek w Czernicy

Koniec XIX stulecia był początkiem podjętych przez lud górnośląski walk w obro-
nie ojczystej mowy i języka polskiego, zwłaszcza w szkołach. Kwestia ta pozostała 
aktualna nawet w trakcie działań zbrojnych I wojny światowej, a po ich zakończeniu 
ruch kształtowania świadomości narodowej nie ucichł, do czego przyczyniały się 
licznie powstające wówczas stowarzyszenia, organizacje i towarzystwa2. Ogromne 
zasługi w krzewieniu polskości miały śląskie kobiety, które podjęły wiele starań o wy-
chowanie dzieci w duchu polskich tradycji i obyczajów,  broniły polskiego słowa, 
kultury i historii3 . 

Początkowo działalność kobieca miała oficjalnie jedynie charakter charytatywny, 
kobiety nie mogły bowiem angażować się w żadne działania polityczne4. Pewien 
przełom nastąpił w 1900 roku, kiedy w bytomskim domu Wielkopolanki Teodory 
Dombkowej, żony redaktora „Katolika”, podjęto próbę stworzenia organizacji kobie-
cej5. W spotkaniu uczestniczyło szesnaście kobiet, wywodzących się głównie z inteli-
gencji, ale były też obecne kobiety z ludu. Uczestniczącym w spotkaniu działaczkom 
udało się uchwalić statut świeżo powołanej organizacji, wydany drukiem „Katolika”. 
Statut jasno określił cel organizacji oraz zasady jej funkcjonowania. Przede wszystkim 
organizacja miała służyć szerzeniu i pogłębianiu wśród śląskich kobiet „świadomości 
narodowej, zaznajomienia z historią i literaturą polską, budzenia zamiłowania do 
mowy i pieśni ojczystej”6. Ponadto kobiety zapowiadały „wzajemne kształcenie i po-

1 Hasło Wyglendowej – przewodniczącej Zarządu Powiatowego Towarzystwa Młodych Polek w Rybniku. 
Hasło pojawia się w większości sprawozdań kierowanych do Zarządu Głównego Sekcji Towarzystwa 
Młodych Polek w Katowicach. 

2 A. Mrowiec: Ruch kulturalno-oświatowy na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu. Katowice 1963, s. 4.
3 A. Kornecki: Bronisława Szymkowiak 1896–1975. Działaczka oświatowa, posłanka do Sejmu Śląskie-

go. Katowice 1982, s. 3; W. Wieczorek: Medytacje nad 60. rocznicą powrotu ziemi rybnickiej do Polski . 
„Kroniki Rybnickie” 1983, nr 1, s. 263.

4 H. Karczyńska: Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu i powstań 
śląskich. Opole 1998, s. 17.

5 H. Stęślicka: Rzut oka na historję Zwiąsku Tow. Polek. „Głos Polek” 1927, s. 14; J. Kamińska-Kwak: 
Polski ruch kobiecy w województwie śląskim w latach 1922–1939. Katowice 1998, s. 76; Bytom. Zarys 
rozwoju miasta. Red. W. Długoborski. Warszawa–Kraków 1979, s. 323; M. Antonow: Działalność 
kulturalna polskich towarzystw na Górnym Śląsku w 2. połowie XIX i na początku XX wieku w świetle 
współczesnej prasy polskiej. [W:] „Studia i Materiały z Dziejów Śląska”. T. II. Wrocław 1958, s. 652; 
S. Mazurek: Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku w latach 1900–1907. Opole 1969, 
s. 20, 21; S. Janicki: Śląsk na łonie Macierzy 1922–1928. Katowice 1929, s. 272.

6 S. Mazurek: Z dziejów…, s. 21.
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uczanie w sprawach gospodarstwa domowego, dalej zakładanie czytelni, udzielenie 
pomocy naukowej, wreszcie prowadzenie działalności dobroczynnej”7. Osiągnięciu 
celu służyć miały: „czytanie, wykłady, odczyty i rozrywki”8 . 

Z czasem, za przykładem bytomskiej organizacji, zaczęły powstawać kolejne, 
mające spełniać tę samą misję. Były to prężnie działające czytelnie dla kobiet o cha-
rakterze oświatowym i społecznym9. W 1903 roku swoją działalność rozpoczęła Czy-
telnia dla Kobiet w Siemianowicach na czele z Heleną Stęślicką. W 1904 roku z ini-
cjatywy Karoliny Hagerowej powstała Czytelnia w Zabrzu-Zaborzu. W kolejnych 
latach powstały następne towarzystwa kobiece: w Raciborzu (1906), Królewskiej 
Hucie (1909), Brzezinach (1910). W 1909 roku odrodziło się Towarzystwo Kobiet 
w Siemianowicach. W latach 1910–1911 powstało Towarzystwo Kobiet w Rudzie, 
zaś w 1911 roku reaktywowano Towarzystwo w Lipinach, rok później w Bogucicach. 
W tym samym roku  Towarzystwo rozpoczęło działalność w Pszczynie oraz w Ra-
dzionkowie, w 1913 roku – w Żorach i Dębie, a rok później w Żyglinie. W maju 
1914 roku w Bytomiu odbył się zjazd delegatek tych organizacji, które dokonały 
scalenia w jeden Związek Towarzystw Kobiecych. Przewodniczącą organizacji została 
Janina Omańkowska, późniejsza wielokrotna przewodnicząca Związku. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej Związek Towarzystw Kobiecych przemianowany został na 
Związek Towarzystw Polek.

Niedługo potem działalność organizacji kobiecych rozszerzyła się terytorialnie. 
Koła i oddziały Towarzystw Polek zaczęły formować się w innych miastach oraz 
mniejszych miejscowościach, a nawet wsiach. Organizacja bardzo dobrze funkcjo-
nowała na terenie Rybnika i okolicach w zasadzie od 1920 roku. Odbył się tam 
wówczas sejmik oświatowy, podczas którego spotkali się przedstawiciele różnych 
towarzystw propagujących polską kulturę i edukację. Kierowniczką seminaryjnego 
kursu w Rybniku była w tym czasie Karolina Helwigowa. Wygłosiła ona podczas 
sejmiku referat, w którym bardzo duży nacisk położyła na ideę i cel, jaki przyświecał 
Towarzystwu. Przede wszystkim podkreślała znaczenie wychowania górnośląskich 
kobiet na polskie obywatelki. Istotną informacją przekazaną przez K. Helwigową 
w jej odczycie była liczba kół, jakie funkcjonowały na terenie powiatu rybnickiego. 
Było ich 20 – więcej niż w skali całego Górnego Śląska, miały też największą liczbę 
zaangażowanych członkiń. Na czele rybnickiego okręgu stała Wiktoria Burzykowa. 
Zastępczynią przewodniczącej była żona posła na Sejm Śląski Jadwiga Bałdykowa, 
zaś sekretarką – nauczycielka Janina Mazankowa, pochodząca z dawnych terenów 
Galicji. W 1928 roku na terenie powiatu działało 11 kół10 .

7 Tamże, s. 84.
8 Tamże, s. 80.
9 Tamże, s. 16, 39; Bytom. Zarys rozwoju miasta…, s. 323; W. Wieczorek: Medytacje…, s. 262; H. Kar-

czyńska: Kobiety…, s. 20, 21; J. Kamińska-Kwak: Polski ruch kobiecy na Górnym Śląsku w 1. połowie 
XX wieku (1900–1939). Zróżnicowanie, rozmiary i formy działania. [W:] Działaczki społeczne, femi-
nistki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porów-
nawczym). Red. A. Szwarc. T. 2. Warszawa 2009, s. 78; P. Tomiczek: Rola kobiet w powstaniach śląskich 
i agitacji plebiscytowej. Kilka uwag o działalności kobiecej na terenie powiatu rybnickiego. „Śląski Al-
manach Powstańczy” 2017, nr 3, s. 85; H. Stęślicka: Rzut oka na historję Zwiąsku Tow. Polek…, s. 14.

10 H. Karczyńska: Kobiety…, s. 76.
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Z czasem działalność Towarzystwa zaczęła się poszerzać i jednoczyć coraz większą 
liczbę członkiń. Zdecydowanie największy wzrost liczby członkiń i rozwój organiza-
cyjny kół przypadł na lata 1932–1936. Na dzień 1 września 1932 roku zanotowano 
istnienie 12 kół z siedzibami w Piecach, Rydułtowach, Radlinie, Pszowie, Świerkla-
nach Górnych, Żorach, Czerwionce, Czuchowie, Knurowie, Jejkowicach, Rybniku-
Paruszowcu i Niewiadomiu. Niektóre z tych oddziałów były nieczynne z powodu 
złego zarządzania11. Jednak po przeprowadzeniu wyborów, niepracujące oddziały 
zaczęły funkcjonować. Wyjątkiem było koło w Rybniku-Niewiadomiu, które „z pew-
nych względów ma być nieczynne”12. Niestety żaden przekaz źródłowy nie pozwala 
na ustalenie, jakie „względy” nie pozwoliły na uruchomienie tego koła. Do 1 marca 
1933 roku powołano jeszcze oddziały w Wodzisławiu Śląskim, Jankowicach, Radzie-
jowie, Orzepowicach, Krzyżkowicach, Rybniku-Chwałowicach, Rybniku-Popielowie, 
Rybniku-Niedobczycach i samym Rybniku. Zanotowano wówczas pracę 22 kół i 824 
członkiń. Zarząd Powiatowy planował powołać jeszcze w okresie marzec – czerwiec 
tego roku oddziały w Syryni, Lubomi, Biertułtowach, Olzie, Rzuchowie i Rybniku-
Boruszowicach13. W 1933 roku funkcjonowały 32 koła14 .

W sprawozdaniu do Zarządu Głównego w Katowicach odnotowano, że na dzień 
22 marca 1934 roku działało na terenie powiatu rybnickiego 48 kół skupiających 
2115 członkiń. Odbyto 141 zebrań miesięcznych, wygłoszono 131 referatów i zorga-
nizowano 10 kursów. Oprócz tego funkcjonowało 28 świetlic, ponadto brano udział 
w przedstawieniach i różnych zabawach (łącznie w 43)15. Dla porównania, w grud-
niu tego roku wykazano działalność 57 kół i 2400 członkiń. Wzrosła również liczba 
świetlic do 37. Zorganizowano 23 kursy i spotkano się 322 razy16. Rekordowy był 
rok 1936. Istniały wówczas 63 oddziały Towarzystwa Polek z 2460 członkiniami. 
W sprawozdaniu do Zarządu Głównego z 17 marca 1936 roku pisano, że od 27 maja 
1934 roku odbyło się aż 780 zebrań, na których wygłoszono 450 referatów, zorga-
nizowano 86 wycieczek, 50 kursów i 113 imprez oraz 51 amatorskich przedstawień 
teatralnych. Działalność prowadziło również 49 świetlic17. Niewątpliwie prężny roz-
wój organizacji był związany w kryzysem gospodarczym, ponieważ Związek Towa-
rzystw Polek oferował najróżniejszą pomoc bezrobotnym. 

W sprawozdaniach wykazano szczegóły codziennej działalności kobiet. W po-
niedziałki po piętnastym każdego miesiąca w siedzibach kół odbywały się zebrania 
członkiń. Co tydzień zaś, w wybranych oddziałach, grupa członkiń spotykała się 
na nieoficjalnych pogawędkach. Każde koło wybierało sobie patronkę, która miała 

11 Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu (dalej: AP Racibórz), zespół 18/134 To-
warzystwo Młodych Polek (dalej: TMP), sygn. 1, Sprawozdania z zebrań Powiatowego Zarządu Kół 
Młodych Polek, 1933–1934, k. 1.

12 Tamże. W materiale archiwalnym nie ma daty przeprowadzonych wyborów ani informacji, w których 
oddziałach zostały one przeprowadzone. Nie podano również konkretnych przyczyn, dla których koło 
w Rybniku-Niewiadomiu miało być nieczynne. 

13 Tamże. 
14 H. Karczyńska: Kobiety…, s. 76.
15 AP Racibórz, TMP, sygn. 1, Sprawozdania z zebrań Powiatowego Zarządu Kół Młodych Polek, 1933–

1934, k. 11. 
16 Tamże, k. 17.
17 Tamże, k. 18.
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nad nim czuwać. Prawie każde koło było umundurowane. Wyjątek stanowiły koła 
nowo założone18. Plan pracy w kołach na lata 1933–1934 przygotowany przez Za-
rząd Powiatowy dla Zarządu Głównego w Katowicach skupiał się przede wszystkim 
na działalności oświatowej i społecznej oraz kulturalnej. Dział oświatowy miał na 
celu „przeprowadzenie organizacji świetlic, utworzenie koła referentek, założenie 
bibljoteki podręczników instrukcyjnych potrzebnych dla referentek oraz bibljoteki 
sztuczek teatralnych i w dalszym ciągu wydawanie gazety”19. Natomiast celem działu 
gospodarczego było „danie zarobkowania biednem i bezrobotnem członkiniom przez 
robienie rękawiczek oraz swetrów; urządzenie dwumiesięcznego skoszarowanego 
kursu robót ręcznych, sztucznych kwiatów i abażurów oraz urządzenie kursów na te-
renie poszczególnych kół”20. Oprócz tego wiosną miało zostać zorganizowane „zbie-
ranie i suszenie ziół, co umożliwi się zarobkowanie poszczególnem jednostkom”21 . 
Zaplanowano utworzenie przy liczniejszych kołach sekcji „Wychowania Fizycznego” 
i zorganizowanie kursu przodowniczek w Rybniku. W planie były ponadto wycieczki 
i obozy letnie w czasie wakacji szkolnych22 . 

Spora część członkiń pochodziła z biednych rodzin lub była bezrobotna. Orga-
nizowano dla nich kursy i starano się o dofinansowanie wyjazdów. Podejmowano 
starania o udzielenie pomocy najuboższym członkiniom, tak by mogły brać udział 
w działalności swoich kół. Wyglendowa, przewodnicząca Zarządu Powiatowego To-
warzystwa Młodych Polek w Rybniku, pisała do Zarządu Sekcji Towarzystwa Mło-
dych Polek w Katowicach:

[…] co do wyjazdów do obozów jest wprost  niemożliwe, ażeby dziewczyny bezrobotne 
mogły sobie same zapłacić podróż do Nowego Sącza. Wskazane by było, ażeby Zarząd 
Sekcji Towarzystwa Młodych Polek postarał się o fundusze na ten cel, albo zniżkę, gdyż 
w przeciwnym razie będą musiały wszystkie zrezygnować. Nadmieniamy, że koszta podró-
ży z rybnickiego powiatu wynoszą conajmniej 30 zł.23

Plan pracy kół skrupulatnie realizowano. Podczas zebrań były wygłaszane referaty. 
Prelegentki korzystały nawet z lamp projekcyjnych. Poruszana w referatach tematy-
ka była różna. Prelekcje odnosiły się przede wszystkim do kwestii wychowania dzieci 
i młodzieży w duchu polskości i patriotyzmu. Świadczy to o wielkim przywiązaniu 
członkiń do edukacji i chęci ciągłego pogłębiania wiedzy. Tematy wystąpień zostały 
odnotowane w sprawozdaniu do Zarządu Głównego z 1933 roku, a były to: 

Ważność wychowania obywatelskiego. Państwo w czasach obecnych. Język ojczysty. Po-
szanowanie i znaczenie książki polskiej. Stosunek naszej organizacji do całego społeczeń-
stwa. Obyczaje i zwyczaje i ich źródła. Znaczenie morza dla Polski. Oszczędność. O or-
ganizacjach. Dziedziny pracy kobiet w krajach kulturalnych i wśród dzikich ludów. Walka 
kobiety z alkoholizmem. Patrjotyzm kobiet podczas niewoli i dziś. Polska jako przedmurze 
chrześcijaństwa. Marszałek Józef Piłsudski i jego zasługi wobec odrodzonej Polski. Zna-

18 Tamże, k. 1, 2. Brak opisu mundurów w materiale archiwalnym. 
19 Tamże, k. 7.
20 Tamże, k. 8.
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 Tamże, k. 14. 
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czenie Z.O.K.S. [Związek Obrony Kresów Zachodnich – P.T.]. Szkolnictwo zagranicą. 
Gruźlica, a pozatem tematy z historji, geografji, religji, higieny, itp.24

O powadze działalności kół może świadczyć fakt, iż Zarząd Powiatowy dokonał 
ich wizytacji oraz był obecny na zebraniach organizacyjnych. Wyjątek stanowiły koła 
w Brzeziu, Knurowie, Piecach i Rybniku-Popielowie25. Od 1933 roku wydawano 
miesięcznik „Młoda Polka”. Niestety, w źródłach archiwalnych nie zostały podane 
tematy, jakie poruszano na jego łamach. Zaczęła też funkcjonować kasa posagowa, 
posiadająca odrębny regulamin26 . 

Nie tylko praca oświatowo-kulturalna przyświecała Towarzystwu Polek działają-
cemu na terenie powiatu rybnickiego. Dużo uwagi poświęcano członkiniom bezro-
botnym lub pochodzącym z biednych rodzin. W celu polepszenia ich sytuacji mate-
rialnej urządzano różnego rodzaju kursy, dzięki którym mogły nabyć nowe umiejęt-
ności, pozwalające im utrzymać siebie i rodzinę. Trzeba podkreślić, że uczestniczkami 
kursu nie były tylko kobiety zrzeszone w organizacji. Celem była pomoc wszystkim 
niepracującym kobietom27. Niektóre z kół organizowały kursy we własnym zakresie. 
Były to kursy wieczorowe. Przykładem jest Pszów I i Rybnik-Paruszowiec, gdzie 
przygotowano kursy z zakresu gospodarstwa domowego oraz Pszów II i Orzepowice, 
gdzie uczono kobiety robótek ręcznych28. Od 1925 roku takie kursy robótek ręcz-
nych organizowane w Rybniku i Rydułtowach trwały od sześciu do ośmiu tygodni. 
Brało w nich udział do stu kobiet. Podczas szkolenia uczono kroju, haftu, szycia, szy-
dełkowania, robót na drutach. Popularnością cieszyły się kursy wyrobu sztucznych 
kwiatów i gospodarstwa domowego – nauka gotowania, pieczenia ciast, porządków, 
rachunków związanych z budżetem domowym. Niektóre zajęcia były połączone 
z nauką języka polskiego, zajęciami z historii oraz wychowania obywatelskiego29 . 

Nauka robótek ręcznych miała na celu pomoc kobietom w samodzielnym zaopa-
trzeniu rodzin w potrzebne rzeczy, ale także przyuczenie ich do pracy zarobkowej 
– mogły podjąć próbę przygotowania prostych produktów na sprzedaż. W sprawoz-
daniu Zarządu Powiatowego w sprawie kursu robótek ręcznych zorganizowanego 
w Rybniku 9 lutego 1933 roku czytamy, iż jego celem było: 

[…] dalsze wyuczenie członkiń w robotach ręcznych różnego rodzaju, by później mogły 
pracować dla składu „Praca Kobiet” w Katowicach i przez to zarobkować. Oprócz celu 
materjalnego przyświeca jeszcze cel wychowania Młodych Polek w duchu obywatelsko- 
-państwowym. 

W przywoływanym sprawozdaniu przedstawiono także rozkład zajęć zgromadzo-
nych tam kobiet i dokładne informacje dotyczące szczegółów tego przedsięwzięcia: 

24 Tamże, k. 17.
25 Tamże, b.p. Nie zostały podane przyczyny, dla których wymienione koła nie zostały zwizytowane. 
26 Tamże, k. 2. Fundusze kasy posagowej były niewielkie, ponieważ składki zbierane w kołach były wysy-

łane do Katowic, na czym cierpiała kasa powiatowa pokrywająca bieżące wydatki. 
27 J. Kamińska-Kwak: Polski ruch kobiecy…, s. 60.
28 AP Racibórz, TMP, sygn. 1, k. 1.
29 J. Kamińska-Kwak: Polski ruch kobiecy…, s. 60, 132, 133. 
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[...] o godz. 6-tej pobudka – wstawanie. W czasie od 6-tej do 8-mej ubieranie, mycie się, 
30 minutowa gimnastyka, modlitwa, sprzątanie, śniadanie. Od 8-mej do 9-tej wychowanie 
fizyczne, które prowadzi p. Grzesikówna Gertruda. Następnie roboty ręczne i o 12-tej 
obiad, cisza i czas wolny do 14-tej poczem są dalsze roboty ręczne i wykład z tej dziedziny 
do godz. 18-tej z przerwą 30 min. na podwieczorek. Roboty ręczne prowadzi dypl. nauczy-
cielka p. Wasilewska. O godz. 18-tej kolacja a o godz. 19-tej wykład. Wykłady są różnego 
rostaju mianowicie: Religja – ks. misjonarz Dyr. Puchała. Nauka o obywatelstwie dział 
geograficzny, który prowadzi p. naucz. Kukuczka. Nauka obywatelska dział gospodarczy 
p. naucz. Prochnicki, śpiew p. Skoczyn, nowiny i literatura – p. instr. oświat. p. Przybylik, 
inscenizacja p. naucz. Hulek, tańce, ćwiczenia rytmiczne, gry i zabawy tow. p. Ligoczówna. 
Wykłady kończą się o godz. 20.30. poczem są gry i zabawy towarzyskie do godz. 21. Na-
stępnie modlitwa i spoczynek. Kurs odbywa się w dawniejszej Strzelnicy. Budynek ten jest 
położony poza miastem, otoczony ogrodem. Budynek mieści 5 sypialń dla uczestniczek 
kursu, pokój gospodyni i kierowniczki. Jest osobna kuchnia i dosyć obszerna pracownia. 
Do gimnastyki używa się dużej sali (gdzie dawniej odbywały się zabawy). Kurs liczy 37 
uczestniczek, które to przybyły z różnych Kół Tow. Młodych Polek z powiatu rybnickiego. 
Nauczycielki robót ręcznych opłaca Zarząd Główny Tow. Młodych Polek w Katowicach. 
Materjał do robót dostarcza skład Matek Polek (Praca Kobiet) w Katowicach. Utrzymanie 
zaś daje Opieka Społeczna dla Spraw Bezrobocia przy Starostwie w Rybniku. Kierownicz-
ką kursu jest p. Ligaczówna.30

Praca kobiet zgromadzonych na kursach przynosiła konkretne efekty. W spra-
wozdaniu z działalności Zarządu Powiatowego od 1 września 1932 do 1 marca 1933 
roku czytamy:

Opieka Społeczna przy Starostwie [rybnickim – P.T.] zamówiła 130 swetrów robionych na 
drutach, oraz 140 szalików i 140 par rękawic. Ogólna suma zarobionych pieniędzy przez 
członkinie ynosi 700,- zł.31

Dzięki takiej działalności i staraniom Zarządu aż 19 członkiń z czterech kół znala-
zło zatrudnienie w „Hucie Silesia” w Rybniku-Paruszowcu. Ponadto:

[…] przez szycie i przycinanie koszul dla opieki społecznej przy Starostwie w Rybniku 
dużo członkiń miało sposobność zarobkowania. Koszule szyto w 17 kołach. Ilość uszytych 
koszul: 1710, zarobek: 427,50 zł. Ilość przykrojonych koszul 3470, zarobek: 104,10 zł. 
Ogólny zarobek: 531,60 zł.32

Górnośląskie działaczki organizowały także zbiórki dla najbiedniejszych rodzin, 
spotkania gwiazdkowe czy ze św. Mikołajem, przygotowywały stroje dla dzieci do 
Pierwszej Komunii.  Tworzyły biblioteki, pomagały wydawać obiady dla szkół, or-
ganizowały wycieczki dla dzieci i młodzieży33. Ten rodzaj działalności towarzyszył 
kobietom od początku powoływania kolejnych organizacji na Górnym Śląsku.

30 AP Racibórz, TMP, sygn. 1, k. 2.
31 Tamże. 
32 Tamże, k. 10. 
33 J. Kamińska-Kwak: Polski ruch kobiecy…, s. 121.
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W trudniejszym położeniu znalazły się koła działające na obszarach wiejskich. 
Należące do nich kobiety przede wszystkim zajmowały się własnymi niewielkimi 
gospodarstwami rolnymi, stanowiły one bowiem ich główne źródło utrzymania. We 
wrześniu 1934 roku powołano Zarządzie Głównym Towarzystwa Polek Referat ds. 
Wiejskich. Referat współpracował z Ministerstwem Rolnictwa i Śląską Izbą Rolniczą. 
Priorytetem było podnoszenie poziomu odżywiania, uczenie kobiet, jak wykorzystać 
wyroby z własnego gospodarstwa, czyli szeroko pojęta edukacja zdrowotna. Chciano 
w ten sposób zapobiec chorobom rozprzestrzeniającym się zwłaszcza wśród dzieci. 
W latach 1934–1936 zorganizowano 328 kursów gospodarstwa domowego, a udział 
w nich wzięło ponad pięć i pół tysiąca kobiet. Organizowano także kursy z przetwór-
stwa owocowo-warzywnego, ogrodnicze i hodowlane34. Oprócz zajęć praktycznych 
odbywały się również pogadanki teoretyczne. Zachęcano słuchaczki do czytania fa-
chowej literatury. Urządzano różne pokazy, które wymagały pokaźnych środków 
finansowych. Pomocą służył Urząd Województwa Śląskiego, Śląska Izba Rolnicza 
i Wydziały Powiatowe. Starania Referatu ds. Wiejskich o organizację kursów i przy-
gotowanie uczestniczek do podjęcia pracy, która poprawiłaby ich sytuację majątko-
wą, nie ograniczała się tylko do członkiń kół Towarzystw Polek35 . 

Jednym z lepiej funkcjonujących kół w powiecie rybnickim było koło w Czernicy 
w gminie Gaszowice. 20 listopada 1933 roku w starostwie powiatowym w Rybniku 
poruszono kwestię powołania koła w Czernicy36. Na czele stała Franciszka Sobalo-
wa – żona górnika, a w kole działały aż trzy nauczycielki. To szczególny przypadek, 
jedyny w powiecie, gdyż przeważnie kołami kierowały nauczycielki, a żony górni-
ków były szeregowymi członkiniami. Na podstawie zachowanych kwestionariuszy 
członkiń czernickiego koła37 możemy poznać ich status społeczny (były wśród nich 
3 nauczycielki, 16 żon górników, 4 kobiety pobierające zasiłek dla najbiedniejszej 
ludności i 2, dla których gospodarstwo rolne było jedynym dochodem, 4 członkinie 
czerpały zyski z wynajmu pokoju lokatorom), stan cywilny, a nawet zorientować się, 
jaką prasę czytały. Można też  wskazać charakter zatrudnienia małżonków członkiń 
lub źródło, z jakiego czerpały środki na utrzymanie siebie i ewentualnie rodzin ko-
biety samotne, jednak materiały nie wskazują składu rodzin, nie wiadomo zatem, czy 
kobiety miały dzieci na utrzymaniu.

Tabela 
Charakterystyka członkiń koła Towarzystwa Polek w Czernicy

Lp. Imie, nazwisko Stan cywilny Utrzymanie Czytana prasa
1. Franciszka Sobalowa zamężna gospodarstwo/górnik „Katolik Polski”
2. Emilia Rydyglowa zamężna bezrobotny –
3. Klara Wyderczanka wolna nauczycielka „Polska Zachodnia”
4. Agnieszka Krajczokowa zamężna górnik „Katolik Polski”

34 Tamże, s. 133, 134, 135.
35 Tamże, s. 134,135. 
36 AP Racibórz, TMP, sygn. 3, k. 9, Korespondencja z Zarządem Głównym w Katowicach Towarzystwa 

Młodych Polek w sprawach organizacyjnych 1933–1934.
37 AP Racibórz, TMP, sygn. 11, Kwestionariusze członkiń Koła w Czernicy 1933.
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5. Jadwiga Kawieńska zamężna ojciec – dróżnik „Polska Zachodnia”
6. Kinga Fojcikowa zamężna górnik „Katolik Polski”
7. Wiktoria Figurowa zamężna górnik „Katolik Polski”
8. Paulina Figurowa wdowa renta –
9. Cecylia Adamowska zamężna bezrobotny –

10. Ludwina Porwolikowa zamężna gospodarstwo polskie gazety
11. Julia Tałkowa (?) wolna nauczycielka „Polski Kurier Zachodni”
12. LudmiłaMikołajewska wolna nauczycielka „Polski Kurier Zachodni”

13. Zofia Menclowa zamężna
górnik (bezrobotny)/

fundusz dla najbiedniejszej 
rodziny

polskie gazety

14. Albina Bluszczowa zamężna górnik –

15. Klara Bugdolowa wolna – „Katolik Polski”, „Gość 
Niedzielny”

16. Marta Meniurowa zamężna ojciec - górnik/ lokator –
17. Janina Szymułkowa zamężna mąż inwalida -bezrobotny –
18. Helena Orlichowa zamężna górnik „Ekspres”
19. Maria Mrozkowa zamężna – „Katolik Polski”
20. Jadwiga Zwięła zamężna górnik/lokator –
21. Anna Wieczorkowa zamężna bezrobotny –
22. Anna Bartlowa zamężna bezrobotny –

23. Franciszka Kubkowa zamężna
górnik (bezrobotny)/

fundusz dla najbiedniejszej 
rodziny

–

24. Marta Miełkowa zamężna górnik –
25. Łucja Franoszowa zamężna strażnik graniczny „Katolik Polski”
26. Karolina Franoszowa wdowa bezrobocie –
27. Matylda Bienkowna wolna ojciec – inwalida „Gość Niedzielny”
28. Marta Kocurowa zamężna renta –
29. Marta Czechiwodowa (?) zamężna ? „Polska Zachodnia”
30. Franciszka Kowalska zamężna bezrobotny „Polska Zachodnia”

31. Jadwiga Kryniowa (?) zamężna bezrobotny „Ekspres” „Gość Nie-
dzielny”

32. Anastazja Jendrużkowa wdowa 20 zł pensji –
33. Marta Kryniowa wdowa 45 zł pensji –

34. Luiza Wałachowa zamężna
bezrobotny/

fundusz dla najbiedniejszej 
rodziny

polskie gazety

35. Anna Nowakowa zamężna Górnik (bezrobotny)/gospodar-
stwo

„Z braku gotówki – żad-
nych”

36. Ludwika Skupieniowa zamężna bezrobotny/gospodarka –
37. Jadwiga Hermanowa zamężna palacz „Katolik Polski”
38. Marta Haikowa (?) zamężna górnik/lokator „Gość Niedzielny”
39. Marta Cycionowa zamężna górnik „Gość Niedzielny”
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40. Anna Kubikowa zamężna zasiłek dla 
najbiedniejszej ludności „Katolik Śląski”

41. Anna Wodzikowa zamężna górnik „Katolik Polski”
42. Genowefa P. (?) zamężna górnik polskie gazety 
43. Julia Figurowa zamężna górnik polskie gazety
44. Małgorzata Figurowa zamężna bezrobotny polskie gazety
45. Ewa Janosz zamężna we dworze/lokator –
46. ? zamężna renta „Katolik Polski”
47. Joanna Salamonowa zamężna inwalida bezrobotny –
48. Emilia Olestowa zamężna bezrobotny „Katolik Śląski”

Źródło: AP Racibórz, zespół 18/134 Towarzystwo Młodych Polek, sygn. 11, Kwestionariusze członkiń 
Koła w Czernicy 1933, k. 1–48. Tabela z nazwiskami członkiń koła w Czernicy została sporządzona na 
podstawie kwestionariuszy członkowskich, jednak z uwagi na stan zachowanego materiału źródłowego 
niektóre nazwiska mogą być przepisane z błędem.

Jednak sprawne działanie koła w Czernicy to przede wszystkim zasługa nauczy-
cielek. Najbardziej oddaną pracy oświatowej była Klara Wyderczanka, która do dnia 
dzisiejszego pozostaje w pamięci mieszkańców jako przykład rzetelności i pracowi-
tości. We wspomnieniach mieszkańców zachowała się jeszcze jedna członkini – Fran-
ciszka Kowalska. Była ona przykładem kobiety zapobiegliwej, twórczej, zaradnej. 
Dzisiaj nosiłaby miano prawdziwego społecznika. Według zachowanych przekazów 
miała być bardzo oszczędna. Podejmowała się nieodpłatnie różnorodnych prac. Na 
przykład rozlewała mleko w szkole, ale nie pobierała za to opłaty. Była także ku-
charką i gospodynią u proboszcza i tę pracę wykonywała również za darmo. Ponadto 
zorganizowała przyjazd czterech dziewczynek z sierocińca – prawdopodobnie sierot 
wojennych, które spędziły w Czernicy okres letnich wakacji38. Czernicki odział To-
warzystwa Polek posiadał własny sztandar, na którym z jednej strony widniał wizeru-
nek Andrzeja Boboli, a z drugiej Matki Boskiej39 .

Z zachowanych materiałów wynika, że udział w pracach Towarzystwa Polek był 
istotnym etapem w kształtowaniu świadomości narodowej górnośląskich kobiet. 
„Skutki działalności Towarzystwa zaczęły objawiać się, powoli i stopniowo. I tak 
dziewczęta śląskie, które przedtem nie umiały czytać i pisać po polsku, później wcale 
ortograficznie poprawną polszczyzną pisywały listy, a nawet podczas wyborów były 
czynnymi, roznosząc kartki wyborcze, a prywatnie w kopalniach, hutach i fabrykach 
agitując na rzecz polskich kandydatów i zachęcając mężczyzn do akcji narodowo- 
-polskiej”40. Przełomem okazał się również udział w życiu politycznym, kulturalno- 
-oświatowym i gospodarczym kobiet skupionych w coraz prężniej rozwijających się 
formalnych organizacjach. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski kobiety zajęły 
się nie tylko kwestiami polskiego patriotyzmu i oddziaływania na własne rodziny, 
w tym przede wszystkim wychowanie dzieci. Ważną kwestią stało się także podnie-

38 Wywiad przeprowadzony z wnuczką Franciszki Kowalskiej – Małgorzatą Miką, Czernica, 23 marca 
2017 r. Źródło w posiadaniu autora. 

39 H. Mordeja: Czernica. Dzieje miejscowości i szkoły. Rybnik 1999, s. 47, 48.
40 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, sygn. H 3055, Księga pamiątkowa pracy społeczno-narodowej kobiet 

na Śląsku od roku 1880 do roku 1922, Katowice 1929, mps: Z działalności społecznej Ludwiki Siemia-
nowskiej na Górnym Śląsku .
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sienie aktywności i przygotowania członkiń do trudnej codzienności w okresie kry-
zysu ekonomicznego. Kursy organizowane przez towarzystwa miały nauczyć kobiety 
radzenia sobie z brakami w domowym budżecie przez samodzielne przygotowanie 
odzieży, a nawet zachęcać je do podejmowania działalności ekonomicznej. Wybrany 
przykład koła w Czernicy pokazuje, że w działalności towarzystw kobiecych udział 
brały w dużej mierze przedstawicielki najniższych warstw społecznych. Górnoślą-
skie kobiety wspólnie starały się podejmować aktywność, która miała pomagać im 
samym i ich bliskim, ale stawiały sobie za cel pomoc innym, często znajdującym się 
w jeszcze trudniejszym położeniu, tym samym wciąż realizowały zadania, które nie-
gdyś przyświecały organizacjom kobiecym, działalności charytatywnej.

PatrycJa tomiczek

„Naprzód”. Die organisatorische Entwicklung der Tätigkeit der oberschlesischen 
Frauenvereine im Kreis Rybnik – die Tätigkeit des Vereins Junger Polinnen in Czernitz
Zusammenfassung
Die Mitgliedschaft im Verein Junger Polinnen stellte ein wesentliches Stadium bei der 
Entwicklung des Nationalbewusstseins oberschlesischer Frauen dar. Nach dem Anschluss 
eines Teiles Oberschlesiens an Polen waren die Frauen nicht nur mit Fragen des polni-
schen Patriotismus und der Einflussnahme auf die eigenen Familien befasst, darunter allen 
voran die Kindererziehung – zu einer wichtigen Frage wurde auch die Aktivierung und 
Vorbereitung der Mitglieder auf den schwierigen Lebensalltag während der ökonomischen 
Krisenjahre. Die seitens der Vereine organisierten Kurse sollten die Frauen auf den Mangel 
im Haushaltsbudget vorbereiten, etwa durch das Erlernen der eigenhändigen Herstellung 
von Kleidung, oder sie sogar zur Aufnahme einer ökonomischen Tätigkeit animieren. Das 
ausgewählte Beispiel des Kreises in Czernitz zeigt, dass sich an der aufgezeigten Tätigkeit 
der Frauenvereine in hohem Maße Vertreterinnen der untersten sozialen Schichten be-
teiligten.

PatrycJa tomiczek

“Forward”. Organizational development of the activities of Upper Silesian women’s 
societies in the Rybnik poviat – the activity of the Society of Young Polish Women in 
Czernica
Summary
Participation in the work of the Polish Women’s Society was an important stage in shaping 
the national awareness of Upper Silesian women. After the incorporation of Upper Silesia 
into Poland, women took up not only the issues of Polish patriotism and influence on their 
own families, including, above all, the upbringing of children – it was also important to 
increase the activity and prepare the members for difficult everyday life during the eco-
nomic crisis. Courses organized by societies were supposed to teach women how to cope 
with deficiencies in the home budget by making clothes on their own and even encourage 
them to take up economic activity. The chosen example of the society in Czernica shows 
that mostly representatives of the lowest social strata participated in the discussed activity 
of women’s societies. 
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Polizeisoldaten aus dem Befehlsbereich 
des Höheren SS- und Polizeiführers Main in 
Nürnberg im Krieg (1939)/1942–1945

I. Relevanz der Untersuchungen zur Polizei zwischen 1933 und 1945 
– ihre lokalen und überregionalen Perspektiven (eine Skizze zum 
Forschungsstand)

Die Geschichte der Polizei im Befehlsbereich des Höheren SS- und Polizeifüh-
rers (im Folgenden HSSPF) Main in Nürnberg wurde bisher nur spärlich untersucht; 
nach wie vor bleibt die Studie von Klaus Wild von 2011 einschlägig, insbesondere 
aufgrund gut recherchierter Quellen und überzeugender methodischer Vorgehens-
weise.1 Exemplarisch betrachtet wird im Bereich des HSSPF Main auf die Ge-
schichte der Polizei im „Dritten Reich“ in Regensburg rekurriert, da sie dort bislang 
kaum untersucht worden ist,2 obwohl die Indienstnahme der Regensburger Polizei 
durch die Nationalsozialisten sofort nach der sogenannten Machtergreifung im Jahr 
1933 begann und dies durch vielfältiges Bildmaterial im zuständigen Stadtarchiv 
auch dokumentiert ist.

Historische Synthesen zur Polizei im „Dritten Reich“ sind überhaupt rar,3 Sam-
melwerke hingegen zahlreicher; sie beziehen sich indes thematisch oder geogra-
phisch nur auf bestimmte Betrachtungsfelder bzw. Gebiete.4 Von Interesse sind 

1 K. Wild: Die Polizeiorganisation in Nürnberg und Fürth von 1919 bis 1945. Master-Arbeit, Deutsche 
Hochschule der Polizei. Münster 2011.

2 Der Aufsatz von Josef Dolhofer behandelt die Geschichte der Polizei im „Dritten Reich“ nur sehr 
zurückhaltend (vgl. J. Dolhofer: Zur geschichtlichen Entwicklung der Regensburger Polizei, in: Regens-
burger Almanach 1973/74, S. 93–103; 1973/74, S. 93–103). In der Arbeit von Josef Wolf endet die 
Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus 1938 (vgl. J. Wolf: Die Aktivitäten der NSDAP und 
ihrer Gliederungen in Regensburg 1936–1939. Zulass.-Arbeit, Uni.-Regensburg. Regensburg 1982, S. 
50.).

3 R. Lenk: Die Rolle der Polizei während des Nationalsozialismus. Weiterführende Betrachtungen in Sach-
sen anhand ausgewählter Persönlichkeiten. Saarbrücken 2015; H.-C. Harten: Himmlers Lehrer. Die 
weltanschauliche Schulung in der SS 1933–1945. Paderborn 2014; J. Schröder: Die Münchner Polizei 
und der Nationalsozialismus. Essen 2013; S. Klemp: „Nicht ermittelt“. Polizeibataillone und die Nach-
kriegsjustiz. Ein Handbuch. Essen 2011; H. Buchheim: SS und Polizei im NS-Staat. Duisdorf 1964. 
Erwähnenswert sind überdies die Ausstellung in Berlin unter dem Titel „Ordnung und Vernichtung – 
Die Polizei im NS-Staat“ von 2011 im Deutschen Historischen Museum Berlin sowie der Fünfteiler 
des ZDF von 2011 „Dem Verbrechen auf der Spur – 200 Jahre Kriminalgeschichte“.

4 Beispielsweise werden genannt: Polizei, Verfolgung und Gesellschaft im Nationalsozialismus. Hg. H. 
Diercks. Bremen 2013; Die Polizei im NS-Staat. Beiträge eines internationalen Symposiums in der 
Hochschule der Polizei in Münster. Hg. W. Schulte. Frankfurt a.M. 2009; Die deutsche Polizei und ihre 
Geschichte. Beiträge zu einem distanzierten Verhältnis. Hg. P. Nitschke. Hilden 1996; Strafjustiz und 
Polizei im Dritten Reich, Hg. U. Reifner, B.-R. Sonnen. Frankfurt a.M. 1984.
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ferner entsprechende Biographien.5 Zur Polizeiausbildung legte Sven Deppisch eine 
Fallstudie zur Polizeischule Fürstenfeldbruck vor,6 über den Strafvollzug ist die Ar-
beit von Nikolaus Wachsmann weiter einschlägig.7 Bis heute prägt die Studie von 
Christopher Browning aus dem Jahr 19938 das Bild der deutschen Polizei zur Zeit 
des Nationalsozialismus, vor allem das der Reserve-Polizeibataillone.

Die Historiographie der frühen Bundesrepublik Deutschland tendierte zu ei-
nem Erklärungsmuster der nationalsozialistischen Massenverbrechen im Zweiten 
Weltkrieg, das das Stichwort „Staatsverbrechen“ widergibt.9 Nach dem Individuum, 
das das Morden vollzog, wurde nicht gefragt. 1964 präsentierte Reinhard Henkys10 
seinen Ansatz der „Handlungsketten“, mit dem er auf Bedingungen, Mechanismen 

5 Zum Beispiel: T. Jacobs: Himmlers Mann in Hamburg. Georg Henning Graf von Bassewitz-Behr als 
Höherer SS- und Polizeiführer im Wehrkreis X 1933–1945. Hamburg 2017; U. Grieser: Himmlers 
Mann in Nürnberg. Der Fall Benno Martin. Eine Studie zur Struktur des Dritten Reiches in der „Stadt 
der Reichsparteitage“. Nürnberg 1974.

6 S. Deppisch: Täter auf der Schulbank. Die Offiziersausbildung der Ordnungspolizei und der Holocaust . 
Baden-Baden 2017.

7 N. Wachsmann: Gefangen unter Hitler. Justizterror und Strafvollzug im NS-Staat. Justizterror und 
Strafvollzug im NS-Staat. München 2006.

8 C. Browning: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen . 
Reinbek bei Hamburg 1993.

9 Zu diesem Deutungsmuster siehe: Licht in den Schatten der Vergangenheit. Die Enttabuisierung der 
Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Hg. J. Friedrich, J. Wollenberg. Frankfurt a.M. – Berlin 1987.

10 R. Henkys: Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Geschichte und Gericht. Stuttgart 1964.

Abb. 1. Blaue Polizei unter dem Hakenkreuz, Reichstrauertag, Regensburg am 12.02.1933 
(Stadtarchiv Regensburg A-Selekt, Polizei 1933)
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und Abhängigkeiten abzielte, die zum Verbrechen führten; allmählich verschob sich 
das Paradigma von Institutionen auf Personen; so ist auch der Schwerpunkt in Brow-
nings Studie. Seine Arbeit ist hier vor allem zu erwähnen, weil er sich explizit mit 
einem Reserve-Polizeibataillon auseinandersetzte, dem Reserve-Polizeibataillon 101 
aus Hamburg, welches zwischen 1940 und 1941 das jüdische Ghetto Litzmann-
stadt in Łódź bewachte.11 Browning vertritt nach seiner Untersuchung der Hambur-
ger Polizisten die These, dass unter bestimmten Bedingungen beinahe jedermann 
zum Täter werden konnte. Inzwischen wird der Erkenntnismehrwert soziologischer 
Betrachtungen von Tätern im Nationalsozialismus angezweifelt.12 besonders sta-
tistische Auswertungen äußerer Merkmale, wie des Alters, der Bildung oder der 
Zugehörigkeit zur NSDAP oder auch kollektive Biographien. Die Zweifel rühren 
daher, dass so unabhängig die Ergebnisse auch ausfallen mögen, man am Ende im-
mer wieder feststellt, dass sowohl Nichtanhänger wie Befürworter des Regimes zu 
Tätern wurden. War etwa die kurz nach Brownings Studie erschienene Arbeit Daniel 
Goldhagens13 über die Deutschen als Hitlers willige Vollstrecker lediglich eine Folge 
einer solchen Feststellung? Goldhagen veranlasste 1996 mit seinem Buch eine breite 
Debatte in Fachkreisen und in der Publizistik;14 auch er rekurrierte auf Reserve-
Polizeibataillone.

Wenn die Frage nach den Ursachen der Gewalt im Vordergrund steht, die von 
Männern ausgeht, welche mit einem Befehls- und Gruppenzwang konfrontiert wa-
ren (gerade ihre Täterschaft unterstreicht Browning stets) – und diese Frage nicht 
explizit auf die Gewalt im „Dritten Reich“ abzielt –, verspricht eine Kontextualisie-
rung dieser Frage über nationale Grenzen der Betrachtung und unabhängig vom po-
litischen System durchaus viel.15 Denn neue Studien zum Beispiel zu den Arbeitsla-
gern im polnischen Eintrachthütte–Zgoda16 und Jogła17 in der Stalin-Ära nach 1945 
oder zu den sowjetischen Lagern des NKWD/GUPVI („Народный комиссариат 
внутренних дел“ bzw. „Главное управление по делам военнопленных и 
интернированных“) im Donezk-Dnjepr-Gebiet der Union der Sozialistischen So-

11 C. Browning: Ganz normale Männer …, S. 59, 62.
12 Diskussionen im Kolloquium am Deutschen Historischen Institut Warschau am 12.12.2017 zum The-

ma „Die deutsche Polizei im Ghetto Litzmannstadt und die Deportationen nach Auschwitz-Birkenau im 
August 1944“. 

13 D. Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Berlin 
1996.

14 „Goldhagen-Kontroverse 1996. Sind die Deutschen vom Antisemitismus geläutert?“, ein Kapitel in: 
W. Scharf: Deutsche Diskurse. Die politische Kultur von 1945 bis heute in publizistischen Kontroversen . 
Hamburg 2009, S. 149–153.

15 Weiterführend zum Thema der Kontextualisierung von Terror und Gewalt siehe: J. Baberowski, M. 
Dabag, C. Gerlach, B. Kundrus, E.D. Weitz: NS-Forschung und Genozidforschung. „Zeithistorische 
Forschungen/Studies in Contemporary History“, Online-Ausgabe, Nr. 5, 2008, H. 3 (URL: http://
www.zeithistorische-forschungen.de/3-2008/id=4399, Druckausgabe: S. 413–437 [17.02.18]), S. 
413–437.

16 Vgl. Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte – Zgoda. Hg. A. Dziurok. Katowice 2002: Obóz 
pracy w Świętochłowicach w 1945 roku. Dokumenty, zeznania, relacje, listy. Hg. A. Dziurok. Warszawa 
2003.

17 J. Kucharski: Jogła – obóz NKWD 1944–1946. Lublin 1995.
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wjetrepubliken (im Folgenden UdSSR)18 nach 1945 deuten darauf hin, dass sich 
das Phänomen der von Männern ausgeübten Gewalt im 20. Jahrhundert19 mehrfach 
wiederholt.

I.1 Aktuelle Herausforderungen der Forschung zur Polizei im „Dritten Reich“
Die im Folgenden skizzierte Geschichte der Polizeieinheiten aus dem Befehlsbe-

reich des HSSPF Main, zumal der Einheiten der Polizeidirektion Regensburg – also 
im süddeutschen Referenzgebiet –, bergen das Potenzial, zu Brownings Hamburger 
Bataillon eine komparative Untersuchung zu versuchen. So würden überdies wei-
tere seiner Untersuchungsergebnisse in einen breiteren Zusammenhang gestellt, 
und es könnte unter anderem geprüft werden, ob Nicht-Deutsche, beispielsweise 
Luxemburger,20 als Angehörige der Reserve-Polizeibataillone allgemein oder ledig-
lich in Hamburg bzw. Norddeutschland aufgefallen sind.

In dieser Abhandlung werden Fragestellungen des Polizeikolloquiums vom Som-
mer 2017 im Institut für Zeitgeschichte in München aufgegriffen.21 In München 
wurden im Besonderen das Spannungsfeld von Polizei, Archiven und historischer 
Forschung behandelt sowie die Belastungen und Auswirkungen der nationalsozialis-
tischen Vergangenheit auf die Polizei in Deutschland und Europa nach 1945. Konti-
nuitäten nach 1945 sind in der gegenwärtigen zeithistorischen Forschung besonders 
aktuell,22 Grund genug, diese Analysen entsprechend auszurichten.

Es werden im Folgenden aber auch Probleme archivalischer Recherchen aufge-
griffen. Insbesondere soll die Frage der Internationalisierung der Archivrecherchen 
in der Praxis angesprochen und empirisch erörtert werden – als gutes Beispiel die-
nen hier Bildquellen. Außerdem geht der Text auf den biographischen Zugang zum 
Thema und komparative Untersuchungen ein (ähnlich dem Referat von Franziska 
Walter in München 2017). Ferner stehen Themen wie „Identität der Täter“ („Kreis 
wissender Kollegen“ oder „Beamte alter Schule“ – Stichworte von Joachim Schröder 

18 S. Karner: Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion 1941–1956 . 
Wien 1995; M. Niedurny: Warunki życia i pracy deportowanych Górnoślązaków na przykładzie obozów 
Regionu Doniecko-Naddnieprzańskiego, in: Wywózka. Deportacje mieszkańców Górnego Śląska do obo-
zów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku. Hg. S. Rosenbaum, D. Węgrzyn. Katowice 
2004. S. 204–229.

19 Gewalt, die im 20. Jahrhundert von Polizeien, Geheimdiensten, Sicherheitsdiensten und ordentlich 
arbeitenden staatlichen Verwaltungen ausging, und die ein Teil der Bevölkerung willig in Kauf nahm, 
thematisiert auch Hobsbawm in seiner einschlägigen Synthese: E. Hobsbawn: Das Zeitalter der Extre-
me. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München 1995, S. 73 f., 553 f., insbesondere S. 476.

20 Vgl. S. Klemp: „Nicht ermittelt“…, S. 70 f.
21 Vgl. Homepage des Instituts für Zeitgeschichte München (weiter nur IfZ) (URL www.ifz-muenchen.

de/aktuelles/artikel/datum/2017/07/21/kolloquium-zur-polizeigeschichte-1 [14.1017]).
22 Vgl. Projekte zu Kontinuitäten zentraler Bundesbehörden (vgl. H-Soz-Kult, URL www.hsozkult.de/

grant/id/stipendien-13960 [14.10.17]); P. Herde: Kontinuitäten und Diskontinuitäten im Übergang 
vom Nationalsozialismus zum demokratischen Neubeginn. Die gescheiterten Berufungen von Hermann 
Heimpel nach München 1944–1946 und von Franz Schnabel nach Heidelberg 1946–1947. (= Hefte 
zur bayerischen Landesgeschichte; 5). München 2017; U. Danker: Parlamentarische Kontinuitäts-
studien zur NS-Zeit. Methodische Potenziale und Grenzen am Beispiel des Falls Schleswig-Holstein, 
„Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte“ Nr. 65, 2017, S. 75–101; „Wie Nazis nach dem Krieg Karri-
ere machten“. „Süddeutsche Zeitung“ vom 06.03.2017 (URL http://www.sueddeutsche.de/bayern/
zeitgeschichte-wie-nazis-nach-dem-krieg-karriere-machten-1.3407370 [14.10.17]).
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im Münchner Kolloquium 2017) und die Notwendigkeit des „Rückgriffs auf Beamte 
aus der Zeit vor 1933“ als Untersuchungsleitlinie im Vordergrund (gemäß den Er-
örterungen von Eberhard Stegerer in München 2017). Nicht zuletzt möchte dieser 
Text einen Beitrag zur landesgeschichtlichen Forschung Ostbayerns im Allgemeinen 
und Regensburgs im Besonderen leisten.

II. Zur Vorgeschichte des „Reserve-Wachbataillons zur besonderen 
Verwendung (im Folgenden z.b.V.) XIII“ und des „Reserve-
Polizeibataillons 131. Eine Skizze der Strukturen der Polizei im 
Wirkungskreis des HSSPF Main

Seit 1933 wurde die Polizei als Organ der Landesverteidigung aufgerüstet; dies 
geschah auf Aufforderung der Wehrmacht, die Mittel stellte 1933 das Reichsminis-
terium der Finanzen in Höhe von 10 Mio. Reichsmark (im Folgenden RM) aus dem 
„Aufkommen an Spende zur Förderung der nationalen Arbeit (Sondervermögen 
III) bereit.23 Nachdem am 31. Oktober 1939 die Verordnung über die Einstellung 
von Wehrpflichtigen in die Schutzpolizei des Reiches erlassen worden war,24 wuchs 
die Zahl der Polizeibataillone bis 1940 auf 110. Dreizehn waren im besetzten Po-
len, sieben im annektierten polnischen Staatsgebiet, zehn in Böhmen und Mähren, 
sechs in Norwegen und vier in den Niederlanden stationiert.25 Polizeiwachbataillone 
wurden erst gemäß eines Erlasses vom 9. September 1942 gebildet, als sämtliche 
seit Kriegsbeginn aufgestellten Polizeibataillone zur Bildung von Polizeiregimentern 
herangezogen wurden.26 Je nach ihrer Zusammensetzung aus aktiven oder älteren 
Polizisten der Reserve hießen die Einheiten Polizei- oder Reserve-Polizeibataillone.27 
Die Stärke der Polizeireserve wurde 1943/44 auf rund 90.000 Mann veranschlagt. 
Wachbataillone der Schutzpolizei waren in bis zu fünf Kompanien aufgeteilt.28 Bis 
März 1943 belief sich die Personalstärke der Reservepolizei auf 145.000 Mann und 
die Zahl der Polizeibataillone im „Operationsgebiet“ (in der Quelle nicht definiert) 
belief sich auf 66.29

Die Behauptung Curillas, dass der Heimatstandort eines Polizeibataillons üb-
licherweise die Stadt gewesen sei, in der es aufgestellt und aus der die Bataillon-

23 Bundesarchiv (im Folgenden BArch)/R2/18717: Schreiben an Ref. Schmidt-Schwarzenberg vom 
11.08.1937.

24 Reichsgesetzblatt (weiter: RGBl) 1939 I, S. 2137 (nach R. Absolon: Die Wehrmacht im Dritten Reich . 
Bd. 5. Boppard a. R. 1988, S. 387).

25 K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 68, Anm. 196.
26 BArch/R19/103: Schnellbrief des RFSSuChdDtPol vom 9.7.1942; K. Wild: Die Polizeiorganisation …, 

S. 75.
27 Vgl. W. Nachtwei: „Ganz normale Männer“. Die Verwicklung von Polizeibataillonen aus dem Rheinland 

und Westfalen in den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg, S. 2 (Online-Ressource, URL http://
www.stolpersteine-gelsenkirchen.de/Pol_Btl_Artikel.pdf [14.10.17]); K. Wild: Die Polizeiorganisati-
on…, S. 67, Anm. 194.

28 H-J. Neufeldt: Entstehung und Organisation des Hauptamtes Ordnungspolizei, in: Zur Geschichte der 
Ordnungspolizei 1936–1945. Hg. G. Tessin. Koblenz 1957, S. 5–115, hier S. 101.

29 BArch/R 2/12136a: Vermerk des Reichsministeriums der Finanzen vom 23.03.1943; BArch/R 2/31680: 
Vorlage an Reichsleiter Bormann vom 21.01.1943.
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sangehörigen gekommen seien,30 ist zu pauschal und nach der Durchsicht nur eines 
Standortes – gerade der Polizeiverwaltung Regensburg – in der Deutschen Dienstelle 
für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht (im Folgenden WASt), als falsch zu bezeichnen. Zu sprechen 
wäre vom Einzug aus dem jeweiligen Gebiet des zuständigen HSSPF.

Im Bereich des HSSPF Main in Nürnberg (also im Wehrkreis XIII) des Generals 
der Waffen-SS und Polizeigenerals Dr. Benno Martin31 (ab 1942) gab es insgesamt 
fünf bis acht Einheiten, die Reserve-Kompanien oder -Bataillone waren.32

II.1 Reserve-Polizeibataillon z.b.V. (=Polizeiwachkompanie Regensburg)
Über das Reserve-Polizei(wach)bataillon zur besonderen Verwendung (z.b.V.) 

XIII ist indes wenig bekannt. Gesichert ist bisher, dass seine 3. Kompanie im Okto-
ber 1944 in Bochnia bei Krakau eingesetzt wurde.33 Die 4. Kompanie wurde 1944 in 
Litzmannstadt unter der Bezeichnung „Polizeiwachkompanie Regensburg“ verwen-
det.34 Beide Kompanien waren gemäß Erlass des Inspekteurs der Ordnungspolizei 
XIII, des Generalmajors der Polizei Paul Will,35 vom 18. September 1942 aus der 
Hafenabteilung Regensburg aufgestellt worden; eine recherchierte Namensliste um-
fasst 85 Personen.36 

Bei genauer Betrachtung der Quellen wird augenfällig, dass Informationen zu den 
Strukturen der Polizei im Bereich des zuständigen HSSPF Main fehlen. Die zentrale 
Frage ist daher: Um welche Einheit handelt es sich hier eigentlich? Die ausgewertete 
Literatur bringt wenig Aufklärung: Es gibt eine Arbeit zur „Reserve-Polizeikompanie 
Nürnberg“,37 die gleichfalls im Zuständigkeitsbereich des HSSPF Main aufgestellt 
wurde. Dieser Text bietet viele Informationen zu den Einsätzen jener Einheit in 
Weißrussland und ist eine instruktive Darstellung zur Geschichte der Vernichtung 
der Juden in Osteuropa. Zur Aufklärung der Strukturen der Reservepolizei trägt er 
jedoch wenig bei. Vor allem vermisst man die Information, zu welchem Bataillon 

30 Vgl. W. Curilla: Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei 1939–1945. Paderborn 
2011, S. 897.

31 U. Grieser: Himmlers Mann …; K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 110–115; R. B. Birn: Die Höhe-
ren SS- und Polizeiführer. Himmlers Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten. Düsseldorf 1986, 
S. 64 f., 69 f., 93–105. Die Struktur der HSSPF war unmissverständlich für den geplanten Krieg und 
ohne Zweifel auf Verlangen der Wehrmacht geschaffen worden (vgl. BArch/R 2/12167: Schreiben des 
RFSSuChdDtPol vom 13.01.1940.

32 K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 76, Anm. 254.
33 Ebd., S. 75.
34 Stadtarchiv Regensburg (im Folgenden StAR)/PA-p 935: Personalakt; Archiwum Państwowe w Łodzi 

[Staatsarchiv Łódź] (im Folgenden APŁ) /29326a (Mkf L-21412). Ob „Wachkommandos“ der 1. und 
2. Kompanie des Polizeiwachbataillons Litzmannstadt (ca. 1942) mit dem Polizeibataillon aus dem 
Bereich des HSSPF Main (Wehrkreis XIII) in Verbindung zu setzten sind, ist nicht sicher (vgl. Klee, 
1988, S. 200).

35 Paul Will (geb.16.08.1888) war IdO XIII vom 25.04.1938 bis 22.03.1943 (vgl. Polnik, 2011, S. 225, 
Anm. 34).

36 StAR/PA-p 4210: Personalakt M. Käser (Jg. 1900).
37 Vgl. W. Curilla: Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weißrussland 

1941–1944. Paderborn 2006, S. 682–685; J. Tobias: „Ihr Gewissen war rein; sie haben es nie benutzt“. 
Die Verbrechen der Polizeikompanie Nürnberg, Nürnberg 2005, S. 12–24.
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diese Reserve-Polizeikompanie Nürnberg eigentlich gehörte; vermutlich zu einem 
der Reservepolizeibataillone mit den Nummern 131 bis 134. Wild liefert mit seiner 
Studie von 2011 einen unverzichtbaren Beitrag zur Polizei im Bereich des HSS-
PF Main und geht auch auf Strukturen ein,38 doch beantwortet auch er die Frage 
nicht, welchen Platz die oben genannte Nürnberger Kompanie oder die hier in Frage 
stehende Regensburger Einheit im System der Ordnungspolizei des HSSPF Main 
einnahm.

Im Regensburger Wehrbezirkskommando wurde seit 1939 zur Reserve der 
Schutzpolizei gemustert und eingezogen,39 und zwar nicht nur im Wehrkreis XIII, 
sondern mit Gewissheit auch im benachbarten Wehrkreis VII.40 Ein Einsatzort der 
Regensburger Reservepolizisten während des Zweiten Weltkrieges war unter ande-
rem die polnische Stadt Łódź. Dort lebte eine alteingesessene deutsche Minderheit, 
die die Stadt – gemäß den Quellen – bis 1939 Lodsch nannte. Nach der Besetzung 
der Stadt durch die deutsche Wehrmacht im Jahre 1939 wurde zunächst nur noch 
der deutsche Stadtname verwendet, der polnische unterbunden. Am 11. April 1940 
erfolgte schließlich die Änderung des Stadtnamens nach General Karl Litzmann in 
Litzmannstadt – offenkundig eine Maßnahme der nationalsozialistischen Ortsna-
menpolitik.41

Die „Lodscher Zeitung“ informierte in dieser Zeit ganz offiziell am 10. Januar 
1940, dass ein jüdisches Viertel in der Stadt entstehen werde, und seit Februar 
1940 wurde der Plan ausgeführt. Das Ghetto Litzmannstadt wurde in Wohnvierteln 
im nördlichen Stadtteil Bałuty eingerichtet. Es umfasste bis 1942 ein Gebiet von 
zunächst 4,13 Quadratkilometern, dann nur noch von 3,82 Quadratkilometern. 
Im Juni 1940 lebten im Ghetto 153.849 Juden aus Lodsch und 6.471 weitere, die 
zwangsweise aus dem Wartheland umgesiedelt worden waren, insgesamt 160.320 
Personen. Ihre Zahl blieb nur kurze Zeit konstant und betrug bis Ende 1941 ca. 
162.700 Personen. Da aber einerseits ab Oktober 1941 erste Transporte mit west- 
und mitteleuropäischen Juden im Ghetto Litzmannstadt eintrafen und andererseits 
ab Januar 1942 die deutschen Besatzungsbehörden mit der systematischen Depor-
tation und Ermordung der Ghettobevölkerung begannen, fluktuierte die Zahl der 
Ghettoinsassen im Folgenden beträchtlich. In mehreren Selektionen wurden nicht 
arbeitsfähige Bewohner, insbesondere kleine Kinder, Alte und Kranke, in Vernich-
tungslager, vor allem nach Kulmhof (poln. Chełmno), zur Ermordung abtranspor-
tiert. Kurz vor der endgültigen Räumung des Ghettos im August 1944 lebten dort 
noch ungefähr 80.000 Menschen.42

38 Vgl. Anm. 1.
39 Stadtarchiv Regensburg (im Folgenden StAR)/PA-p 2308: Personalakt; StAR/PA-p 4210: Personalakt.
40 Staatsarchiv München (im Folgenden StaAM)/Polizeidirektion München/8221: Kommandotagesbe-

fehl 53 vom 27.05.1942.
41 „Das Ziel, den Reichsgau nachhaltig einzudeutschen, wurde auch mit zahlreichen Ortsnamenände-

rungen verfolgt. [...] 1940 ließ Hitler den neuen Namen „Litzmannstadt” verkünden“ (vgl. W. Gerke: 
Beiträge zur Geschichte der Deutschen in Polen während des Zweiten Weltkriegs 1939-1945. Herne 
2004, S. 40); siehe ferner K. Preiswuß: Ortsnamen in Zeit, Raum und Kultur: die Städte Allenstein/
Olsztyn und Breslau/Wrocław. Berlin 2012, hier S. 60 f.

42 Vgl. J. Schnaus, R. Smolorz, M. Spoerer: Die Rolle des Ghetto Litzmannstadt (Łódź) bei der Versorgung 
der Wehrmacht und der deutschen Privatwirtschaft mit Kleidung (1940 bis 1944). „Zeitschrift für 
Unternehmensgeschichte“ Nr. 62, 2017, S. 35–56, hier S. 37–41.
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Zu den Aufgaben der deutschen (Reserve-)Polizeibataillone zählten dort unter 
anderem, Juden in der Stadt und Umgebung aufzuspüren und ins Ghetto einzulie-
fern, ferner den Zaun des Ghettos zu bewachen, das rigoroser abgeriegelt war als die 
meisten anderen Ghettos. Innerhalb des Ghettos waren die deutsche Schutzpolizei 
und die Kriminalpolizei, ferner die Gestapo als Ghettopolizei ansässig, die sich in 
erster Linie mit dem Raub jüdischen Eigentums befasste und des Weiteren für „Ord-
nung“ sorgte; dies geschah zusammen mit der sogenannten jüdischen Ghettopolizei. 
Mannschaftsränge der Reservisten durften das Ghetto jedoch nicht betreten, ihre 
Offiziere nutzten gleichwohl den ihnen gestatteten Zugang, um sich dort beispiels-
weise Ledermäntel und Stiefel anfertigen zu lassen. Polizisten aller Einheiten waren 
allerdings an den Selektionen beteiligt, wenn immer wieder Arbeitsunfähige, wie 
oben beschrieben, zum Tod bestimmt wurden.43 Reservepolizisten bewachten in 
Litzmannstadt auch das sogenannte bewegliche Gut.44

II.2 Einsatz des Reserve-Polizeibataillon z.b.V. in Litzmannstadt
Die Ordnungspolizei und damit die örtliche Schutzpolizei waren in Lodsch/Litz-

mannstadt dem Polizeipräsidium unterstellt, dem kommissarisch ab 24. Septem-
ber 1939 der SA-Obergruppenführer Adolf Heinz Beckerlé aus Frankfurt am Main 
vorstand; institutionalisiert wurden die Strukturen erst am 12. Oktober 1939. Als 
Polizeipräsidenten folgten SS-Brigadeführer Johannes Schäfer, SS-Brigadeführer 
Karl Wilhelm Albert bis Ende Oktober 1944 und schließlich SS-Oberführer Walter 
Stein.45 

Zur Verstärkung der örtlichen Einheiten der aktiven Schutzpolizei kam ab 
17. September 1939 ein Polizeibataillon unter dem Befehl des Majors der Schutz-
polizei Walter Kegel, das neun Züge umfasste. Ab 1939 dienten in Lodsch auch 
Reserve-Polizeibataillone,46 allesamt mit den jeweiligen numerischen Bezeichnungen 
31, 41, 43, 44, 101, 113, 132. Die Mannschaften setzten sich aus aktiven Schutz-
polizisten und aus Reservisten der Schutzpolizei zusammen.47 Schließlich wird das 
Reserve-Wachbataillon der Schutzpolizei Litzmannstadt genannt, das mutmaßlich 
dem HSSPF Warthegau, Generalleutnant der Waffen SS Heinz Reinefarth, un-

43 BArch/B162/7450: Bericht des Bundesministeriums für Inneres, Wien vom 23.02.1968; Das Gesicht 
des Gettos. Bilder jüdischer Photographen aus dem Getto Litzmannstadt 1940–1944. Hg. A. Nachama. 
Berlin 2010, Sp. 12, 14, 20; Getto łódzkie. Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w 
Polsce. Hg. A. Eisenbach. Bd. 1. Warszawa 1946, S. 29; Sven Deppisch: Täter auf der Schulbank. Die 
Offiziersausbildung der Ordnungspolizei und der Holocaust. Baden-Baden 2017, S. 325.

44 BArch/B162/7450: Vernehmungen des Zeugen Julius Cz. vom 27.10.1967 und  von Franz B. vom 
23.02.1968.

45 M. Cygański: Policja kryminalna i porządkowa III Rzeszy w Łodzi i Rejencji łódzkiej. „Rocznik Łódzki“ 
Bd. XVI (XIX), 1972, S. 27–65, hier S. 48, 51.

46 Alberti schreibt, dass anfangs vier, später zwei Reserve-Polizeibataillone der Schutzpolizei eine wich-
tige Rolle bei der Verfolgung und Vernichtung der Juden im Warthegau gespielt hätten, die dem Be-
fehlshaber der Ordnungspolizei direkt unterstellt gewesen seien (vgl. M. Alberti: Die Verfolgung und 
Vernichtung der Juden im Reichsgau im Wartheland 1939–1945. Wiesbaden 2006, S. 76).

47 S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 75, 175, 225 f. Das Polizei-Bataillon 44 kam am 17. Jan. 1940 
aus Leipzig nach Lodsch (vgl. Archiwum Państwowe w Poznaniu (im Folgenden APPo) [Staatsarchiv 
Posen]/1235/107: Kommandeurbesprechung der Befehlshaber der Ordnungspolizei in Posen vom 
15.01.1940).
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terstand.48 Die Quellen sprechen von einer 2. und 3. Stadtwachkompanie.49 Ende 
1941 hatte die Litzmannstädter Schutzpolizei 86 Offiziere und 2.556 Polizisten im 
Dienst; die Angehörigen der Reservebataillone sind darin allem Anschein nach nicht 
eingerechnet, behauptete Franz T. 1968, er sei bereits vor Ort von der 3. Kompanie 
des Wachbataillons (vermutlich des Bataillons 13250) zum Reserve-Polizeibataillon 
Litzmannstadt gewechselt.51 Dafür spricht, dass es außer den Reservisten andere 
Angehörige des Regensburger Kommandos der Schutzpolizei gab, die in Litzmann-
stadt dienten, jedoch nicht in den zuständigen Reserve-Polizeibataillonen, sondern 
beim Reserve-Polizeibataillon Litzmannstadt, so beispielsweise Max L. (Jahrgang 
[im Folgenden Jg.] 1909) aus Landshut.52

In der Stadt war der Kommandant der Schutzpolizei nicht dem Inspekteur der 
Ordnungspolizei unterstellt (ab 1942 Kommandeur der Gendarmerie Hans Podz-
um), sondern für die gesamte Zeit unmittelbar dem Polizeipräsidenten.53 

Bereits im Oktober 1940 traf in Litzmannstadt eine von der Polizei Nürnberg 
aufgestellte Einheit ein, das Polizeibataillon 132.54 Es verrichtete Dienst anstelle des 
abgelösten, zuvor in Hamburg aufgestellten Reserve-Polizeibataillons 101.55 Unter 
den Polizisten des Bataillons 132 waren Angehörige des Regensburger Kommandos 
der Schutzpolizei.56 Ob sie beispielsweise bei dem Einsatz vom 10. Dezember 1940 
aktiv mitwirkten, ist nicht sicher. Damals begleitete das Polizeibataillon 132 einen 

48 A. Galinski: Policja hitlerowska w gettcie łódźkim, in : Fenomen getta łódzkiego. Hg. P. Samuś, W. Puś. 
Łódź 2006, S. 143–154, hier S. 147. Ferner sind das Polizeischutzregiment 35 und das SS-Polizeiregi-
ment 24 in Litzmannstadt zu nennen, deren Heimatstandort Lodsch war. Polizeiregimente wurden erst 
1942 gebildet (vgl. BArch/B162/7450: Bericht Franz T. vom 09.02.1968); M. Cygański: Policja …, S. 
57.

49 APŁ/891/1: Polizeipräsident Litzmannstadt vom 11.12.1943 und 12.12.1943 (jeweils S. 68 bzw. 69).
50 Dies stützen die Aussagen von Hubert D. und Julius Cz. vom 30.10.1967 bzw. 27.19.1967. Sie erklär-

ten, dass die Angehörigen der 1. Kompanie in der Hauptsache Berliner, diejenigen der 2. Kompanie 
Wiener, Schlesier und Bayern, die der 3. und 4. Kompanien Berliner, Schlesier und Bayern und dieje-
nigen der 5. Kompanie Volksdeutsche gewesen seien (Barch/B162/7450: Aussagen der Zeugen Hubert 
D. und Julius Cz.).

51 Bojanowski erwähnt das Bataillon 103, wahrscheinlich zu Unrecht (vgl. S. Bohanowski: Łódź pod 
okupacją niemiecką w latach II wojny światowej 1939–1945. Łódź 1992, S. 30, 106 f.); M. Alberti: Die 
Verfolgung …, S. 164; S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 130, 494, 520, 523; A. Diamant: Getto Litz-
mannstadt. Bilanz eines nationalsozialistischen Verbrechens mit Deportations- und Totenlisten der aus 
dem Altreich stammenden Juden,  Frankfurt 1986. S. 175; P. Klein: Die „Gettoverwaltung Litzmann-
stadt“ 1940 bis 1944. Eine Dienststelle im Spannungsfeld von Kommunalbürokratie und staatlicher 
Verfolgungspolitik. Hamburg 2009, S. 187.

52 BArch/Deutsche Dienststelle (im Folgenden WASt) für die Benachrichtigung der nächsten Angehöri-
gen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kom-
mando der SchPo Regensburg, Erkennungsmarken, 63 (Max L. [Jg. 1909]) sowie darin das Schreiben 
an die Dienststelle der Feldpolizei Nr. 18146E vom 27.05.1943.

53 BArch/B162/7420: Schreiben der Zentralstelle Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von national-
sozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 24.01.1977, S. 4–6.

54 S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 504; W. Curilla: Der Judenmord …, S. 233.
55 BArch/B162/7450: Bericht des Franz T. vom 09.02.1968; Kühl, 2014; C. Browning: Ganz normale 

Männer …, S. 59.
56 Ein Beispiel dafür sind der aus Pielenhofen stammende Oberwachtmeister der Reserve Josef G. (Jg. 

1909) (StAR/PA-p 2720: Personalakt) oder Franz H. (StAR/PA-p 6113, StAR/Beamte, Angestellte, 
Arbeiter 143). Diese Informationen wurden mit denen des Bundesarchivs, WASt, abgeglichen (vgl. 
BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erken-
nungsmarken).
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Transport mit 639 Juden nach Posen, wo diese zur Arbeit am Bau der Autobahn 
Posen–Frankfurt a. d. Oder gezwungen wurden. Es ist überdies bekannt, dass An-
gehörige dieses Bataillons zwischen 1941 und 1942 das „Zigeunerlager“ im Ghetto 
Litzmannstadt bewachten.57 Sie waren es auch, die vom 16. Oktober bis zum 4. 
November 1941 annähernd 20.000 Juden neben ungefähr 5.000 Roma, allesamt aus 
dem Altreich, vom umzäunten Ghetto-Bahnhof Radegast ins Ghetto führten.58

Des Weiteren gab es neben den Reserve-Schutzpolizisten in Litzmannstadt auch 
Polizeigendarmen aus dem Landkreis Regensburg,59 die jedoch erst im Dezember 
1943 zu einer Offiziersschulung dorthin abkommandiert wurden; ob diese Leut-
nante der Gendarmerie mit dem Ghetto in Litzmannstadt oder den Ghettos in der 
Umgebung zu tun hatten, bleibt ungewiss. Die Gendarmerie ist ein weiterer Aspekt 
der Polizeigeschichte, bei dem es zunächst auch um eine Klärung der Strukturen, 
Abhängigkeiten und Aufgaben im Bereich des HSSPFs Main bis 1945 ginge.60 Hier 
sei das Thema nur angedeutet und der Beschränkung auf das Hauptthema wegen 
zurückgestellt.

Seit 1942 diente in Litzmannstadt die 3. Polizei-Wachkompanie zur z.b.V. XIII. 
Sie wurde am 19. März 1943 in die 5. Polizei-Wachkompanie z.b.V XIII und am 13. 
Mai 1943 schließlich in die 4. Polizei-Wachkompanie z.b.V. XIII umbenannt, mit 
dem Zusatz „Sondereinsatz Litzmannstadt“ in der Bezeichnung.61 Am Ende erhielt 
die Einheit kurz vor dem Abzug aus Litzmannstadt im Laufe des Dezembers 1944 
die Benennung 2. Kompanie des Polizeibataillons z.b.V Litzmannstadt. Ihre Aufgabe 
bestand von da an darin, im Rücken der Wehrmacht Partisanen zu bekämpfen.62 An-
gehörige dieser Kompanie rekrutierten sich unter anderem aus der 1940 gegründe-
ten und ungefähr 400 Mann starken Hafenwachkompanie der Schutzpolizei Regens-
burg.63 Manche dieser Reserve-Schutzpolizisten in Litzmannstadt hatten das Glück, 
zur Hafenabteilung Regensburg vor der Auflösung des Ghettos zurückbeordert zu 

57 K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 74. Ab Juli 1942 wurde das Bataillon außer in Litzmannstadt 
auch in „Russland-Nord“ verwendet (vgl. S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 504); BArch/B162/7450: 
Aussage von Josef T. im Bericht Franz B. vom 23.02.1968.

58 Vgl. Getto łódzkie …. Hg. A. Eisenbach. S. 203–206. Zur Entstehung und Auflösung des Zigeunerla-
gers im Ghetto Litzmannstadt siehe M. Luchterhandt: Der Weg nach Birkenau. Entstehung und Verlauf 
der nationalsozialistischen Verfolgung der „Zigeuner“. Lübeck 2000, S. 195 f..; M. Albert: Die Verfol-
gung …, S. 395 f., 398 f., 434 (Anm. 339), ferner S. 451.

59 Staatsarchiv Amberg (im Folgenden StAAm)/Landpolizeidirektion Regensburg/2012: Schnellbrief des 
Reichsministeriums des Innern vom 13.12.1943. In Litzmannstadt gab es eine Schule für Anwärter 
der Gendarmerie. Die Schulungen dauerten gewöhnlich drei Monate (vgl. M. Cygański: Policja …, S. 
62).

60 Für eine erste Annäherung an das Thema wird empfohlen: K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 20 f. 
61 StAR/PA-p 6169: Personalakte.
62 StAR/PAp 935: Personalakte Max Brandl; StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Schreiben M. 

Brandls an die Spruchkammer Regensburg vom 03.07.1947. Zu den Aufgaben der Polizei und dem 
Verhältnis zwischen Wehrmacht und Polizei im sogenannten Großdeutschen Reich siehe Geheimes 
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (im Folgenden GSPK)/ HA XII/I/153: Zeitungen und Zeit-
schriften, Bernhard Scheer, Polizei und Wehrmacht. Auskünfte über den „Einsatz der Ordnungspolizei 
unter Wehrmachtsbefehl“ sind ferner im Vortrag des Chefs der Ordnungspolizei über den Kräfte- und 
Kriegseinsatz der Ordnungspolizei im Jahre 1941 vom 01.02.1942 enthalten, insbesondere S. 9–16; 
BArch/R43/4071).

63 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Schreiben Max Brandls vom 03.07.1947.
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werden,64 waren also an der anstehenden Räumung des Ghettos in Litzmannstadt im 
August 1944 nicht beteiligt. Damit wurde ihnen erspart, worauf Browning in seiner 
Studie hindeutete: „[…] eine Kombination situationsabhängiger Faktoren und eine 
ideologische Überschneidung, die mit dem Feindstatus und der Entmenschlichung 
der Opfer zusammentraf, genügten, um ‚ganz normale Männer‘ zu ‚willigen Vollstre-
ckern‘ zu machen“. Die Verwendung von Reservepolizisten in Konzentrationslagern 
und als Wachen in Zwangsarbeiterlagern war ab 1942 obligatorisch, weil auf diese 
Weise jüngere Angehörige der Polizeibataillone offensichtlich für andere Aufgaben 
im Krieg freigehalten wurden. 

II.3 Die Rolle des Reserve-Polizeibataillon z.b.V. im Ghetto Litzmannstadt im August 
1944

Die zwei Schriftstücke (Abb. 2 und Abb. 3) belegen, dass die „Regensburger 
Polizeiwachkompanie“, im Eigentlichen die „4. Kompanie des Wachbataillons XIII 
z.b.V. ‚Sondereinsatz Litzmannstadt‘“, zwischen dem 5. und 30. August 1944 in 
neun Transporten 16.960 Juden aus dem Ghetto Litzmannstadt ins Vernichtungsla-
ger Auschwitz-Birkenau überführte.65

64 StAR/PA-p 9943: Personalakt Ludwig Weihrauchs.
65 K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 69 (nach Browning). Siehe auch das Original: C. Browning: 

Ganz normale Männer …, S. 58, 208–247.

Abb. 2, Abb. 3. Belege für die Auflösung des Ghettos Litzmannstadt im August 1944 (Archi-
wum Państwowe w Łodzi 29326a/Bl. 215; 29326a/Bl. 216)
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Setzt man die oben genannte Gesamtzahl der Juden an, die bei der Auflösung 
des Ghettos von Litzmannstadt nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurden, so 
ist die Regensburger Kompanie für ein Viertel (25,31 Prozent) aller dorthin über-
führten Juden verantwortlich.

Über die Transporte lassen sich nur mit Mühe Informationen gewinnen, sie sind 
aber am Ende zahlreich.66 Von einem Transport, den die Regensburger Polizeiwach-
kompanie auf dem Weg nach Auschwitz bewachte und dort am 15. August 1944 
(Abb. 3) übergab, ist bekannt, dass die meisten der zur Arbeit – und nicht zum Tod 
– ausgesonderten Menschen im Vernichtungslager Auschwitz nicht verblieben, son-
dern in ein Außenlager, in die Zeche Neu-Dachs in Jaworzno gebracht wurden.67

Die Quellen belegen, dass es gelungene Fluchtversuche während der Transporte 
gab, sie sprechen jedoch auch davon, dass auf die Flüchtigen scharf geschossen wur-
de und es Tote zu beklagen gab. Über ihre Zahl schweigen sich die Quellen allerdings 
aus.68 Da die Räumung des Ghettos Litzmannstadt bereits vor dem August 1944 be-
gonnen hatte, ist zu vermuten, dass die 4. Kompanie des Wachbataillons XIII z.b.V. 
zwischen dem 23. Juni und dem 14. Juli 1944 auch die zehn Transporte mit 7.000 
Menschen zur Vernichtung nach Kulmhof begleitete.69 

Für die Täter war Geld weniger eine Motivation zu gewissenhaftem Dienst: Die 
Gebühren der Transporte, wie sie an die Schutzpolizei ausbezahlt wurden, beliefen 
sich im August 1944 laut einer überlieferten Quelle auf 2.250,00 RM und wurden 
von einem Sonderkonto Nr. 12300 ausbezahlt.70 Da der Regensburger Wachkom-
panie von demselben Konto aber 2.331,00 RM ausbezahlt wurden (vgl. Abb. 3), 
ist von monatlichen laufenden Kosten auszugehen – hier sind weitere Recherchen 
erforderlich.

Der Kommandierende der Regensburger Wachkompanie war der Oberleutnant 
der Schutzpolizei Heinrich Herbst, geboren am 21. Dezember 1903 in Gardelegen, 
nördlich von Magdeburg. In den Kriegsjahren 1941 und 1942 war er in der Stadt 
Schönebeck an der Elbe gemeldet, wie aus vorhandenen Adressbüchern ersichtlich 
ist. Damals war Herbst noch Leutnant der Schutzpolizei. 1944 und noch 1947/48 
war er nach wie vor in Schönebeck in der Böttcherstraße 39 gemeldet.71 Dann ver-
liert sich der bisher recherchierte Weg, und es bleibt ungewiss und ist unwahrschein-

66 Vgl. APPo/1235/107: Abschrift des Befehls des Chefs der Ordnungspolizei Nr. Ia 4763/42 vom 
10.06.1942, angefertigt am 18.06.1942.

67 Europa wg Auschwitz. Litzmannstadt Ghetto. Hg. M. Miller. Oświęcim 2009, S. 391 f., 394, 398; 
Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen der ehemaligen Staatssicherheit der DDR (im 
Folgenden BStU)/MfS HA IX/11/ZM 1493, Akte 10: Bericht Perec Miedzinskis vom 28.05.1945 
u. Bericht Srol J.s vom 28.05.1945; Interview vom 28.01.1996 (vgl. USC Shoah Fundation, URL 
http://vhaonline.usc.edu/viewingPage?testimonyID= 12312&returnIndex=0# [20.10.2017]). Auf 
der Homepage der USC Shoah Fundation sind allein unter den Stichworten „Litzmannstadt“ und „Re-
gensburg“ 23 Interviews vorhanden; A. Strzelecki: Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz 
i ich zagłada, Oświęcim 2004, S. 324–326.

68 Jüdisches Institut Warschau (im Folgenden: ŻIH)/301/5983: Bericht Boris Opatowskis vom 
16.05.1963.

69 Vgl. G. Zorn: Nach Ostland geht unser Ritt. Die Eroberungspolitik zwischen Germanisierung und Völ-
kermord. Bonn 1980, S. 98.

70 APŁ/29326a (Mkf L-21412): Kontoauszug vom 20.09.1944, Mf. S. 188.
71 Auskunft des Stadtarchivs Schönebeck/Elbe (im Folgenden StASch) an das Stadtarchiv Regensburg 

vom 10.09.2015. Die Adressinformationen wurden mit den Informationen der BArch/ WASt abge-
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lich, dass er über die Zäsur des Jahres 1945 hinweg weiterhin in der sich formieren-
den sowjetischen Besatzungszone bei der Polizei diente.

In den Akten der Ludwigsburger Abteilung des Bundesarchivs ist jedoch ein Ver-
fahren von 1987 dokumentiert, in dem ein H. Herbst, der im Konzentrationslager 
(im Folgenden KZ) Litzmannstadt eingesetzt worden war, wegen Mordes von der 
Volksrepublik Polen und der sozialistischen Tschechoslowakei gesucht wurde. Die-
ser H. Herbst wurde in die Fahndungslisten der Central Registry of War Criminals 
and Security Suspects eingetragen. 1990 wurde der Fall dem Landgericht Hannover 
übergeben und das Verfahren 1993 eingestellt.72 Ob es dabei um Heinrich Herbst, 
den Kommandierenden der Regensburger Wachkompanie im Ghetto Litzmannstadt 
ging, ist bisher nicht verlässlich festzustellen.73

III. Das Reserve-Polizeibataillon 131 
Am 24. August 1939 wurde in 

Regensburg aus dem Verstärkten Po-
lizeischutz (im Folgenden V.P.S.) Re-
gensburg eine Kompanie aufgestellt, 
die Ende September nach Nürnberg-
Zirndorf abkommandiert wurde. 
Ausbilder der Regensburger Einheit 
war Kompanie-Führer Oberleutnant 
Richard Keddi.74 Die Polizeireservis-
ten wurden in Zirndorf ausgebildet 
und als Reserve-Polizeibataillon 131 
unter den Befehl von Major Hans-
Otto Ohrt gestellt.75

Im Januar 1940 erhielt die Kom-
panie grüne Uniformen und wurde 
in der letzten Märzwoche 1940 an 
der Grenze zum Protektorat in ei-
ner Suchaktion zum ersten Mal 
eingesetzt. Am 26. April erfolgte 
in Eichstätt die Vereidigung als Re-
serve-Polizeibataillon 131 vor dem 
Inspekteur der Ordnungspolizei in 

glichen (vgl. BArch/DD [WASt]/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regens-
burg, Erkennungsmarken).

72 BArch/B162/42017: AZ UNHCC, Serial 30/87, 2680/Cz/G/41.
73 1942-1945 war in Bremen Leiter der Schutzpolizei Carl-Robert Herbst (Auskunft des Staatsarchivs 

Bremen an das Stadtarchiv Regensburg vom 16.9.2014). Eine Verwechslung wäre möglich.
74 Museen der Stadt Regensburg (im Folgenden MdStR)/Inv.Nr. G1994 (=Bildalbum des Res.Pol.Batl. 

131).
75 S. Klemp: „Nicht ermittelt“…, S. 236. Hans-Otto Ohrt, geb. am 01.01.1899 in Wittorf, seit 31.03.1921 

Angehöriger der Polizei, 1941 wohnhaft in Nürnberg (vgl. BArch/R601/2347: Verleihung des Polizei-
dienstabzeichens vom 28.03.1941).

Abb. 4. Btl. Kommandeur, Btl. Stabchef und Chef 
der 3. Kompanie, von rechts nach links: Hptm. 
Richard Keddi, Dr. med. Matthias Haslbeck, 
Kommandeur Hans-Otto Ohrt, Ltn. Fricke, Ltn. 
Heisig (Museen der Stadt Regensburg Inv. Nr. 
G1994/13)
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Bayern-Nord, Oberst Paul Will;76 Bilder davon sind im Internet veröffentlicht.77 
Dann begann für das Bataillon der Krieg: Über Nürnberg gelangte die Einheit nach 
Berlin, wo eine fünfwöchige Vorbereitung auf den Einsatz in Norwegen stattfand. 
Die 3. Kompanie – ursprünglich aus Regensburg – setzte sich aus zwei Offizieren, 
Hauptmann Keddy und Leutnant Heisig, ferner aus einem Verwaltungsbeamten, 
23 Unteroffizieren, zwölf Kraftfahrern und 132 Weichmeistern der Schutzpolizei 
zusammen.

III.1 Der Einsatz des Reserve-Polizeibataillons 131 in Norwegen
Am 9. Mai 1940 trat das Poli-

zeibataillon in Berlin vor dem Ge-
neral der Polizei Kurt Daluege auf, 
als offizieller Abschied vor seiner 
Abkommandierung am 4. Juni 1940 
nach Dänemark und Norwegen. 
Zwei Woche verblieben die Poli-
zeisoldaten zunächst in Oslo, bis 
sie schließlich am 29. Juni 1940 
unter der Führung vom Komman-
deur Ohrt Bergen erreichten, wo 
die Einheit bis zum 22. Dezember 
1940 verblieb. Ihr Auftrag bestand 
darin, das Polizeigefängnis in Bergen 
und das Konzentrations- und Inter-
nierungslager Ulven zu bewachen; 
die meiste Anstrengung aber berei-
tete den Angehörigen der Bau einer 
Barackensiedlung, zunächst für den 
Eigenbedarf.78

Nach einem Rückzugsbefehl traten die 2. und 3. Kompanie des Polizeibataillons 
131 am 22. Dezember 1940 die Rückreise nach Nürnberg und Würzburg an; sie 
erreichten Würzburg am 13. Januar 1941. 

III.2 Der Einsatz des Reserve-Polizeibataillons 131 in der Sowjetunion
Der Reichsführer der SS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, de-

finierte mit Blick auf den bevorstehenden Russlandfeldzug dessen Zweck bereits An-

76 MdStR/Inv.Nr. G1994 (=Bildalbum des Res.Pol.Batl. 131).
77 URL: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Polizei-Bataillone/PB131.htm 

(20.02.2019).
78 MdStR/Inv.Nr. G1994 (=Bildalbum des Res.Pol.Batl. 131); StAR/Personalamt 1998/169: Eidesstatt-

liche Erklärung von Fritz Popp vom 09.09.1948. Der britische Geheimdienst meldete am 14.08.1940, 
dass das Polizeibataillons 131 in Norwegen identifiziert worden sei (Nationalarchives London Kew [im 
Folgenden NAL]/HW16/6). Zum Begriff „Polizeisoldat“ siehe die neue Studie von Philippe Müller: 
Polizisten oder Polizeisoldaten. Planung und Einsatz der Ordnungspolizei während des Dritten Reiches . 
Frankfurt [a.M. 2019].

Abb. 5. Pause im Wachdienst im KZ- und Inter-
nierungslager Ulven (Museen der Stadt Regens-
burg Inv. Nr. G1994/13)
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fang 1941: Es ging um die Dezimierung der slawischen Bevölkerung um dreißig Mil-
lionen. Gleichwohl erwiesen sich die Juden als die Hauptzielgruppe der Dezimierung 
in Osteuropa, nachdem am 3. März 1941 Hitler dem OKW verschärfte Weisungen 
für den Krieg in der Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen gegeben hatte.79 
Folglich wurden ab 26. Mai 1941 die drei Kompanien des Polizeibataillons 131 nach 
Osten versetzt, später im sogenannten Osteinsatz zur Partisanenbekämpfung einge-
setzt.80 Das Bataillon war im August 1941 bei Wilna, Lida und Grodno verwendet, 
beteiligte sich darauf an Tötungsaktionen und Einsätzen des Sicherheitsdienstes bei 
Velikije Luki am 11. September 1941; die 3. Kompanie des Bataillons 131 marschier-
te Ende September 1941 zusammen mit dem „Einsatzkommando K7“ bei Lipetz ein 
und führte eine „Aktion im Raum Rudna“ aus, bei der 36 Partisanen getötet wurden. 
Am 21. September 1941 nahm das Bataillon 389 Gefangene.81

Bei der Partisanenbekämpfung kam es zu erheblichen Verlusten in den eigenen 
Reihen, die ein heimlich gemachtes Bild eines Angehörigen der 3. Kompanie belegt. 
Die Partisanen töteten die gefangengenommen Polizeisoldaten nicht gleich, sondern 
quälten sie vor dem Tod.82 Die Gräuel des Krieges nahmen auf beiden Seiten barba-
rische Formen an.

Es gab offenbar weitere Aktionen der 3. Kompanie des Bataillons 131 vom März 
oder Mai 1941, die auf den folgenden Bildern dokumentiert ist. Eine ganz exakte 
Datierung der Aktionen ist gegenwärtig nicht eindeutig möglich; Klemp erwähnt sie 
jedoch nicht.

Das Bataillon bewachte zudem den Transport von 619 Rotarmisten in ein Lager, 
in dem 37 Partisanen, Kommissare und kommunistische Parteifunktionäre unterer 
Chargen erschossen wurden. Im Dezember 1941 war es bei Vitebsk eingesetzt; 
am 22. Dezember 1941 hatte das Bataillon in Straßenkämpfen bei Kaluga so hohe 
Verluste, dass es rasch aus der Frontlinie zurückgezogen werden musste, und Ohrt 
wurde mit einer Gehörsinnstörung ins Lazarett eingeliefert. Gegen ihn wurde aber 
gleich später ein Kriegsgerichtsverfahren wegen „Feigheit“ eröffnet, da er sich mit 
einem Auto ohne Meldung, angeblich wegen eines Herzanfalls, von der Einheit ab-
setzt hatte. Die Männer hingegen erholten sich und kämpften zusammen mit den 
Angehörigen des Polizeibataillons 307 weiter, evakuierten unter anderem 1.800 ver-
wundete Kammeraden ins Hinterland. Der Prozess gegen Ohrt fand im Februar 
1942 in Wien statt, über seinen Ausgang schweigen die Quellen.83

79 C. Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 
1941 bis 1944. Hamburg 1999, S. 52, 68.

80 Zu weiteren Mitgliedern des Res.Pol.Batl. 131 siehe BStU/MfS-HA XX/5260: Sonderbefehl des Kom-
mandos der Schutzpolizei Karlsbad vom 25.02.42; BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: 
Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erkennungsmarken, 57 und 131; Klemp behauptet, dass 
das Bataillon 131 im Juli 1942 nicht mehr bestand, wurde in die Panzerjäger-Kompanie der Polizeire-
gimenter Nord Mitte, Süd und z.b.V. integriert (S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 236 f.). Mehr zur 
Geschichte des Bataillons siehe bei K. Wild: Die Polizeiorganisation …, S. 73 f.; C. Gerlach: Kalkulier-
te Morde …, S. 54; MdStR/Inv.Nr. G1994 (=Bildalbum des Res.Pol.Batl. 131).

81 S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 236; NAL/HW16/6: Secret Sumary of Police Activities in Russia, 
vom 21.08.1941 und vom 22.10.1941; StAR/Polizeikarteien: Froschermeier (1908).

82 StAR/A-Selekt A2019/12.
83 NAL/HW16/6: Identifications, Field post numbers, vom 22.01.1942; NAL/HW16/6: Sumary of German 

Police Activities in Russia, vom 14.02.1942 und vom 11.04.1942; S. Klemp: „Nicht ermittelt“…, S. 237.
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Den Befehl über die 3. Kompanie in der Sowjetunion hatte zunächst Keddi84; 
er kam aber nach einer Kriegsverwundung Ende 1941 nach Regensburg zurück und 
wurde Ausbilder in der Hafenkompanie der Schutzpolizei.85 Damit schulte er un-
ter anderem auch die Angehörigen des Reserve-Wachbataillons z.b.V. XIII, die in 

84 Vgl. S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 236. 
85 StAR/Personalamt 1998/169: Eidestattliche Erklärung von Fritz Popp vom 09.09.1948.

Abb. 6, Abb. 7. Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 131 beim „Vormarsch zur Parti-
sanenjagd“ 1941 – so die Aufschrift auf der Rückseite der Bilder (Stadtarchiv Regensburg 
A-Selekt A2019/12; Stadtarchiv Regensburg A-Selekt A2019/12)
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Litzmannstadt ihren Dienst verrichten sollten. 1942 kehrte Keddi an die Ostfront 
zurück und wurde im November 1943 zum Polizei-Schützenregiment 31 befohlen, 
das in Weißrussland an blutigen Partisanenunternehmungen beteiligt war.86 Über 
weitere Angehörige des Reserve-Polizeibataillons 131 gibt es Informationen aus der 
Regensburger Polizeidirektion;87 ihre statistische und inhaltliche Auswertung wurde 
der Anzahl wegen zurückgestellt. Lediglich an einem Beispiel, eines Oberwachmeis-
ters der Reserve, soll illustriert werden, dass der Dienst im Polizeibataillon 131 für 
manche nicht zwingend bis 1945 im Osten zu verrichten war. Nach seinen Einsätzen 
im Polizeibataillon 131 in Norwegen und Russland wurde der Polizeisoldat nach 
kurzem Dienst in Regensburg und Hof zum Arbeitseinsatz in ein Lager der Organi-
sation Todt in Frankfurt am Main befohlen. Ob er dort Wache hielt, bleibt unklar. 
Jedenfalls sollte er sich am 23. Januar 1945 bei der neu gebildeten 2. Kompanie des 
SS-Polizeibataillon z.b.V. XIII melden, deren Geschichte aber eher kurzlebig war.88 

86 StAR/Personalamt 1998/169: Eidesstattliche Erklärung von Fritz Popp vom 09.09.1948; BArch/DD 
(WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erkennungsmarken; 
S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 56, 64, 353 f.

87 Beispielsweise sind zu nennen die Unterlagen: StAR/PA-p 2308, StAR/PA-p 10174; StAR/PA-p 4468; 
StAR/Personalamt 1998/169: Schriftstück über das Verhalten Keddis in Norwegen vom 26.04.1950.

88 StAR/ Polizeikarteien: Froschermeier (1908); BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ord-
ner Kommando der SchPo Regensburg, Erkennungsmarken, Lf. Nr. 149. 

Abb. 8. Heimlich gemachtes Bild von getöteten Polizeisoldaten des Reserve-Polizeibataillons 
131 (Stadtarchiv Regensburg A-Selekt A2019/12)
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IV. Weitere Reserve-Polizeibataillone aus dem Wirkungskreis des HSSPF 
Main

Anhand der Personalakten und weiteren Archivguts sind Aussagen zu anderen 
Polizeibataillonen aus dem Bereich des HSSPF Main möglich.89 In allen dienten, 
wie sich zeigte, Angehörige des Regensburger Kommandos der Schutzpolizei. Das 
Reserve-Polizeibataillon 132 wurde unter anderem in Weißrussland, Litzmannstadt 
und Litauen eingesetzt.90 Im Warschauer Archiv des Instituts für Nationales Ge-
denken (im Folgenden IPN) werden Bilder aufbewahrt, die allerdings dem oben 
genannten Reserve-Polizeibataillon 131 zugeschrieben werden.91 Diese sind gleich-
wohl eher Bildquellen für den Einsatz des Bataillons 132 oder 133 in Litzmannstadt 
und in Ostpolen. Dafür spricht einerseits, dass es keinen Nachweis für den Dienst 
des Reserve-Polizeibataillons 131 in Litzmannstadt gibt – es gibt lediglich Berichte 
von einer kurzen Stationierung in Warschau. Auf der anderen Seite lässt sich die 
Anwesenheit der Bataillone 132 und 133 in Litzmannstadt belegen. Das Bataillon 
132 war am 1. Januar 1942 ohne Zweifel in Litzmannstadt stationiert.92 Für das 

89 BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erken-
nungsmarken.

90 S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 333, 504.
91 Instytut Pamięci Narodowej Warszawa (im Folgenden IPN) BU/2972/64: Bilderalbum des Polizeiba-

taillons 131.
92 NAL/HW16/6: Identifications, Field post numbers, vom 14.02.1942; vgl. ferner Anm. 47, 54.

Abb. 9. Angehörige der 3. Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 131 in Weißrussland 1941 
(Stadtarchiv Regensburg A-Selekt A2019/12)
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Reserve-Polizeibataillon 133 spricht hingegen das Attribut „motorisiert“, da in dem 
recherchierten Fotoalbum im IPN Warschau zahlreiche Fahrzeuge und vor allem der 
Bau eines Fuhrparks in Litzmannstadt dokumentiert sind. Überdies gibt es in dem 
online einsehbaren Bildalbum des „motorisierten Reserve-Polizeibataillons 133“ eine 
Fotografie mit einem Hinweis auf der Rückseite auf Litzmannstadt.93

Das Bataillon 133 war ab dem 30. September 1941 in Lemberg stationiert und 
nahm dort an mehreren Massenexekutionen teil; im Dezember 1941 wurde es bei 
Stanislau eingesetzt.94 Später wurde es in das II. Bataillon im Polizeiregiment 24 
integriert, nachdem der Stammsitz des Bataillons 133 von Nürnberg nach Kattowitz 
verlegt und das Ersatz-Ausbildungsbataillon in Adlershorst als zuständig bestimmt 
worden war.95 Abgesehen von den noch nicht identifizierten Angehörigen des Batail-
lons, die in dem veröffentlichen Album der 1. Kompanie im Internet festgehalten 
wurden, in dem die Regensburger Altstadt eindeutig erkennbar ist, konnten einige 
Angehörige des Regensburger Kommandos in Schriftquellen namentlich ausgemacht 

93 Vgl. Bild Nr. 103 (URL: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Polizei-Bataillone/
PB131.htm [20.02.2019]).

94 Album Regensburger Polizeisoldaten der 1. Kompanie des Res.-Pol.-Batl. (mot) 133, [In:] URL: www.
militaria-archive.com/AlbumsIII/Polizei-Bataillon-133/index.html (12.10.17); K. Wild: Die Polizei-
organisation …, S.75; NAL/HW16/6: Identifications, Field post numbers, vom 22.10.1941 und vom 
22.01.1942.

95 BArch/R19/103: Anlage zum Schreiben vom 09.07.1942.

Abb. 10. Gebaute Kraftfahrhallen in Litzmannstadt angeblich durch Angehörige des Re-
serve-Polizeibataillons 131, wahrscheinlicher die des Reserve-Polizeibataillons 132 oder 
des motorisierten Reserve-Polizeibataillons 133 (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie 
BU2972/64)
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werden, so Arthur A.,96 Johann E.97 und weitere,98 wie die online-Bildquellen erklä-
ren. Die Zahl der Opfer dieses Bataillons wird auf 15.000 geschätzt.99

Schutzpolizisten aus Regensburg und Umgebung dienten ferner im Reserve-Poli-
zeibataillon 134, das im April 1942 nach Brünn, dann im August 1942 nach Russland, 
Abschnitt Mitte, versetzt wurde:100 Dort fiel am 25. Januar 1943 der Angehörige der 
Regensburger Polizeiverwaltung Emmanuel S.;101 ein anderer Angehöriger, Joseph 
T., kehrte nach seiner Verwundung und Lazarettaufenthalt im Juni 1943 nicht mehr 
zur ursprünglichen Einheit zurück, der 1. Kompanie des SS-Polizeiregiments 8, son-
dern wurde am 11. Oktober 1943 zum oben genannten Reserve-Wachbataillon z.b.V 
XIII im Sondereinsatz Litzmannstadt abkommandiert.102 Der Wechsel zwischen den 
Polizeibataillonen in Russland und der sogenannten Wachkompanie Regensburg in 
Litzmannstadt scheint rege gewesen zu sein; mehrere weitere Personalakten stehen 
für weitere Forschungen offen.103

Herausgestellt wird hier hingegen der Fall des Polizeimeisters Gottfried I., gleich-
falls Angehöriger des Regensburger Kommandos der Schutzpolizei. Er berichtete im 
Dezember 1944, als er nach seiner Offiziersausbildung in der Schutzpolizeischule 
in Pelplin auf Urlaub in Regensburg war, dass er an Massenerschießungen von jü-
dischen Frauen und Kindern in der Nähe von Kiew und Lublin habe teilnehmen 
müssen. Er war 1940 eingezogen worden und wurde nach Einsätzen in Böhmen 
1942 in den Bereich des SS-Polizeiführers Wolhynien und Podolien nach Brest104 ab-
kommandiert.105 Gottfried I. war dort Angehöriger des ukrainischen Hilfsbataillons, 
des sogenannten Polnischen Schutzmannschaftsbataillon 107.106

V. Zwischen Kriegsniederlage und Neuanfang 
Am 21. Januar 1945 erhielt das Regensburger Kommando der Schutzpolizei den 

Befehl des Chefs der Ordnungspolizei, des SS-Obergruppenführers und Generals 

96 Arthur A. war 1943 in Stanislau/Ukraine und 1944 in Tschenstochau/Polen stationiert (StAR/PA-p 
176: Personalakte).

97 Johann E. ist am 14.11.1943 gefallen (StAR/PA-p 1915: Personalakte).
98 StAR/PA-p 2211: Personalakte.
99 Vgl. S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 237–239. Zum Pol.-Regt. 24 siehe ferner: Die Ermordung der 

europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941–1945. Hg. P. Longreich. 
München 1989, Dok. 81, S. 216–221; W. Curilla: Die deutsche Ordnungspolizei …, S. 774–776.

100 S. Klemp: „Nicht ermittelt“… , S. 505.
101 StAR/PA-p 9102: Personalakte.
102 BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erken-

nungsmarken, 67.
103 StAR/P-p 1490: Personalakte; StAR/P-p 1332: Personalakt; StAR/P-p 3592: Personalakte.
104 Möglicherweise gehörte Gottfried I. der Reserve Polizeikompanie Nürnberg an (vgl. K. Wild: Die Poli-

zeiorganisation …, S. 71).
105 Gottfried I. war seit 1935 Mitglied der NSDAP, besaß ein SS-Soldatenbuch und geriet nach dem 

Zweiten Weltkrieg in französische Kriegsgefangenschaft (wahrscheinlich in Südbayern). Erst im Juli 
1947 wurde er in das Internierungslager 22 in Regensburg verlegt (vgl. BArch/DD WASt]/Auskunft 
vom 04.09.2015); StAR/PA-p 4064–4067: Personalakte, PA-p pol/228: Personalakte.

106 StAR/NL Dolhofer 16: Eidesstattliche Erklärung Xaver T.s (ohne Datum) und das Schriftstück „Rück-
blick“ vom 12.01.76, S. 5.



Polizeisoldaten aus dem BefehlsBereich des höheren ss- und Polizeiführers...

143

der Polizei Alfred Wünnenberg,107 sofort SS-Polizeibataillone und Kompanien z.b.V. 
aufzustellen. Der Befehlshaber der Ordnungspolizei Main in Nürnberg, SS-Brigade-
führer und Generalmajor der Polizei Walter Griphan,108 entschied daraufhin, dass 
Regensburg neben Nürnberg (1. Kompanie) und Würzburg (3. Kompanie) eine 2. 
Kompanie des 1. SS-Polizeibataillons XIII aufzustellen habe.109 Diese Aufgabe oblag 
dem Kommando der Ordnungspolizei beim Regierungspräsidenten in Regensburg, 
namentlich dem Oberstleutnant Walter Meyer-Spelbrink.110 Die Einheit setzte sich 
aus einem Offizier, dem Kompanieführer, ferner 46 Unterführern und Männern 
zusammen und wurde ab dem 22. Januar 1945 in der Jugendherberge, Wöhrdstraße 
60, in Regensburg untergebracht. Der Einheit traten 14 Angehörige der örtlichen 
Schutzpolizei bei und 29 der Luftschutzpolizei.111 Über die anderen Eingezogenen 
ist nichts bekannt. Unklar ist auch, ob diese Einheit vor dem bevorstehenden Kriegs-
ende überhaupt aus Regensburg ausrückte.112 

Nachdem die amerikanischen Truppen am 27. April 1945 Regensburg besetzt 
hatten, ließen sie zunächst die angetroffene Polizei vor Ort weiterarbeiten; sie ver-
boten den Mannschaften lediglich, dem Befehl der bisherigen höheren deutschen 
Polizeibehörden Folge zu leisten. An deren Stelle traten formal der Oberbürger-
meister und der Regierungspräsident. Über diese Ämter wurden die Befehle eines 
zuständigen amerikanischen Polizeioffiziers der Militärregierung an die polizeilichen 
Abteilungen und einzelnen Einheiten des Stadtgebiets und des Landkreises weiter-
geleitet.113

Wenig später verhafteten die Amerikaner die bekannten höheren Chargen der 
Regensburger Polizei. Als ersten nahmen sie am 8. Mai den ehemaligen Polizeidirek-
tor beim Regierungspräsidenten Niederbayern und Oberpfalz und zugleich einstigen 
Chef der Regensburger Sicherheitspolizei (Geheime Staatspolizei, Kriminalpolizei 
und Sicherheitsdienst der NSDAP) Friedrich Popp fest, hatte er doch längst auf 

107 Zu Alfred Wünnenberg (1891–1963) siehe: Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Hg. 
F. Dierl. Dresden 2011, S. 149 f.; H.-J. Neufeldt: Entstehung und Organisation …, S. 36, 115.

108 Walter Griphan (1891–1947) war bis 1941 Chef des Stabes der SchuPo Hamburg, zwischen Nov. 
1941 und Mai 1942 Leiter des Stabes beim Befehlshaber der Ordnungspolizei im Reichskommissariat 
Ostland, dann Kommandeur der Schutzpolizei in Hamburg und anschließend in Frankfurt/Main. Ab 
September 1943 bis April 1945 war er Inspekteur (bzw. Befehlshaber) der Ordnungspolizei Bayern 
– Nord, am 03.03.1947 beging er Selbstmord im Gefängnis in Dachau (vgl. S. Klemp: „Nicht ermit-
telt“… , S. 59 f., 258). Siehe ferner J. Lilla: Griphan, Walter, in: Staatsminister, leitende Verwaltungs-
beamte und (NS-)Funktionsträger in Bayern 1918 bis 1945. Hg. J. Lilla (URL: https://verwaltungs-
handbuch.bayerische-landesbibliothek-online.de/griphan-walter [25.11.2015]).; T. Tixier: Allgemeine 
SS – Polizei – Waffen SS, Biographies Vol. 2. Ort 2017: Walter Griphan.

109 Vgl. StAR/PA-p 2308: Personalakte. Die Abgänge zum 23.1.1945 zu dieser 2. Komp. des SS-Pol. 
Batl. z.b.V XIII sind in den Quellen mehrfach nachgewiesen (BArch/DD (WASt)/Recherche vom 
15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erkennungsmarken).

110 Oberstleutnant Walter Meyer-Spelbrink war Jahrgang 1893, diente bis 07.06.1945 (vgl. StAR/PA-p 
5970: Personalakte).

111 Vgl. StAR/PA-p/4091: Personalakt; StAR/PA-p 2308: Personalakte.
112 Bei der Verteidigung Nürnbergs kämpften auch Polizisten gegen die Amerikaner. Angeblich bemühte 

sich Oberst Fritz Schade, Kommandeur der Schutzpolizei beim HSSPF Main, die Polizei im Wesent-
lichen von Kampfhandlungen fernzuhalten (vgl. K. Kunze: Kriegsende in Franken und der Kampf um 
Nürnberg im April 1945. Nürnberg 1995, S. 121 f.).

113 Instructions to Chiefs of German Police Agencies, Druckinstruktion, nicht datiert, sicher vor 1. Mai 
1945 vorbereitet (vgl. StAR/ZRIII/737).
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den Fahndungslisten der Alliierten gestanden.114 Das Reichssicherheitshauptamt 
hatte indes bereits im November 1944 beschlossen, den seit 1933 amtierenden 
Polizeidirektor Popp auszutauschen.115 Daher war Popp im März 1945 als Chef der 
Sicherheitspolizei bereits entmachtet, doch blieb er Leiter der Ordnungspolizei. Sei-
ne Stelle als Gestapo-Chef und Chef des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS 
(im Folgenden SD) sowie der Kriminalpolizei (im Folgenden Kripo) in Regensburg 
bekleidete nunmehr der ehemalige Kriminaldirektor in Prag, früher auch Leitender 
Feldpolizeidirektor in Paris, SS-Standartenführer Friedrich Sowa. Er wurde am 29. 
Mai 1945 gleichfalls in Regensburg verhaftet.116

Über die Polizeireserve wussten die Amerikaner vor Kriegsende allerdings weni-
ger als die Briten. Sie nahmen offenkundig an, dass sich die Reservisten nur inner-
halb der Ordnungspolizei bei der Ausbildung jüngerer Rekruten betätigten, am Ende 
des Krieges in den Zivilstatus zurückgeführt wurden und damit kein aktiver Teil des 
SS-Systems waren.117 Bis zum Kriegsende war der Oberst der Gendarmerie Werner 
Bardua Kommandeur der Ordnungspolizei in Regensburg.118 Erst am 10. Mai 1945 
befahl der Polizeikommandeur der US-Militärregierung, alle jene ehemaligen und 
aktiven Polizisten zu melden, die Angehörige der SS waren.119 Erste Verhaftungen 
zumal von Schutz- und Kriminalpolizisten erfolgten erst am 17. Mai 1945.120

Dennoch konnte noch im Juni 1945 ein Offizier zum kommissarischen Leiter der 
Schutzpolizei in Regensburg ernannt werden, der während des Zweiten Weltkrieges 
Gerichtsoffizier der Sondergerichtsbarkeit der SS und Polizei121 beim HSSPF Main 
(Wehrkreis XIII) in Nürnberg gewesen war.122 Er übernahm die Stelle des bisherigen 
Leiters, des Oberstleutnants der Polizei Walter Meyer-Spelbrink.123 War dieser neue 

114 Rossijskii Gosudarstvenni Voennyi Archiv Moskva (im Folgenden RGVA)/F 1372/Op. 5/D. 79 sowie 
RGVA/F 1372 /Op. 5 /D. 86: Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP vom 01.10.1942 bzw. 
vom 01.10.1944; National Archives and Records Administration Washington (im Folgenden NARA)/
RG 242/HSI-174124467/T457/Mf 5: Korrespondenz Friedrich Popps betreff. Juden aus dem Jahr 
1937; NARA/RG 466/A1189/Box 10: Prozessakten Friedrich Popps aus den 1950er Jahren; StAR/
PA-p pol/402: Personalakte Popp. 

115 J. Lilla: Griphan, Walter…
116 BArch/R58/9340: Personalakt Friedrich Sowas; BArch/DD (WASt)/Auskunft vom 18.08.2017; 

R. Winter: Die Geheime Feldpolizei. Die Abwehrpolizei des Feldheeres. Wolfenbüttel 2013, S. 34 f.
117 NARA/RG457/A19035/Box 3: Organization of the Ordnungspolizei, S. 9; NAL/HW16/6; 

RGVA/1458/43/237.
118 Vgl. StAAm/Bezirksamt Regensburg/2544: Brief des Kommandeurs der OrPo Regensburg an Stabs-

offiziere der SchPo und der Gendarmerie vom 08.01.1944; StAAm/Landpolizeidirektion Regens-
burg 2119: Schreiben der Gestapo Regensburg an die Landräte und Kripo-Stellen Regensburg vom 
02.01.1945. Werner Bardua war von August 1944 bis zu seiner Ankunft in Regensburg Kommandeur 
des SS-Polizei-Regiments 22 (vgl. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das 
nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Hg. B. Hoppe. Vol. 8. Berlin 2016, S. 349).

119 StAR/ZR III/737: Schreiben des Bürgermeisters Herrmann an den Leiter der Wasserpolizei Regens-
burg vom 10.05.1945.

120 StAR/Hauptamt 1291: Schreiben des Bürgermeisters der Stadt Regensburg an den örtlichen Polizeidi-
rektor vom 04.06.1945.

121 Zur Sondergerichtsbarkeit der SS und Polizei siehe die Belehrung des RFSSuChdDP vom 15.07.1940 
(Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg [im Folgenden BZA]/OA DP Maier/40). 

122 StAR/PA-p pol 545: Personalakte.
123 StAR/PA-p 5970: Personalakte.
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kommissarische Leiter der Schutzpolizei aber der Einzige, der nach 1945 länger bei 
der Polizei wirkte?

Im Ausland ging man mit den Reservepolizisten aus dem Bereich des HSSPF Main 
schärfer ins Gericht. In Polen fand ein Strafverfahren gegen einen Reserveschutz-
polizisten statt, dem man vorwarf, Juden in den Transporten aus Litzmannstadt 
zur Vergasung nach Auschwitz überstellt zu haben. Der Straubinger Ludwig K. war 
spätestens seit Juli 1943 tatsächlich Angehöriger des Regensburger Polizeiwachba-
taillons XIII in Litzmannstadt.124 Seine Frau verwandte sich für ihn beim Regensbur-
ger Bischof Michael Buchberger 1949, um Ludwig K. vor der Verurteilung in Polen 
zu bewahren. Sie argumentierte, dass der Ehemann bereits 1943 in Litzmannstadt 
wieder abgelöst worden sei. Der Generalvikar der Polen im besetzten Deutschland 
(später auch in der Bundesrepublik Deutschland), Msgr. Edward Lubowiecki, konn-
te auf Bitten des Regensburger Bischofs wegen der in Polen herrschenden Gegeben-
heiten – dort war inzwischen ein kommunistisches Regime an der Macht – nicht 
vermitteln. Er teilte gleichwohl mit: „Ich will aber durch die polnische katholische 
Mission in Paris auf einem mir vertrauten Wege mich bemühen, Auskunft über den 
Fall, besonders über den Gesundheitszustand des Betroffenen zu erreichen.“125 Der 
Apostolische Visitator in der Bundesrepublik Deutschland, Bischof Aloysius Joseph 
Muench, erklärte seinerseits: „In Anbetracht des dichten Eisernen Vorhangs fu-
erchte ich auch, dass der von Msgr. Lubowiecki geplante Versuch ueber Paris Nach-
richten zu bekommen, scheitern wird.“126 Ludwig K. war 1946 in Polen längst zu 
zehn Jahren Haft verurteilt worden, und zwar gemäß Dekret vom 31. August 1944 
zur „Bestrafung für faschistisch-nationalsozialistische Verbrecher, die des Mordes 
und der Misshandlung von Zivilisten und Kriegsgefangenen sich schuldig gemacht 
haben“. 1948 wurde das Urteil bestätigt. Er starb am 24. Oktober 1949 im berüch-
tigten Gefängnis Wronki (dt. Wronke, ab 1943 Warthestadt).127 Die Anklageschrift 
ist nicht überliefert; es bleibt daher offen, ob Ludwig K. etwa für frühere Transporte 
von Juden ins Vernichtungslager Kulmhof oder für seine Verwendung bei der Auf-
lösung Kulmhofs 1943 (Ausgrabung der Leichen und deren Verbrennung zwecks 
Beweisvernichtung) angeklagt und verurteilt worden war.

Bemerkenswerter ist indes, dass die Transporte von Juden aus dem Ghetto Litz-
mannstadt nach Auschwitz-Birkenau vom August 1944 schon früh nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Ostbayern als ein signifikantes Thema bekannt waren. Es ist zu 
vermuten, dass die Ehefrau von Ludwig K. (die in Nürnberg lebte) ihr Wissen über 
den Einsatz der „Regensburger Wachkompanie“ entweder über Berichte des eigenen 
Ehemannes oder aber über andere Angehörige dieser Einheit bezogen hatte. Nur so 
ist ihre oben genannte Argumentation in der Bitte an den Regensburger Bischof zu 
erklären.

124 BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erken-
nungsmarken/Nr. 290.

125 BZA Regensburg/Generalia 551.50: Schriftverkehr zw. Bischof, Fr. Marie K. und Lubowiecki vom 
14.08.1949, 02.09.1949 und 12.09.1949.

126 Ebd.
127 IPN/PO 192/19: Listen der Hingerichteten und Verstorbenen in polnischen Gefängnisses 1945–

1956.
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VI. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
Alle Reservepolizisten wurden während des Zweiten Weltkrieges im Sinne der 

nationalsozialistischen Ideologie indoktriniert.128 Bereits vor ihrem Ausrücken in 
den sogenannten Osteinsatz hatten sie sich Schulungen in der Hafenwachkompanie 
Regensburg zu unterziehen. Am 7. Dezember 1942 hielt beispielsweise ein SS-
Obersturmbannführer Heigl vor Regensburger Schutzpolizisten und Reserveschutz-
polizisten im Hafen eine derartige Schulung ab.129 

Offen ist die Frage, ob die Regensburger Polizei, jene ideologisch im Sinne des 
Nationalsozialismus beeinflussten ehemaligen Polizisten und viele von ihnen als Mit-
glieder der Allgemeinen SS, die Jahre 1945 bis 1949 ohne allzu große Schwierig-
keiten überstanden hat.130 Nur 18 Tage nach der Besetzung Regensburgs baute die 
US-Militärregierung eine Politische Abteilung der Kriminalpolizei in Regensburg 
auf unter der Leitung des Lieutenant Colonel (im Folgenden Lt. Col.) William J. 
Aldredge vom Counter Intelligence Corps (dem amerikanischen Spionageabwehr-
korps). Ziel dieser politischen Einheit war es, nach Nationalsozialisten zu suchen. 
Dieses Vorhaben konnte indes nur dann Erfolg haben, wenn es „Insider-Wissen“ gab, 
also deutsche Polizisten sich zur Verfügung stellten.131 Die Amerikaner befahlen 
indes am 7. Juli 1945 unter dem Titel „Anweisungen betreffs der Verwaltung der 
Militärregierung in der US-Zone in Deutschland“, auf jeden Fall alle mit der Polizei 
in Verbindung gebrachte Organisationen aufzulösen. Hierzu zählten die reichsweit 
agierende Schutzpolizei und die der Gemeinden, die Kriminalpolizei genauso wie 
die Verwaltungs-, Wasserschutz-, und Feuerschutzpolizei; gleiches galt für die Gen-
darmerie. Mit der Zerschlagung der alten Strukturen, schreibt Thilo Schimmel, gin-
gen die Amerikaner dazu über, den sofortigen Umbau und Neuaufbau aller Polizei 
anzustreben.132 Lässt sich aber tatsächlich von einem Neuanfang sprechen? War der 
Umbau nicht nur eine vorübergehende Ruhezeit bestehender Netzwerke innerhalb 
der (Stadt-)Polizei und der Stadtverwaltung? Viel spricht dafür, dass diese Periode 
eine vorübergehende Ruhezeit bestehender NS-Netzwerke darstellte, deren Erfor-
schung allerdings allenfalls begonnen hat.

VI.1 Opfer und Täter an einem Ort nach 1945
Im Hinblick auf die Opfer und Täter von Litzmannstadt ist auch zu fragen, ob sie 

nach 1945 einander begegneten, besonders angesichts der Bemängelung von Seiten 
mancher Historiker, dass gerade die Wechselbeziehung zwischen Tätern und Opfern 

128 Bereits 1934 wurde statt der Handaufnahme an die Kopfbedeckung der deutsche Gruß „Heil Hitler“ 
befohlen (vgl. StAAm/Bezirksamt Regensburg 2541: Schreiben des Bay. Staatsministeriums des Innern 
vom 17.12.1934); P. Müller: Polizisten ..., S. 69-78..

129 StARPA-p 7655: Personalakte, Kommandobefehls der SchPo Regensburg vom 01.12.1942.
130 StAR/Nachlass Dolhofer 16: Geschichte der Polizei. Die Jahre nach dem Zusammenbruch (1945–

1973), S. 1.
131 StAAm/Spruchkammer Regensburg I/1222: Bescheinigungen für Georg Mörtel vom 31.05.1945 und 

vom 14.09.45.
132 Th. Schimmel: Die Reorganisation der Regensburger Polizei unter der amerikanischen Militärregierung 

in der Nachkriegszeit (1945–49). Zulass.-Arbeit, Univ. Regensburg. Regensburg 1998, S. 15.
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an ein und demselben Ort bisher in historischen Forschungen keinen Niederschlag 
gefunden habe.133

VI.1.1 Die Opfer aus Litzmannstadt
Von den 67.000 Juden, die im Laufe des August 1944 aus dem Ghetto Litzmann-

stadt ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht worden waren, wurden 
nur ungefähr 33 Prozent nicht ermordet,134 also annähernd 22.110 Personen. Ein Teil 
der Nichtgetöteten gelangte in der Tat auf Betreiben der Nationalsozialisten zum 
sogenannten Arbeitseinsatz, unter anderem in die Konzentrationslager Flossenbürg 
oder Dachau, oder auch nach Mauthausen im heutigen Österreich.135 Nach Kriegs-
ende kamen einige auch nach Regensburg. So verrät eine Sammlung personenbezo-
gener Unterlagen im Stadtarchiv Regensburg, dass noch 1945 unter den jüdischen 
sogenannten Displaced Persons (im Folgenden DPs) in der Stadt 62 Personen aus 
Łódz (dt. Lodsch) stammten oder während des 
Zweiten Weltkrieges sich dort im Ghetto Litz-
mannstadt aufhielten. Diese 62 DPs waren nur 
diejenigen, für die die Stadtverwaltung sorgte; 
nicht berücksichtigt wurden jene, die in einem 
Lager der internationalen United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration (im Folgen-
den UNRRA)136 lebten.137

Ein prominentes Beispiel aus dieser Grup-
pe ist Abraham Rolnik, einer der Begründer 
der „Jewish Community“ in Regensburg 1945. 
Abraham Rolnik wurde am 13. März 1923 als 
deutscher Jude in Łódź/ Polen geboren. Seine 
Eltern Moses und Sara, geborene Gerzt, star-
ben 1940 und 1943 im Ghetto Litzmannstadt. 
Abraham überlebte das Ghetto und wurde im 
August 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz 
deportiert. Über das Konzentrationslager Groß-
Rosen kam er am 25. Februar 1945 in das Kon-
zentrationslager Flossenbürg. Am Ende wurde 

133 S. Lehnstaedt: Täterforschung als Kulturgeschichte. Ein neuer Blick auf die Ludwigsburger Akten, „Mit-
teilungen des Bundesarchivs“, Themenheft 2008 (URL www.bundesarchiv.de/imperia/md/content/
abteilungen/abtg/mitteilungen3_2008/t_terforschung_lehnstaedt.pdf [12.10.17]), S. 71.

134 A. Strzelecki: Deportacja Żydów …, S. 56.
135 A. Strzelecki: Deportacja Żydów …, S. 81–86, 97.
136 United Nations Relief and Rehabilitation Administration (dt. etwa Nothilfe- und Wiederaufbauverwal-

tung der Vereinten Nationen).
137 W. Habenstein: Der archivalische Zugang zur Geschichte der Juden in Regensburg, in: Juden auf der 

Durchreise. Die Regensburger Jewish Community 1945–1950. Eine Migrationsgemeinde. Hg. R. Smo-
lorz. Regensburg 2010, S. 97–126, hier S. 110.

Abb. 11. Abraham Rolnik in Regens-
burg 1946 (Stadtarchiv Regensburg 
DDK/Abraham Rolnik)
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er am 19. März 1945 in dessen Außenlager Colosseum in Regensburg eingewie-
sen.138

Rolnik war Schneider von Beruf und ledig. Bis August 1946 lebte er als soge-
nannte DP der UNRRA, begab sich dann jedoch unter die Obhut deutscher Be-
hörden und wohnte später als sogenannte „free-living-displaced-person“ zusammen 
mit seiner Schwester Ewa in Regensburg. Im Oktober 1948 wurde er vom Emig-
rationservice des American Jewish Joint Distribution Committee in Paris/Munich 
für die Auswanderung nach Australien registriert. Rolnik verließ Regensburg im Mai 
1949 und wanderte am 7. Juni 1949 zusammen mit seiner inzwischen verheirateten 
Schwester samt ihrer Familie über Bremen in die USA aus.139

Bina Steif wurde 1924 in Łódź geboren und am 1. Juli 1942 ins Ghetto Litz-
mannstadt eingeliefert. Am 12. August kam sie ins Vernichtungslager Auschwitz-Bir-
kenau (vgl. Abb. 3 – Transport vom 11.08.44); später war sie im Konzentrationslager 
Bergen-Belsen und zuletzt im Frauen-KZ Salzwedel. Sie zog am 15. März 1946 nach 
Regensburg, wo sie bis Oktober 1948 lebte.140

Aron Jakubowicz wurde 1918 gleichfalls in Łódź geboren. Bereits im Mai 1945 
fand er sich in Regensburg ein. Das Ghetto Litzmannstadt verließ er im Transport 
vom 18. August 1944 (Abb. 3). Nachdem er auf der Rampe von Auschwitz zur Ar-
beit bestimmt worden war, blieb er dort bis zum 31. August. Am Ende kam er nach 
Dachau-Kaufering, wie übrigens weitere 2.000 Männer. Er hielt sich in Regensburg 
bis Juli 1947 auf.141 

VI.1.2 Die Täter auf der Strecke zwischen Litzmannstadt und Auschwitz
Beispiele für Polizisten aus der oben abgelichteten Liste stellen Max Brandl und 

Oswald Roland dar. Der Schutzpolizei-Meister Max Brandl steht auf der oben auf-
geführten Liste (Abb. 2) aus Litzmannstadt als erster nach dem Kompanieführer. 
Er wurde am 7. Mai 1897 in Alburg bei Straubing geboren und war Hoteldiener 
von Beruf. Zwischen Mai 1916 und Januar 1919 diente er im deutschen Heer, seit 
Januar 1921 bei der Landpolizei. Seit 1929 war er Angehöriger der Regensburger 
Schutzpolizei, verheiratet und hatte zwei Kinder. Im November 1939 wurde er zum 
Reservedienst bei der Schutzpolizei im Regensburger Hafen eingezogen, absolvierte 
im Januar 1943 einen Lehrgang in der Polizeischule in Pelplin und kam darauf zum 
Dienst in der 4. Kompanie des Wachbataillons Regensburg nach Litzmannstadt. Er 
galt in dieser Zeit stets als römisch-katholischer Konfession, obwohl er im Novem-
ber 1944 in Litzmannstadt der SS eingegliedert wurde.142 Im Zivil lebte Brandl in 

138 Über Flossenbürg und das Colosseum siehe mehr in: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozi-
alistischen Konzentrationslager, Bd. 4. Hg. W. Benz, B. Diestl. München 2006.

139 Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen (im Folgenden ITs)/ARCH/Rolnik, Abraham; 
StAR/DDK/Personalbogen Abraham Rolniks; StAR/Familienbogen Lebenberg; StAR/ Straßenkartei 
(im Folgenden StKr). 68: Abraham Rolnik.

140 StAR/DDK/Bina Steif (1924); StAR/StrK 82.
141 A. Strzelecki: Deportacja Żydów …, S.  335; StAR/DDK/Aron Jakubowicz; StAR/StrK41: Aron Jaku-

bowitsch.
142 StAR/PA-p 935: Empfangsbescheinigung des SS-Soldbuchs vom 18.11.1944, Personalbogen vom 

01.04.1957.
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geregelten Verhältnissen, verdiente bei der Polizei angemessen.143 Diese materielle 
Sicherheit war seiner Generation, nach den Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise, 
außerordentlich wichtig.

Erst am 6. Oktober 1945 wurde Brandl auf Weisung der Militärregierung we-
gen der Zugehörigkeit zur NSDAP seiner Stelle als Schutzpolizist enthoben. Er 
bat jedoch ein paar Tage später um Wiedereinstellung mit der Begründung, er sei 
der Partei nur auf Drängen seines Vorgesetzten, des Kommandeurs Franz Lutz,144 
beigetreten.145 Den sogenannten „Persilschein“ – jene entlastenden Bescheinigungen 
zur Vorlage bei der Entnazifizierung – unterschrieben für Brandl mehrere ehemalige 
Reservepolizisten, unter anderem Michael Biersack und Otto Singer. Singer, selbst 
Angehöriger der SS,146 und Biersack147 waren wie Brandl ab dem 14. Juni 1943 
in Litzmannstadt eingesetzt gewesen. Schließlich unterzeichnete jedoch auch der 

143 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Meldebogen vom 01.05.1946.
144 Franz Lutz war bereits 1935 ein vertrauter Mitarbeiter der Polizeidirektion Regensburg (vgl. StAR/

PA-p pol 322: Personalakte).
145 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Schreiben M. Brandls an Oberbürgermeister Heiß vom 

25.10.1945; StAR/PA-p 935: Schreiben des Polizeidirektors Heiß vom 06.10.1945; StAR/ZRIII 286: 
Entlassung von Polizeibeamten vom 03.10.1945.

146 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Eidesstattliche Erklärung O. Singers vom 19.06.1946; 
StAR/PA-p 8790: Personalakte.

147 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Eidesstattliche Erklärung M. Biersacks vom 02.07.1947. 
Letzter Vorgesetze Biersacks war Heinrich Herbst (vgl. Abb. 2). Nach dem Krieg unterhielt Biersack 
offenkundig Kontakte zu dem im Text behandelten Gottfried I., der Juden habe erschießen müssen 
(vgl. StAR/PA-p720: Personalakte). 

Abb. 12. Max Brandl in der NS-Zeit 
(Stadtarchiv Regensburg PA-p 935)

Abb. 13. Max Brandl, nach 1948 (Stadtar-
chiv Regensburg PA-p 935)
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spätere Oberbürgermeister Georg Zitzler 
zugunsten Brandls.148 In Brandls Akte fin-
det sich gleichwohl ein anonymes Schrei-
ben mit dem Wortlaut: „[…] Einer dieser 
widerlichen Nazilumpen ist der frühere Po-
lizeimeister Max Brandl, [von] der Wache 
Reinhausen. […]“; aus dem Schreiben geht 
hervor, dass der Denunziant ein Reservepo-
lizist war.149

Im „Meldebogen auf Grund des Geset-
zes zur Befreiung vom Nationalsozialismus 
…“ erklärte Brandl am 1. Mai 1946, dass 
er Mitglied der NSDAP gewesen sei, ver-
schwieg aber seine Mitgliedschaft in der 
SS. Er nannte seine Einheit korrekt, ohne 
anzugeben, wo diese stationiert war. Selbst 
schätzte er sich als Mitläufer oder Entlas-
teten ein.150 Im Fragebogen des Military 
Government of Germany vom 19. Juni 
1946 gab er an, zwischen 1943 und 1945 in 
Polen gedient zu haben und nannte seinen 
Vorgesetzen, Oblt. Heinrich Herbst. Litz-
mannstadt bleibt jedoch unerwähnt. Brandl 
erinnerte sich 1947, er sei 1943 nach dem 

„verfluchten Osten“ abkommandiert worden.151 1947 bescheinigte die Spruchkam-
mer Regensburg II Brandl, dass er unter die Weihnachtsamnestie 1947 falle und 
3.008 RM Buße zu zahlen habe.152 Damit war jegliche Verantwortung für die Jahre 
1939 bis 1945 abgegolten. 

Am 1. Mai 1948 wurde Brandl bei der Stadtpolizei Regensburg mit Genehmi-
gung der Militärregierung wieder eingestellt und zum Beamten auf Probe ernannt; 
am 3. März 1949 folgte die Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit.153 

In einem Schriftstück in den Personalunterlagen Brandls von etwa 1956 wurde 
zwar festgestellt, dass Brandl zwischen 1943 und 1945 in Litzmannstadt gedient ha-
be .154 Im Jahr 1952 indes war er sich seiner Position schon so sicher, dass er versuch-
te, den Denunzianten aus den eigenen Reihen in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

148 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Abschrift des Schreibens von G. Zitzler vom 
21.10.1945.

149 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Anonymes Schreiben vom 20.06.1946.
150 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Meldebogen vom 01.05.1946.
151 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Meldebogen vom 19.06.1946 und Schreiben M. Brandls 

an die Spruchkammer Regensburg vom 03.07.1947.
152 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Spruch der Spruchkammer Regensburg II vom 

04.11.1947.
153 StAR/PA-p 935: Schreiben des Stadtrats von Regensburg an M. Brandl vom 24.04.1948, Ernennungs-

urkunde vom 28.04.1948.
154 StAR/PA-p 935: Tabellarisch dargestellte Dienstzeit zwischen 1922 und 1945.

Abb. 14. Ernennung Max Brandls zum 
Beamten auf Lebenszeit in Regensburg 
1949 (Stadtarchiv Regensburg PA-p 935)
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ausfindig zu machen. Brandl verlangte Einsicht in das anonyme Schreiben im eigenen 
Spruchkammerakt; seiner Bitte wurde stattgegeben, offensichtlich jedoch ohne Er-
folg.155 Im Dezember 1959 wurde Brandl in den Ruhestand versetzt.156

Ein zweites Beispiel aus der Täterliste ist Roland Oswald. Er wurde am 7. No-
vember 1904 in Romanovka in der heutigen Ukraine als Deutscher geboren, war 
Bäcker von Beruf, arbeitete jedoch als Lagerarbeiter. Über seine Konfession gibt 
es keine Angaben. 1938 lebte er in Weiden, war verheiratet und hatte acht Kinder. 
Oswald gehörte dem Weidener Wehrkommando an und war seit 1933 Mitglied der 
NSDAP. Nach einer Schulung in der „Gauschulungsburg Hans Schemm“ wurde Os-
wald 1938 als ordentlicher, aufrechter Charakter beschrieben. Am 17. Februar 1941 
wurde er durch die Wehrbezirkskommandantur Regensburg in die Hafenkompanie 
eingewiesen und lebte ohne Anmeldung in Regensburg im Steinweg 10.157 Wann Os-
wald genau nach Litzmannstadt kam, konnte bisher nicht ermittelt werden. Im März 
1945 wurde er noch zur 3. Kompanie des Kompanie des SS-Polizei-Bataillons z.b.V 
XIII nach Würzburg abkommandiert;158 ob er aber tatsächlich dort ankam, bleibt 
gleichfalls unklar. Sicher ist hingegen, dass Oswald noch 1962 ähnlich wie Brandl als 
Beamter in städtischen Diensten bei der Polizei Regensburg stand.159

Der oben genannte Gottfried I., der zugegeben haben soll, an Massenerschießun-
gen teilgenommen zu haben, wurde zwar im Oktober 1945 entlassen, aber erst am 
17. Juli 1947 in das Internierungslager Regensburg eingeliefert.160 Ein Jahr später, 
1948, wurde er als Mitläufer der Gruppe IV entnazifiziert und stand schon wieder 
im Dienst der Stadtpolizei161. Im März 1949 wurde auch er auf Lebenszeit ver-
beamtet und blieb bis Dezember 1961 im Dienst, obwohl er laut der schon 1945 
vorhandenen und bis heute erhaltenen Personalakte wie folgt charakterisiert war: 
„Guter Nationalsozialist und versteht seinen Untergebenen das nationalsozialisti-
sche Gedankengut näher zu bringen. Er bietet nach Charakter und Haltung jederzeit 
die Gewähr, daß er sich für den nationalsozialistischen Staat einsetzt. Er ist Natio-
nalsozialist der Tat.“162

Über die drei Fälle aus der Reserve-Schutzpolizei hinaus gibt es für Regensburg 
weitere Beispiele für Kontinuität nach 1945. Sie betreffen nicht nur die ehemalige 
Ordnungs-, sondern auch die Sicherheitspolizei (Gestapo, Kripo und SD).163 Ferner 

155 StAAm/Spruchkammer Regensburg II/401: Schreiben M. Brandls an die Hauptkammer München 
vom 16.01.1952 sowie vom 21.02.1952.

156 StAR/Hauptamt (weiter nur HA) 1290: Schreiben der Stadtverwaltung Regensburg, D1, an M. Brandl 
vom 17.11.1959.

157 StAR/PA-p 7410: Personalakte; BArch/R 9361-II/850185.
158 BArch/DD (WASt)/Recherche vom 15.07.2015: Ordner Kommando der SchPo Regensburg, Erken-

nungsmarken, Lf. 67 und 90.
159 StAR/HA 1294: Sammelakt des Personalrats der Stadtpolizei Regensburg vom Juni 1962, Anl. 4.
160 BArch/DD (WASt)/Auskunft vom 04.09.2015.
161 Der Vorwurf, Gottfried I. habe sich an Massenerschießungen von Juden in der UdSSR beteiligt, wurde 

verworfen (vgl. StAAm/Landspruchkammer Regensburg 1297: Spruch vom 21.04.1948).
162 StAR/PA-p pol 228: Beurteilung vom 18.01.1943; Anlg. 2  der Stadtverwaltung Regensburg, A.11 vom 

14.12.1965.
163 Nur exemplarisch wird hier als Nachweise die Personalakte eines Regensburger Angehörigen der Si-

cherheitspolizei genannt, der nach 1945 weiter als Polizist beschäftigt wurde (StAR/PA-p pol 319: 
Personalakte).
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gibt es Beispiele für Polizisten, die gebürtige Regensburger waren und im „Dritten 
Reich“ als Befehlshaber Karriere machten, so Oberstleutnant Georg Attenberger, 
der 1942 bis 1944 unter anderem Befehlshaber des SS-Polizeiregiments 21 (mit 
Standort Brünn [tsch. Brno]) war. Nach 1945 wurde er von der Spruchkammer 
Regensburg entlastet und kehrte in den bayerischen Polizeidienst zurück.164 Eine er-
schöpfende Untersuchung dieses Kapitels der Geschichte in Regensburg und Bayern 
steht noch aus.

Abschließend ist an Beispielen beider Gruppen hervorzuheben, dass Begegnun-
gen zwischen Tätern und Opfern in Regensburg in der Nachkriegszeit tatsächlich 
möglich waren: Der Täter Max Brandl und das Opfer Abraham Rolnik, der höchst-
wahrscheinlich einst von Brandl nach Auschwitz-Birkenau überführt worden war, 
lebten zwischen 1945 und 1949 in derselben Stadt. Brandl war ab 1948 wieder 
Stadtpolizist und Rolnik Displaced Person.

VI.1.3 Der Kompaniechef, Ausbilder und Major der Polizei, Richard Keddi, und seine gescheiterte 
Polizeikarriere in Regensburg nach 1945

Einige Angehörige des oben genannten Reserve-Polizeibataillons 131 wurden 
nach 1945 bei der Regensburger Stadtpolizei wieder beschäftigt.165 Sie bildeten 
ohne Zweifel eine geschlossene Gruppe, die sich zumal bei der Entnazifizierung 
vor den Spruchkammern gegenseitig unterstützte.166 Richard Keddi, dem einstigen 
Kompaniechef, gelang es allerdings nicht, nach 1945 in der Regensburger Polizei 
wieder Fuß zu fassen. Versagte hier der „Kreis wissender Kollegen“?

Keddy, Jahrgang 1908, wurde in Hersleben bei Hallerstadt geboren, war evange-
lisch, seit 1937 in Weißenfels bei Leipzig verheiratet.167 1927 trat er in den Polizei-
dienst ein, war seit 1933 Parteimitglied bei der NSDAP und sehr darum bemüht, 
seinen Parteieintritt um ein Jahr zurückzudatieren, was jedoch keinen Erfolg hatte. 
Im November 1938 wurde er Angehöriger der Allgemeinen SS und 1939 im Rang 
eines Oberleutnants der Polizei, noch vor Kriegsausbruch, nach Regensburg versetzt. 
Die Familie zog 1940 nach. Am 1. Januar 1940 wurde Keddi zum Hauptmann und 
am 20. April 1945 zum Major der Schutzpolizei befördert.168

Nach 1945 erlangte Keddy in Regensburg den Status einer Person des öffentli-
chen Lebens, nicht nur, weil vor dem Regensburger Amtsgericht ein Prozess gegen 
ihn stattfand, sondern vor allem deshalb, weil die Presse seinen Fall breit diskutierte. 
Keddy hatte am 17. August 1950 öffentlich zwei Regensburger Wachen als „blöde 
Polizei“ beschimpft. Insbesondere aber bezeichnete er den amtierenden Polizeidi-

164 Vgl. S. Deppisch: Täter auf der Schulbank …, S. 523 f.
165 StAR/Personalamt 1998/169: Erklärungen zu Keddi vom 27./28./29.04.1950.
166 StAR/Personalamt 1998/169: Eidesstattliche Erklärung von Fritz Wonner für Richard Keddi vom 

30.01.1952.
167 StAR/ Familienbogen 465; BArch/R9361-III/534812, R9361-III/501557, R9361-III/92793.
168 StaR/PA-p 4363: U.K. Stellung von Richard Keddi vom 25.09.1939; StAR/Personalamt 1998/169: 

Brief Keddis an das Bayerische Staatsministerium des Innern vom 04.04.1949 und Brief Keddis an die 
Polizeidirektion in Regensburg vom 04.04.1949; StAR/ Familienbogen 465.
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rektor Alfons Heiß als Verbrecher. Dabei 
erhob Keddy selbst den Anspruch, als Rit-
terkreuzträger Polizeidirektor zu werden.169

Die Anschuldigungen gegen den Nach-
kriegsdirektor der Polizei, der 1946 bis 1948 
auch Oberbürgermeister der Domstadt war, 
sah das Gericht als gegenstandslos an. Ked-
di wurde zu Gefängnisstrafe verurteilt, die 
ihm letztlich erlassen wurde.170 Über sein 
Wirken während des Zweiten Weltkrieges 
im Osten wurde kaum gesprochen, galt er 
doch als entlastet, nachdem er vor der Re-
gensburger Spruchkammer III in die Grup-
pe V eingereiht worden war: Keddi sei im 
Mai 1945 vom Polizeidienst entlassen und 
bis 1947 in Kriegsgefangenschaft in Halle 
gewesen.171 

Es zeigt sich, dass Keddi innerhalb der Regensburger Polizei zwar genügend Rück-
halt hatte, um positiv entnazifiziert zu werden, jedoch zu wenig Unterstützung er-
fuhr, um wieder in den Polizeidienst aufgenommen zu werden. Dies erklärt seine 
Ablehnung gegenüber der Polizeileitung in der Stadt nach 1945. Offenkundig war 
und blieb Keddi in Regensburg ein Fremder, seine Vernetzung in der städtischen 
Gesellschaft beruhte lediglich auf dem Polizeidienst vor 1945, die „wissenden Kol-
legen“ unterstützen ihn nur begrenzt. Keddi starb am 18. Dezember 1992.172

VII. Ausblick
Die Untersuchungen zum dargelegten Thema verdeutlichen, dass ein biographi-

scher Forschungsansatz, insbesondere angesichts einer fehlenden zentralen Akten-
überlieferung zur Deutschen Polizei im „Dritten Reich“ im Bundesarchiv, sinnvoll 
ist. Nicht anders erweist sich der Zugang zum Thema über die Überlieferung der 
Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialisti-
scher Verbrechen (inzwischen in Teilen als Bestand des Bundesarchivs allgemein 
zugänglich) als unverzichtbar. Die Deutsche Dienststelle (WASt) im Bundesarchiv 
bietet mit ihren Beständen eine wertvolle, geradezu unverzichtbare Möglichkeit, 
Informationen aus anderen Quellen zu verifizieren.

169 StAR/Personalamt 1998/169: Zeitungsausschnitte „Weil der Polizeidirektor erst nicht so dick war“ und 
„Er war beim Abendschoppen im Gravenreuther“.

170 StAR/Personalamt 1998/169: Zeitungsausschnitte „Weil der Polizeidirektor erst nicht so dick war“.
171 StAR/Personalamt 1998/169: Brief Keddis an das Bayerische Staatsministerium des Innern vom 

04.04.1949; Brief Keddis an die Polizeidirektion in Regensburg vom 04.04.1949; Eidesstattliche Erklä-
rung von Fritz Wonner vom 30.01.1952.

172 StAR/Personalamt 1998/169: Todesanzeige.

Abb. 15. Richard Keddi, ca. 1940 
(Stadtarchiv Regensburg Personalamt 
1998/169)
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Über die bekannten Recherchewege hinaus zeigte sich allerdings, dass Parallel-
überlieferungen deutscher Provenienz in Ostmittel- und Osteuropa173 stärker in die 
Forschungen einzubeziehen sind. Denn dort befinden sich die Orte des Geschehens 
und die offenkundig nach wie vor unzulänglich berücksichtigten aussagekräftigen 
Archivquellen. Ihre Auswertung ermöglichte immerhin, das Wissen aus dem hier 
häufig zitierten Handbuch von Stefan Klemp oder die einschlägige Studie von Wild 
zum Wirkungsbereich des HSSPF Main zu revidieren und zu erweitern.

Die zahlreichen zeitgenössischen Bilder halfen, schriftliche Quellen zu deuten 
und in einen historischen Kontext zu setzen, umgekehrt war es auch möglich, die 
Provenienz des Albums des Polizeibataillons 131, jenes, das im Warschauer Archiv 
des IPN verzeichnet ist, plausibel anzuzweifeln. Bildquellen zu berücksichtigen, be-
reichert zweifelsohne – und nicht nur eindrucksvoll – die historischen Analysen zur 
Polizeigeschichte im östlichen Europa 1939–1945. 

Untersuchungsschwerpunkte wie „Identität der Täter“ oder „Rückgriff auf Be-
amte aus der Zeit vor 1933“ nach 1945 scheinen sich als Richtschnur für Analysen 
gut zu eignen. Es konnte im Fall Brandl und Oswald gezeigt werden, dass es beiden 
möglich war, Teil eines funktionierenden Netzwerks in der Regensburger Polizei zu 
sein. Brandls Suche nach dem Denunzianten aus den eigenen Reihen von 1945 in 
den 1950er Jahren bezeugt überdies, dass „Beamte alter Schule“ nach 1945 aktiv zu 
agieren bereit waren. Überprüft man Brandls Identität als Vertreter eines entstehen-
den Rechtsstaats nach 1945, wird auffällig, dass zu seinem „Rechtsverständnis“ auch 
das Schweigen über die Zeit im „Dritten Reich“ gehörte. Gut fasste die Stimmung 
in der Regensburger Polizei nach 1945 Karl B., ein Kriminal- und späterer Schutzpo-
lizist, in einem Brief an Josef Dolhofer zusammen, seinen Vorgesetzten – und übri-
gens den Verfasser der bisher einzigen (Kurz-)Geschichte der Polizei in Regensburg: 
„Der Denunziant ist der größte Schuft vom ganzen Land.“174 Dolhofer erwähnte in 
seinen Notizen zudem: „Die Denunzianten hatten erhebliche Vorteile und Vergüns-
tigungen bei den Amerikanern. Wer schwieg, wurde hart behandelt.“175 Der „Kreis 
wissender Kollegen“ duldete es also bei ehemaligen Kameraden nicht, deren Wissen 
mit den Besatzungsbehörden oder deutschen Justizbehörden zu teilen.

Der Fall Keddis zeigt jedoch auch, dass der „Kreis wissender Kollegen“ in der 
Lage war, die Personalpolitik der Polizei nach 1945 auch dahingehend mitzugestal-
ten, dass unerwünschte ehemalige Vorgesetzte beim Wiedereinstieg verhindert wur-
den . 

Es wird ferner auf Recherchemöglichkeiten zum Thema Polizei im „Dritten 
Reich“ verwiesen, die bisher nicht wahrgenommen wurden, so auf den Weg über 
kirchliche Archive. Im Protokoll der Verhandlungen der Bischofskonferenz in Fulda 

173 Hiermit beschäftigt sich der Autor des Textes mit Unterstützung der  Vorgesetzten und Fachkollegen 
innerhalb der Lehre an der Universität Regensburg seit 2011 regelmäßig (vgl. Archivkurse: Breslau-
URL www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/geschichte-suedost-osteuro-
pa/medien/archivkurs_wroclaw_broschuere.pdf; Danzig-URL www.uni-regensburg.de/philosophie-
kunst-geschichte-gesellschaft/wirtschafts-und sozialgeschichte/medien/projekte/broschuere_archiv-
kurs_ss2014.pdf; Breslau-URL www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/
wirtschafts-und-sozialgeschichte/medien/2017/broschuere_kattowitz_2017.pdf ). 

174 StAR/NL Dolhofer 10: Brief Karl B.s an Dolhofer vom 23.10.1954.
175 StAR/NL Dolhofer 16: Anmerkungen zum SS-Internierungs- und Arbeitslager.
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vom 1. Juni 1933 ist beispielsweise in der Anlage Nr. 8 unter dem Titel „Polizeiseel-
sorge“ nachzulesen: „Auf vielfache Anregungen aus den Reihen der Beamten haben 
die evangelischen und katholischen Kirchenbehörden der seelsorgerischen Betreu-
ung der Schutzpolizei-Beamten in neuer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt 
und Maßnahmen getroffen […].“176 Dies ist geradezu eine Einladung, sich diesem 
Zugang und dem Teilthema der Wechselwirkung zwischen Polizisten als gläubigen 
Christen und/oder gewissenhaften nationalsozialistischen Beamten zu widmen.

Im vorliegenden Text flossen Erkenntnisse aus kirchlichen Quellen lediglich zur 
Causa Ludwig K.s ein, der als ehemaliger Reserveschutzpolizist in Litzmannstadt 
nach seiner Verurteilung im polnischen Gewahrsam starb – immerhin ein erster 
Versuch, den oben skizzierten Weg zu gehen.

Die in der Einführung genannten möglichen komparativen Forschungen zwischen 
der jeweiligen Polizei in Nord- und Süddeutschland – der Reservisten in Hamburg 
(Browning) unter Einbeziehung seiner Thesen und der im süddeutschen Referenz-
raum, sind offensichtlich, konnten jedoch noch nicht verwirklicht werden. Gleiches 
gilt für eine mögliche oben genannte komparative Untersuchung zu Männergewalt 
über den Fall des Nationalsozialismus hinaus.

176 Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej. Nachlass A. Bertram IA25-b144: Protokoll der Verhandlungen 
der Bischofskonferenz in Fulda vom 01.07.1933.
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Roman Smolorz
Policjanci pod dowództwem Wyższego Dowódcy SS i Policji okręgu Men (Main) 
w Norymberdze podczas wojny 1939/1942–1945
Streszczenie
Badania nad historią policji niemieckiej w okresie Trzeciej Rzeszy, w szczególności zaś 
podczas II wojny światowej, determinuje do dziś praca Christophera Browninga Ordi-
nary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland z 1992 roku, 
która ukazała się rok później na niemieckim rynku wydawniczym, a w roku 2000 w Pol-
sce. Browning zapoczątkował tzw. „Täterforschung“ (Offender Research), badania nad 
sprawcami zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. W 2019 roku odbyła 
się w Monastyrze (Münster) specjalna konferencja poświęcona 25. rocznicy ukazania się 
jego pracy. W nauce niemieckiej wypromował się w międzyczasie nawet kierunek badań 
nazywany „nowymi badaniami nad zbrodniarzami” – Neuere Täterforschung (New Of-
fender Research). Historiografia stawia sobie bowiem dzisiaj dalsze pytania dotyczące tej 
tematyki, nie tylko i wyłącznie skupiające się na zbrodniarzach, ponieważ analiza grupowa 
nie pozwala na znalezienie odpowiedzi pytanie: co spowodowało, że „zwykli obywatele” 
(ordinary man) stali się przestępcami. Z taką krytyką autor tego tekstu spotkał się podczas 
kolokwium, które miało miejsce w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie 
w 2017 roku i przyczyniło się do znacznego poszerzenia jego perspektywy badawczej poza 
dotychczasowe spojrzenie Browninga. Nowe pytania, jakie pojawiły się w związku z tym, 
dotyczyły m.in. kontynuacji kontaktów personalnych po 1945 roku – tworzenia tzw. sieci 
powiązań w elitach funkcyjnych i strukturach administracyjnych policji. Nadal aktualne 
pozostało pytanie o przemoc grupową wśród mężczyzn niezależnie od systemu polityczne-
go i okresu historycznego. Ponadto bardzo ciekawe jest zagadnienie możliwych kontaktów 
ofiar i sprawców po 1945 roku.
W niniejszej pracy podjęto zarówno próbę odpowiedzi na wyżej wymienione pytania, jak 
i metodycznego opracowania tematu na przykładzie jednego okręgu administracyjnego 
policji: Bawarii wschodniej. Od 1942 roku administrację tę tworzyli Wyżsi Dowódcy SS 
i Policji (niem. Höhere SS- und Polizeiführer) w okręgach zbliżonych do okręgów wojsko-
wych (Wehrkreise). Historiografia nazywa tych przywódców „ludźmi Himmlera” (niem. 
Himmlers Männer). Opracowania oparte na strukturach terytorialnych policji są szcze-
gólnie trudne do przygotowania, ponieważ nie zachował się centralny zespół archiwalny 
niemieckiej policji nazistowskiej w Archiwum Federalnym (Bundesarchiv) w Berlinie, 
a służba ta od roku 1936 była scentralizowana w ramach struktury Rzeszy. Opracowanie 
tematu dotyczącego jednego, konkretnego terytorium było bardzo czasochłonne i wy-
magało szerokiej, żmudnej i rozproszonej kwerendy archiwalnej, którą przeprowadzono 
w centralnych i lokalnych archiwach niemieckich, polskich (Warszawa), brytyjskich (Lon-
dyn), rosyjskich (Moskwa) i amerykańskich (Waszyngton). Ważnym elementem anali-
zy było uwzględnienie materiałów archiwalnych wytworzonych przez Kościół katolicki 
w Niemczech i w Polsce oraz wykorzystanie powojennych akt sądowych z procesów prze-
ciwko zbrodniarzom wojennym prowadzonym na terenie tych krajów. Ważnym źródłem 
okazały się również materiały wizualne, które poddano szczegółowej analizie, a następnie 
wykorzystano również jako wiele wnoszący do narracji tekstu materiał ilustracyjny.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie badań nad dwiema jednostkami policji 
z Bawarii wschodniej: Batalionem Policji Rezerwy do Zadań Specjalnych XIII (Reserve-
Polizeibataillon z.b.V. XIII) operującym w Łodzi oraz Batalionem Rezerwy Policji nr 131 
(Reserve-Polizeibataillon 131) działającym w Norwegii i Białorusi. Wzorując się głównie 
na opracowaniu Browninga z 1992 roku, autor zajął się formacjami rezerwy policyjnej, 
jednak wzbogacił tekst informacjami dotyczącymi jednostek stacjonujących głównie na 
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terenach polskich oraz Związku Radzieckiego (na Białorusi i Ukrainie) od 1939 i 1941 
roku. Badania, skupiające się dotychczas na analizie przemocy i zbrodni, liczbie ofiar oraz 
ich pochodzeniu, poszerzono o prace badawcze dotyczące struktur policyjnych i dróg 
decyzyjnych, przedstawiono także stan badań o działaniach policji niemieckiej w Europie 
Wschodniej. Autor postuluje również nowe kierunki rozwoju badań nad policją Trzeciej 
Rzeszy, dając do zrozumienia, że przedstawiony tekst stanowi jedynie wstęp do pogłębia-
nia tej tematyki.

Roman Smolorz
Policemen under Command of the Higher SS and Police Leaders in the Department  
“The Main” in Nuremberg during the War 1939/1942–1945
Summary
To this day, studies on the history of German police during the Third Reich, in partic-
ular during World War II, are determined by Christopher Browning‘s work Ordinary 
Men:Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland from 1992, which ap-
peared a year later on the German publishing market and in 2000 in Poland. Browning ini-
tiated the so-called “Täterforschung” (Perpetrator Research), research on the perpetrators 
of war crimes and crimes against humanity. In 2019, a special conference was held in Mün-
ster dedicated to the 25th  anniversary of the publication of his work. In the meantime, a 
new direction of research called “New Perpetrator Research” – Neuere Täterforschung had 
been promoted in German academia. Nowadays, historiography poses further questions 
on this subject, not focusing solely on criminals, as group analysis makes it impossible to 
find out reasons why those “ordinary men” became criminals. The author of this text was 
confronted with this kind of criticism during a colloquium that took place at the German 
Historical Institute in Warsaw in 2017 and contributed to a significant extension of his 
research perspective beyond Browning’s current view. New questions that have arisen as a 
result concerned, amongst others, the continuation of personal contacts after 1945 – the 
creation of the so called network of connections within functional elites and administra-
tive police structures. In addition, the question of group violence among men regardless 
of the political system and the historical period has remained valid. Moreover, the issue of 
possible contacts between victims and perpetrators after 1945 is very interesting.
In this paper, an attempt has been made to answer the above-mentioned questions, as well 
as to methodically develop further the topic based on the example of one administrative 
district of the police: East Bavaria. From 1942, this administration was created by the 
Senior Commanders of the SS and the Police (German: Höhere SS- und Polizeiführer) 
in districts similar to military districts (Wehrkreise). Historiography calls these leaders 
“Himmler’s people” (German: Himmler Männer). Studies based on the territorial struc-
tures of the police are particularly difficult to prepare because the central archives of the 
German Nazi police in the Federal Archives (Bundesarchiv) in Berlin have not survived, 
and this service was centralized from 1936 within the Reich structure. As a result, de-
veloping a topic for one specific territory was very time-consuming and required a broad, 
tedious, and diffuse archival investigation, which was carried out in both the central and 
local archives of Germany, Poland (Warsaw), Great Britain (London), Russia (Moscow) 
and the US (Washington). An important element of the analysis has been the inclusion 
of archival materials produced by both the German and Polish Catholic Church and the 
use of post-war court files from trials against war criminals conducted in Germany and 
Poland. Visual materials which were subject to detailed analysis and then also used as 
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illustrative material, which attributed many new facts to the narrative of the text, also 
proved to be an important source.
The main purpose of the article is to present research on two police units from East Ba-
varia: the Reserve Police Special Battalion XIII (Reserve-Polizeibataillon zbV XIII) which 
operated in Łódź and the Police Reserve Battalion No. 131 (Reserve-Polizeibataillon 131) 
operating in Norway and Belarus. Based mainly on Browning’s 1992 study, the author 
dealt with the formation of the police reserve. However, he enriched the text with in-
formation about units stationed mainly in Poland and the Soviet Union (Belarus and 
Ukraine) from 1939 and 1941. Studies that have so far focused on the analysis of violence 
and crime, the number of victims, and their origin have been expanded to include police 
structures, paths of decision-making, and the state of research on German police activi-
ties in Eastern Europe. The author also postulates new directions for the development of 
research on the police of the Third Reich, hinting that the text above is only an introduc-
tion to deepening this topic.
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zdzisŁaw Jedynak

Pochodzenie nazw Koszutki i Wełnowca1

Obydwie nazwy obecnych dzielnic Katowic – „Koszutka” i „Wełnowiec” – pocho-
dzą od tego samego młyna wodnego, który znajdował się nad nieistniejącą już rzeczką 
– lewym dopływem Rawy. Młyn ten był położony w okolicy obecnych ulic Sło-
necznej i Energetyków, w pobliżu początku ulicy Józefowskiej. W dotychczasowych 
publikacjach i w opartych na nich danych internetowych występuje niewłaściwa 
etymologia tych nazw. Pomyłka ta wywodzi się z nieprawidłowego odczytu i inter-
pretacji tłumaczenia łacińskich zapisów dotyczących tego młyna w księdze chrztów 
parafii św. Szczepana w Bogucicach. Pomyłkę tę popełnił najpierw niezwykle za-
służony skądinąd badacz dziejów Górnego Śląska Ludwik Musioł2. W późniejszych 
publikacjach opierano się na tej interpretacji. Jednak sięganie do źródeł weryfikuje 
często stan dotychczasowej wiedzy historycznej utrwalony w licznych publikacjach. 

Zapis ten dotyczy mianowicie chrztu dwóch córek młynarza ze wspomnianego 
młyna. Pierwszy zapis brzmi prawidłowo w łacińskim oryginale: 

In Kosoc, 1689, die 27 februarii. Idem qui supra, baptisavi filiam Marinam Blasii Wełna, 
molitoris et Evae, legittimorum coniugum, de Kosoc. Patrini fuerunt: Jacobus Gryzak ex 
Ferricud[inis] Załęziana et Marina Switalina de villa Bogucice3, 

czyli w polskim tłumaczeniu: 
W Kosoci, 1689, dnia 27 lutego. Ten sam co wyżej [ksiądz Wacław Starzyński, proboszcz 
bogucicki] ochrzciłem Marynę córkę Błażeja Wełny, młynarza i Ewy, prawowitych mał-
żonków, z Kosoci. Chrzestnymi byli Jakub Gryzak z Kuźnicy Załęskiej4 i Maryna Świtalina 
z wsi Bogucice.

Potem przez dwa lata (1690–1691) nie ma wzmianki o chrzcie jakiegoś dziecka 
tej rodziny. Natomiast w roku następnym (1692) pojawia się zapis o chrzcie dziecka 
Andrzeja Grządzielczyka alias Przędziono i jego żony Ewy. Można przypuszczać, że 
Błażej Wełna zmarł i Ewa wyszła w tym czasie za tegoż Andrzeja5. Zapis ten brzmi 
następująco: 

1 Niniejszy artykuł stanowi rozszerzoną i uzupełnioną wersję tekstu opublikowanego w czasopiśmie 
„Śląsk – miesięcznik społeczno-kulturalny” 2019, nr 4 (281), s. 78–79.

2 L. Musioł: Materiały do dziejów Wielkich Katowic (1299–1799), Katowice 1936, s. 17–18.
3 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Parafia św. Szczepana w Bogucicach, sygn. 50/652, k. 62 v. 

Maryna Świtalina była żoną Bartłomieja Świtały alias Dziurczyka – tamże, k. 61.
4 Kuźnica Załęska znajdowała się na rzece Rawie w okolicy późniejszej Huty „Baildon”.
5 Niestety nie zachowały się księgi ślubów i zgonów parafii w Bogucicach z tego czasu. Tutaj pragnę wy-

razić serdeczne podziękowanie za życzliwą pomoc i wykonanie bardzo dobrych kopii zapisów umiesz-
czonych w księdze chrztów parafii św. Szczepana w Bogucicach dla Dyrektora Archiwum Archidiece-
zjalnego w Katowicach dr. Wojciecha Schäffera.
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Mola in Kosoc: Die 3 Maii [1692] ego idem, qui supra, baptisavi filiam Annam Andreae 
Grządzielczyk alias Przędziono et Evae legittimorum coniugum ex Mola in Kosoc sitae. 
Patrini fuerunt: Andreas Grządziel de villa Dąb et Marina Switalka de villa Bogucice6,

czyli w polskim tłumaczeniu: 
Młyn w Kosoci: Dnia 3 maja 1692 r., ja, ten sam, co wyżej [Wacław Starzyński, proboszcz 
bogucicki], ochrzciłem Annę, córkę Andrzeja Grządzielczyka, inaczej Przędziono i Ewy, 
prawowitych małżonków, z Młyna w Kosoci. Chrzestnymi byli: Wojciech Grządziel z wsi 
Dąb i Maryna Świtałka [żona Bartłomieja Świtały] z wsi Bogucice.

Trzy lata później – w 1695 roku – urodził się z tego małżeństwa syn Szczepan. 
W akcie chrztu zapisano: 

Kosoc, anno ut supra, die 26 decembris, ego idem parochus, baptisavi filium Stephanum 
Andreae Wełna alias Przędziono et Evae, coniugum legittimorum ex molendino in Kosoc 
sito. Patrini levantibus: Bartholomeus Switala de villa Bogucice et Anna Grządzielka de 
villa Dąb7,

czyli w polskim tłumaczeniu: 
Kosoć, roku jak wyżej [1695], dnia 26 grudnia, ja, ten sam, co wyżej proboszcz [bogucic-
ki – Wacław Starzyński], ochrzciłem Szczepana, syna Andrzeja Wełny, inaczej Przędziono 
i Ewy, prawowitych małżonków, z Młyna w Kosoci. Chrzestnymi byli: Bartłomiej Świtała 
z wsi Bogucice i Anna Grządzielka z wsi Dąb. 

6 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Parafia św. Szczepana w Bogucicach, sygn. 50/652, k. 68.
7 Tamże, sygn. 50/652, k. 72 v.

Chrzest Maryny, córki młynarza Błażeja Wełny z Kosoci – 27 lutego 1689 roku (Archiwum 1. 
Archidiecezjalne w Katowicach, Parafia św. Szczepana w Bogucicach, sygn. 50/652, k. 62 v)
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Jak z tych zapisów wynika, rodziny Grządzielów (inaczej Wełnów lub Przędzio-
no) i Świtałów były z sobą spokrewnione i dlatego zapraszały się nawzajem do chrztu 
swoich dzieci.

Dzięki odnalezionym w Berlinie8 i wydanym ostatnio przez Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie księgom wiejskim z Chorzowa i Dębu udało się ustalić 
wiele wzmianek o „Kosoci” – łąkach i lesie na pograniczu Dębu, Bogucic i Bytkowa. 
Najstarsza wzmianka o tym terenie pochodzi z 1601 roku. Wówczas to Sabina Że-
lazkowa, wdowa z wsi Dąb, sprzedała, jak to określono, „Janowi Tkaczowi, zięciowi 
Jurka Szewca w Kosoci, [należącej do] pana [Stanisława] Starzyńskiego”9 całe swoje 
gospodarstwo za 30 talarów śląskich. Chodzi tu więc o tę część „Kosoci”, która nale-
żała do ówczesnego właściciela Bytkowa10 .

W tejże księdze sądowej wiejskiej występuje też wzmianka z 2 listopada 1674 
roku o rozstrzygnięciu sporu Pawła Kawki, kmiecia („siodłaka”) z Dębu, z probosz-
czem chorzowskim reprezentującym bożogrobców miechowskich, do których wieś 
ta należała, Stanisławem Łasickim, o „łąkę na Kosoci (Kusoci)”. Mianowicie pro-
boszcz generalny miechowski Piotr Koryciński wydał w tej sprawie orzeczenie na 
niekorzyść tegoż Kawki11. Podkreślono, że teren ten już od 1657 roku należy do 

8 Rękopisy te (2 tomy) zostały zabrane w końcu II wojny światowej z Chorzowa do Oberhausen w Za-
głębiu Ruhry przez Richarda Schmidta, ówczesnego dyrektora Biblioteki Miejskiej. Potem po jego 
śmierci przekazano je do Tajnego Archiwum Państwowego Pruskiego Dziedzictwa Kultury (Geheimes 
Staatsarchiv der Preussischen Kulturbesitz) w Berlinie, gdzie są ogólnie dostępne. Odnalazł je tam prof. 
dr hab. Tomasz Falęcki. Opublikowano je w książce: Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu z lat 
1534–1804. Opr. Z. Jedynak przy współpracy z A. Sośnierzem. Chorzów 2015. Książka ta została 
opatrzona indeksami (topograficznym i osobowym). Stanowi ona kopalnię wiadomości dotyczących 
zarówno nazwisk ludzi tutaj żyjących w ciągu wieków, jak i nazw miejscowych, najczęściej już zupełnie 
zapomnianych. Na końcu znajduje się płyta DVD z całością oryginalnego tekstu.

9 Bytków to obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich. J. Horwat, Z. Jedynak i Z. Kiereś: Szlachta górno-
śląska. Materiały do dziejów szlachty górnośląskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku w Zbiorze 
Dokumentów Archiwum Miejskiego w Bytomiu. Bytom 2008, s. 402-403.

10 Chodzi tu o południową część gruntów tej wsi – Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu ..., nr 170, 
s. 171-172.

11 Chodzi tu więc o tę część „Kosoci”, która należała do gruntów wsi Dąb. Księgi sądowe wiejskie z Cho-
rzowa i Dębu..., nr 371, s. 325–326 i nr 480, s. 401.

Chrzest Anny, córki młynarza Andrzeja Grządzielczyka z Kosoci – 3 maja 1692 roku (Ar-2. 
chiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Parafia św. Szczepana w Bogucicach, sygn. 50/652, 
k. 68)
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proboszcza, którego poddanym był Kawka – „Łąka na Kosoci państwu należy juxta 
decretum [według postanowienia] 1657” 12 .

Spośród niewielu map z XVIII wieku, na których przedstawiono ten teren, wy-
różnia się mapa województwa krakowskiego Karola de Perthéesa wydana drukiem 
w 1787 roku13, sięgająca także po pograniczne tereny księstw pszczyńskiego i by-
tomskiego. Mianowicie w odróżnieniu od innych map z tego czasu pokazano na niej 
miejsca, gdzie znajdowały się młyny wodne i kuźnice żelaza. Jest na niej wyraźnie 
zaznaczona Kuźnica Bogucka (oznaczona znakiem młotka) i wiele młynów na Rawie. 
Został zaznaczony (w lesie) także interesujący nas młyn „na Kosoci”.

Wspomniana rzeczka w lesie była granicą nie tylko gruntów Bogucic i Dębu, ale 
także dwóch księstw – pszczyńskiego i bytomskiego. Młyn „na Kosoci” należał do 
Bogucic, a więc należał do księstwa pszczyńskiego, a las po prawej stronie rzeczki 
do Dębu i podlegał Bytomiowi. Nazwa „Kosoć” wywodzi się zapewne od „kosaćca” 
(„irysa”) – rośliny występującej na terenie podmokłym. Wzmianka o lesie zwanym 
„Kosoć” występuje także w dokumentach z wizytacji parafii chorzowskiej przepro-
wadzonej z ramienia diecezji krakowskiej w 1611 roku 14 . 

Teren obok młyna nazywano potem od nazwiska (przydomka) „Wełna” Wełnow-
cem. Nazwa Wełnowiec („Welnowitz”) została po raz pierwszy podana na jednej 

12 Księgi sądowe wiejskie z Chorzowa i Dębu..., nr 504 i 523, s. 404 i 407.
13 „Mappa szczegulna województwa krakowskiego i Xsięstwa Siewierskiego ...”. Paryż 1787. Jest ona 

dostępna na stronie internetowej: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/454/edition.
14 Wspomniano o tym w opisie stanu posiadania proboszcza chorzowskiego: „habet et aliam silvam Koszo-

cia dictam” [ma także inny las zwany Koszocia] – F. Maroń, Materiały źródłowe do dziejów Kościoła 
w obecnej diecezji katowickiej. Protokoły wizytacyjne z 1611 r. „Śląskie Studia Historyczno-Teologicz-
ne”, t. VI (1973). Za wskazanie tej istotnej wzmianki pragnę podziękować dr. Jerzemu Horwatowi.

Fragment mapy województwa krakowskiego Karola de Perthéesa z 1787 roku – literą M 3. 
oznaczono omawiany młyn, a literami K.B. – Kuźnicę Bogucką (Biblioteka Jagiellońska w Kra-
kowie, sygn. M 39/143)
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z map w rękopiśmiennym atlasie Christiana Friedricha von Wrede z 1749 roku prze-
chowywanym w Bibliotece Państwowej w Berlinie15 .

Jak wynika z przedstawionych wzmianek z 1689, 1692 i 1695 roku obydwie na-
zwy „Koszutka” i „Wełnowiec” wywodzą się od tego samego młyna „na Kosoci”, na-
leżącego najpierw do Błażeja zwanego „Wełną”, a potem do Andrzeja Grządzielczyka 
zwanego „Przędziono” lub „Wełna”.

15 Staatsbibliothek zu Berlin, SBB IIIC. Kart. N. 15060, Band 2, Nr. 26.

Fragment mapy Ch.F. von Wrede z 1749 roku (Staatsbibliothek zu Berlin, SBB IIIC. Kart. 4. 
N. 15060, Band 2, Nr. 26) 



zdzisŁaw Jedynak

166

zdzisŁaw Jedynak

Der Ursprung der Ortsnamen Koszutka und Wełnowiec
Zusammenfassung
Die Bezeichnungen der Orte „Koszutka“ und „Wełnowiec“ (inzwischen Stadtteile von 
Kattowitz) gehen auf ein und dieselbe Wassermühle zurück, ursprünglich an einem heute 
nicht mehr existierenden Flüsschen – dem linken Zufluss der Rawa – gelegen sowie in 
der Nähe der Straßen Słoneczna und Energetyków, unweit des Beginns der Józefowska-
Straße. Da sich in zahlreichen Publikationen falsche etymologische Herleitungen dieser 
Ortsnamen finden, überprüft der Autor die früheren Angaben auf Grundlage von Quel-
lenmaterial aus dem Archiv der Erzdiözese Kattowitz.

zdzisŁaw Jedynak

The Origin of the Names Koszutka and Wełnowiec 
Summary
Both names – “Koszutka” and “Wełnowiec” – currently districts of Katowice, come from 
the same water mill that was located on the now non-existent river - the left tributary 
of the Rawa. The mill was located in the vicinity of today’s Słoneczna Street and Ener-
getyków Street, near the beginning of Józefowska Street. The publications so far have 
mentioned an incorrect etymology of these names. The author verifies these errors based 
on source materials from the Archdiocesan Archives in Katowice.
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Joanna szczePańczyk

Bronisława Spyra (1926–2017)

Bronisława Marta Pisarek urodziła się 
10 lutego 1926 roku we wsi Królówka (dziś 
dzielnica Orzesza), w religijnej, wielodziet-
nej rodzinie Ludwika Pisarka, działacza poli-
tycznego, społecznego, kulturalnego, komen-
danta Okręgu VIII Polskiej Organizacji Woj-
skowej (POW) na powiat Pszczyna. Ludwik 
był głównym inicjatorem i organizatorem 
imprez integrujących społeczność Królówki: 
3-majowych, dożynkowych, sylwestrowych, 
reżyserował sztuki teatralne. Dom rodzinny 
ukształtował charakter Bronisławy: wiarę, 
patriotyzm, poszanowanie rodziców i rodzi-
ny, uczciwość, pracowitość, nieugiętość, hart 
ducha, otwartość na potrzeby innych ludzi.

Ludwik Pisarek, potomek siodłaka z Kró-
lówki, robotnik w zakładach Hohenlohe 
w Wełnowcu, po ślubie z Rozalią Juranek 
w 1915 roku osiedlił się w Królówce, gdzie 
przejął dwuhektarową część ojcowizny. Po śmierci żony, z którą miał dwóch synów: 
Władysława (1917) i Stanisława (1919), w 1920 roku ożenił się ponownie z Martą 
Janasik ze Zgonia. Z tego małżeństwa urodziło się dwanaścioro dzieci: Bolesław 
(1922), Miłosław (1923), dwóch chłopców zmarłych w niemowlęctwie, Bronisława 
(1926), Bronisław (1929), Czesław (1931), Lechosław (1933), Bogusława (zmarła 
w 1936 roku w wieku niespełna dwóch lat), Bogusław (zmarł w 1936 roku. w wie-
ku dwóch tygodni), Maria (1938) i Jadwiga (1939). Urodzenie się Bronisławy było 
wielkim rozczarowaniem dla ojca, który oczekiwał przyjścia na świat kolejnego syna. 
Zgodnie z wydanym w 1926 roku dekretem mającym wspierać politykę prorodzin-
ną, ojcem chrzestnym siódmego syna zostawał Prezydent RP, z czym wiązał się splen-
dor, książeczka oszczędnościowa z wkładem 50 zł (równowartość połowy ówczesnej 
pensji nauczycielskiej) oprocentowana na 6%, bezpłatna nauka w kraju i zagranicą, 
także na studiach wyższych, stypendium, bezpłatne przejazdy i opieka zdrowotna, 
ulgi komunikacyjne dla rodzeństwa chrześniaka. Z czasem jednak ojciec pogodził 
się z sytuacją, a córka bystra i żywa została jego ulubienicą. Zabierał ją na zebrania, 
akademie, do kościoła. 

Rodzice nie rozpieszczali swoich dzieci, od najmłodszych lat przygotowywali je 
do trudnego życia. Zapracowana matka musiała czasem zostawiać Bronisławę pod 
opieką starszych synów. Zajętym zabawą chłopcom zdarzało się zapomnieć o pod-
opiecznej. Dziewczynkę trudno było upilnować. Od najwcześniejszego dzieciństwa 
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przejawiała wielką niezależność i podejmowała ryzykowne w jej wieku samotne wy-
cieczki. Na szczęście wieś była mała i odnajdywano zgubę.

Duża rodzina Pisarków utrzymywała się z pracy zawodowej ojca i gospodarstwa 
rolnego. W pobliskich lasach zbierano grzyby, jagody, zioła, drewno na opał. Ze wzglę-
du na liczebność i z powodu częstego bezrobocia ojca warunki materialne były bar-
dzo trudne. Każdy członek tej dużej rodziny miał swoje rozliczne obowiązki: praca 
na roli i w ogrodach, pasiece, oporządzanie zwierząt gospodarskich, „odrobek” u rol-
ników za obrabianie pola zaprzęgiem, pomoc przy omłotach (rodziny nie było stać na 
konia ani specjalistyczne narzędzia rolnicze). Bronisława jako najstarsza dziewczynka 
dodatkowo opiekowała się młodszym rodzeństwem, praniem, porządkami w domu. 

Matka Marta, córka pochodzącego z Czech murarza Franciszka Janasika i Agniesz-
ki Witańskiej ze Zgonia, w młodości lubiła się uczyć, pisała wiersze. Jej marzeniem 
było zdobycie wykształcenia. Niestety, pomimo niezłej sytuacji materialnej i wsta-
wiennictwa kierownika szkoły w Zgoniu, do której uczęszczała, ojciec nie zezwo-
lił na wstąpienie do seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu. Jak wielu innych 
rodziców uważał edukację dziewcząt za zbędną. Mając już własną rodzinę, Marta 
ustawicznie zachęcała dzieci do nauki. 

Wieczorami należało więc znaleźć czas na odrabianie zadań domowych i lekturę. 
Zgromadzonej w kuchni przy żelaznym piecyku rodzinie starsi bracia czytali głośno 
powieści przynoszone ze szkolnej biblioteki. 

Na „przednówku” niejednokrotnie brakowało żywności, gdyż – jak wspominała 
Bronisława – „ojciec miał dla wszystkich otwarte serce”. Gościnny, obszerny (pięć 
pokoi na parterze, dwa duże pokoje na poddaszu, dwa strychy oraz „sypanie”, 
czyli pomieszczenie pod szczytem dachu służące do przechowywania ziarna) dom 
wybudowany przez Ludwika w latach 1917–1920 przyjmował pod swój dach wie-
lu członków bliższej lub dalszej rodziny oraz licznych krewnych spędzających tu 
wakacje. 

Dzieciństwo Bronisławy było pracowite i ubogie, ale – jak sama twierdziła – było 
w nim wiele radości i swobody. Z niecierpliwością oczekiwano świąt. Matka pie-
kła śląskie kołocze i buchty z makiem. Na Boże Narodzenie starsi bracia przynosili 
z pobliskiego lasu choinkę, na którą wieszano własnoręcznie wykonane ozdoby. Jako 
prezenty każde dziecko otrzymywało jedną pomarańczę i kilka cukierków. Wielką 
atrakcją dla całej rodziny była wyprawa do Panewnik, na odpust św. Ludwika. Roz-
poczynała się ona pieszą wędrówką na oddaloną o pięć kilometrów stację kolejową 
w Palowicach. Dalej podróżowano pociągiem. Po modlitwie w panewnickim kościele 
i odprawieniu drogi krzyżowej spożywano zabrane z domu zapasy jedzenia i picia 
oraz odwiedzano odpustowe stragany.

W 1932 roku Bronisława, umiejąca już dzięki starszym braciom czytać, pisać 
i liczyć sześciolatka, zaczęła uczęszczać do szkoły powszechnej w oddalonych o dwa 
kilometry Woszczycach. W wyniku reformy oświatowej z 1932 roku tzw. jędrzejo-
wiczowskiej ustalającej obowiązek szkolny dzieci od lat siedmiu, po ukończeniu klasy 
I została przeniesiona do klasy III. W czerwcu 1939 roku zdała egzamin wstępny do 
oddalonego o osiem kilometrów gimnazjum im. Karola Miarki w Żorach. Wszystko 
było przygotowane: rower, mundurek szkolny, teczka i podręczniki. Wybuch wojny 
zniweczył wszystkie plany i zapoczątkował rodzinną gehennę. W pierwszych dniach 
września 1939 roku ojciec i dwaj bracia Bronisławy zostali zamordowani przez hitle-
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rowców, dwóch aresztowano, zaś matka, spodziewająca się kolejnego dziecka, ciężko 
zachorowała. 

Ludwik Pisarek wraz z innymi powstańcami śląskimi brał udział w bitwie w re-
jonie Wyr. Wzięty do niewoli z grupą innych obrońców wrześniowych był najpierw 
przetrzymywany w kościele w Gostyni. Zidentyfikowany jako powstaniec śląski, 
ciężko pobity, został 3 września 1939 roku bestialsko zamordowany w przypałaco-
wym parku w Zawiści. Miejsce zamordowania Ludwika Pisarka zostało po wojnie 
upamiętnione. Następnego dnia Niemcy aresztowali ukrywającego się w leśniczów-
ce w Królówce siedemnastoletniego brata Bolesława, członka Związku Młodzieży 
Powstańczej. Zmasakrowany na posterunku żandarmerii w Woszczycach, zginął od 
strzału w tył głowy w lesie pod Ornontowicami.

Dzięki staraniom matki Niemcy wyrazili zgodę na pogrzebanie zwłok zamordo-
wanych Ludwika i Bolesława Pisarków na cmentarzu parafialnym w Woszczycach. 
Zwłoki przywieźli z miejsc egzekucji gospodarze z Królówki. Przed ceremonią po-
grzebową do domu Pisarków wkroczyła żandarmeria niemiecka z nakazem rewizji, 
mającej na celu zdobycie dokumentacji dotyczącej Związku Powstańców Śląskich1 
i aresztowania wszystkich starszych synów. Nie znalazłszy poszukiwanych, Niemcy 
urządzili zasadzkę na cmentarzu. Aresztowali dwóch kolejnych braci i osadzili w wię-
zieniu śledczym w Pszczynie. 20-letni Stanisław wyrokiem Sądu Specjalnego w Ka-
towicach został skazany na pobyt w obozie koncentracyjnym w Niemczech. Zmarł 
19 listopada 1942 roku po kilkudniowym pobycie w obozie w Rawiczu. 16-letniego 
Miłosława nie osądzono, lecz do końca wojny przebywał w różnych obozach pracy. 

Najstarszy z braci Władysław, przewodniczący Związku Młodzieży Powstańczej, 
najpierw ukrywał się z dala od domu pod zmienionym nazwiskiem, potem przedostał 
się do Francji, gdzie dzięki francuskiemu ruchowi oporu dostał się do II Korpusu 
Wojska Polskiego, w którym służył do końca wojny. 

Przetrwanie pozostałej w Królówce rodziny Pisarków wymagało jeszcze więk-
szej determinacji. Matka po urodzeniu w listopadzie najmłodszej córki załamała się 
i podupadła na zdrowiu. Dzieci, głównie najstarsza, mająca zaledwie trzynaście lat 
Bronisława, stosując się do wskazówek matki, opiekowały się młodszym rodzeń-
stwem, domem i gospodarstwem. Brakowało pieniędzy, ale uprawianie ziemi i dba-
łość o ogród zapewniały jedzenie. Wszyscy żyli w ustawicznej obawie przed rozdzie-
leniem. Niemcy kilkakrotnie usiłowali zabrać najmłodsze dziewczynki – blondynki, 
o jasnych oczach, ale dzięki pomocy krewnych i sąsiadów udawało się je ukryć. 

Wszystkie dzieci podlegały obowiązkowi szkolnemu. Uchylającą się od niego Bro-
nisławę, która od 1 września miała rozpocząć naukę w gimnazjum, zmuszono urzę-
dowym nakazem, dostarczonym przez żandarma, do uczęszczania przez dwa lata (do 
ukończenia piętnastego roku życia) do niemieckiej szkoły powszechnej. W niej opano-
wała język niemiecki i neogotyk, niezmiernie przydatne w późniejszej karierze archi-
walnej. Przez trzy następne lata kontynuowała naukę w wiejskiej szkole zawodowej 
dla gospodyń domowych z zakresu języka niemieckiego, historii, gotowania, piecze-

1 W domu Pisarków przechowywana była księga historyczna Okręgu VIII POW na powiat Pszczyna. 
Niemcy przez całą wojnę pragnęli wejść w jej posiadanie. Zawarte w niej treści mogły przyczynić się do 
aresztowania wielu Polaków, dlatego Marta Pisarek podzieliła ją na części i ukryła w kilku miejscach. Po 
wielu latach, zgodnie z wolą jej twórców, została przekazana do Archiwum Państwowego w Katowicach 
Oddział w Pszczynie.
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nia, kroju i szycia. Równocześnie do końca okupacji pracowała na utrzymanie chorej 
matki i pięciorga młodszego rodzeństwa. Choć rodzina z trudem zaspakajała własne 
potrzeby, nie pozostawała bierna w obliczu biedy innych ludzi. W domu Pisarków 
dokarmiane były dwie małe dziewczynki, córki robotników leśnych, przebywających 
w obozie pracy przymusowej, który Niemcy urządzili w karczmie w Królówce. 

Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej wiązało się z kolejnymi traumatycznymi 
przeżyciami – pozostawanie w strefie przyfrontowej, ewakuacja, ukrywanie się przed 
stacjonującymi przez trzy miesiące żołnierzami radzieckimi. W maju 1945 roku Bro-
nisława przybyła do krewnych w Bogucicach i wstąpiła do nowo otwartego polskiego 
gimnazjum w Katowicach. Po ukończeniu w czerwcu I klasy powróciła do rodzin-
nej Królówki i wraz z ocalałym z gehenny wojennej rodzeństwem pomagała przy 
odbudowie zrujnowanego i ograbionego gospodarstwa. Do domu powrócili bracia: 
Władysław i Miłosław. Od września podjęła naukę w II klasie gimnazjum w Żorach. 
Ze względu na dobre wyniki w nauce została zwolniona ze zdawania małej matury 
i kontynuowała naukę w liceum typu humanistycznego. Codzienne pokonywanie 
szesnastu kilometrów do i ze szkoły, obowiązki domowe, pomoc w gospodarstwie 
rolnym, odrabianie zadań domowych kosztem snu mocno nadszarpnęły jej zdrowie. 
Surowi w sprawach edukacji pedagodzy starali się wspierać i pomagać swym ciężko 
poszkodowanym przez wojnę podopiecznym. Dzięki pomocy szkoły Bronisława zo-
stała skierowana na miesięczny pobyt w sanatorium w Głuchołazach, a dzięki przy-
znanemu stypendium mogła na kilka miesięcy przed maturą zamieszkać na stancji 
w Żorach. W 1949 roku uzyskała świadectwo dojrzałości. Pomimo że dalsza eduka-
cja wiązała się z radykalną zmianą stylu życia, ambitna i żądna wiedzy jeszcze w tym 
samym roku zgłosiła się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i rozpoczęła stacjonarne studia historyczne. Odtąd tylko sporadycznie przyjeżdżała 
w rodzinne strony.

Początkowo zajęcia odbywały się według zasad przedwojennych, już jednak na 
drugim roku studenci zostali objęci reformą, która wprowadziła dwuetapowy tok 
nauczania: 3-letnie studia typu zawodowego, po nich 2-letnie studia magisterskie. 
Dostęp do drugiego etapu został mocno ograniczony. Zależał od zaangażowania poli-
tycznego, a wyniki w nauce były drugorzędnym kryterium. Ponadto na trzecim roku 
wprowadzono specjalizację. Po dwóch latach Bronisława oraz jej koledzy z roku, m.in. 
Maria Kłaput, później żona archiwisty, historyka wojskowości profesora Mieczysława 
Wrzoska, oraz Tomasz Strzembosz – późniejszy profesor, historyk, wybitny znawca 
czasów II wojny światowej, przenieśli się na Uniwersytet Warszawski, który jako 
jedyny w Polsce prowadził specjalizację w dziedzinie archiwistyki. Studium archi-
walne obejmowało pięć godzin wykładów tygodniowo z zakresu archiwistyki, form 
kancelaryjnych i historii ustroju oraz dwie godziny ćwiczeń w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych (dalej: AGAD). Na ostatnim, trzecim roku pod kierunkiem profesora 
Witolda Kuli wyspecjalizowała się w historii gospodarczej końca XIX i początków 
XX wieku i napisała pracę dyplomową: Hutnictwo polskie w latach wielkiego kryzysu 
1929–1933. Uzupełnieniem studium archiwalnego była miesięczna praktyka dyplo-
mowa, którą odbyła w lipcu 1952 roku w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
(dalej: WAP) w Krakowie. Według opinii Dyrektora dra Henryka Dobrowolskiego2 

2 Po ukończeniu studiów w 1927 r. był nauczycielem w gimnazjum w Pszczynie.
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„Bronisława Pisarek wykazała w czasie praktyki znajomość historii ustroju i teorii ar-
chiwistyki. Odznaczała się pilnością, starannością i obowiązkowością w pracy. Łatwo 
pojmowała i zapamiętywała wskazówki, stosując je dobrze w praktyce, wykazywała 
inicjatywę i zainteresowanie pracą. Te zalety i przygotowanie teoretyczne zdają się 
wskazywać, że to zadatek na dobrego pracownika archiwalnego”. Biegle posługiwała 
się językiem niemieckim, dobrze znała język francuski i rosyjski.

Ze względu na brak zaangażowania politycznego, szykany ze strony kadry uczel-
nianej i wielu studentów, gorliwych agitatorów nowego ustroju, wyznająca inne war-
tości życiowe nie miała szans na kontynuowanie nauki na 2-letnich studiach magi-
sterskich.

Nie mając środków do życia, Bronisława w sierpniu 1952 roku zwróciła się do 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z prośbą o przyjęcie do pracy w WAP 
w Krakowie lub Katowicach. Dnia 31 października 1952 roku zgodnie z otrzymanym 
nakazem pracy została zatrudniona w Archiwum w Katowicach Oddział w Gliwi-
cach, którym kierował Izydor Uniowski3. Od 1 listopada 1952 roku jako pracownik 
kontraktowy pełniła obowiązki asystenta. Wykonywała prace archiwalne, porządku-
jąc głównie akta poniemieckie i organizacyjno-inspekcyjne. Mając stałą pracę i do-
chody, mogła bardziej efektywnie pomagać chorej matce i małoletnim siostrom. 
W Gliwicach zamieszkała w wynajętym pokoju, do którego z czasem przyjęła sio-
strę Jadwigę, uczennicę szkoły pielęgniarskiej w Gliwicach. Na co dzień korzystały 
z obiadów serwowanych w stołówce sąsiadującego z Archiwum Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej. Co niedzielę jeździły do Królówki i pomagały w rodzinnym 
gospodarstwie. 

W okresie od 18 września 1953 do 14 października 1953 roku Bronisława odbyła 
w Szczecinie kurs dla młodszego personelu naukowego archiwów państwowych, 
zorganizowany w Ośrodku Szkoleniowym Urzędu Rady Ministrów przez Prezydium 
Rady Ministrów i złożyła egzamin przed komisją egzaminacyjną z ogólnym wynikiem 
bardzo dobrym. Uzyskała dyplom zawodowy historyka archiwisty. Od 1 kwietnia do 
30 grudnia 1953 roku pełniła obowiązki kierownika, a z dniem 1 stycznia 1954 roku 
przyjęła obowiązki kierownika kontraktowego Oddziału w Gliwicach.

Dnia 30 listopada 1955 roku zrezygnowała z pracy kierownika Oddziału w Gli-
wicach, równocześnie występując z prośbą o zatrudnienie w Oddziale w Pszczynie. 
Zmianę miejsca pracy motywowała chęcią zamieszkania bliżej wymagającej pomocy 
rodziny oraz wygospodarowaniem czasu na zbieranie materiałów do pracy magister-
skiej. 

Doceniający wielką obowiązkowość, pracowitość i dokładność Naczelny Dyrek-
tor Archiwów Państwowych wyraził zgodę na zaangażowanie Bronisławy od 1 marca 
1956 roku na stanowisko archiwisty w WAP w Katowicach z jednoczesnym odde-
legowaniem do pracy w Oddziale w Pszczynie. Kierownikiem placówki obejmującej 
swym zasięgiem powiaty pszczyński i rybnicki była wówczas Teresa Włodarska. Ar-
chiwum miało dwa lokale: biuro i część magazynów w zamku i ciąg magazynów przy 
ówczesnej ul. Mickiewicza (dziś ul. Warowna).

Po zmianie miejsca pracy Bronisława całkowicie poświęciła się pracy zawodowej 
i rodzinie. W 1957 roku wyszła za mąż za Józefa Spyrę z Katowic-Załęża. Małżon-

3 Pozostawał na tym stanowisku w latach 1946–1953.
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kowie zamieszkali w Pszczynie, w domu przy placu Wolności. Nie mając własnych 
dzieci, spędzali wiele czasu w gronie rodziny Bronisławy (wakacyjne wyjazdy, wy-
cieczki, święta). Przez dłuższy czas dzielili mieszkanie z siostrą Marią. Po wyjściu 
za mąż i usamodzielnieniu się rodzeństwa Bronisława mogła zająć się własną karierą 
zawodową. Znacznej poprawie uległy również warunki materialne. Po wybudowa-
niu spółdzielczego osiedla mieszkaniowego Spyrowie uzyskali własne trzypokojowe 
mieszkanie w bloku przy ówczesnej ul. Róży Luksemburg (obecnie ul. Władysława 
Jagiełły). Gustownie urządzone, stało zawsze otworem przed rodziną, zaprzyjaźnio-
nymi archiwistami, głównie koleżanką z pracy Ireną Jagodą i znajomymi.

Józef Spyra w czasie II wojny został przymusowo wcielony do wojska niemiec-
kiego. W wieku 20 lat odniósł ciężkie obrażenia na froncie wschodnim. Utrata nogi 
i trzech palców w prawej ręce nie przeszkodziła mu w ukończeniu technikum i pracy 
zawodowej. Dwadzieścia pięć lat dojeżdżał z Pszczyny do Biura Projektów w Cho-
rzowie. Następnie pracował w Spółdzielni Inwalidów w Pszczynie. Pomimo kalectwa 
był człowiekiem rodzinnym, bardzo pogodnym i pełnym humoru. Swoimi opowie-
ściami i gawędami przyciągał licznych słuchaczy, szczególnie dzieci, które bardzo 
lubił. Podzielał wielką pasję żony do turystyki, towarzyszył jej nawet w pieszych 
górskich wycieczkach. Zmarł w wieku 68 lat.

W Archiwum, prócz porządkowania dokumentacji – głównie Archiwum Książąt 
Pszczyńskich w Pszczynie – Bronisława od 15 września 1956 roku przejęła czynności 
nadzorcze nad składnicami zakładowymi akt, dwa lata później, w 1958 roku otrzy-
mała awans na stanowisko starszego archiwisty. 

Po kilku latach pracy zawodowej pojawiła się możliwość ukończenia w trybie 
zaocznym 2-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Dnia 20 
września 1960 roku otrzymała dyplom tej uczelni. Od 1 sierpnia 1962 roku dyrektor 
Michał Antonów powierzył jej obowiązki adiunkta. 

W 1964 roku w związku dużym przyrostem akt w dynamicznie rozwijającym się 
Rybnickim Okręgu Węglowym dzięki staraniom Bronisławy została zawarta umowa 
z Rybnickimi Zakładami Garbarskimi na dzierżawę pomieszczeń przy ul. Pocztowej 
w Rybniku. 

Dnia 6 maja 1966 roku otrzymała stanowisko starszego asystenta naukowo-ba-
dawczego. Zafascynowana pracą archiwalną, nie zaniedbywała podnoszenia kwali-
fikacji i na przełomie lat 1966–1967 ukończyła roczne studium uaktualniania wie-
dzy w zakresie prawa państwowego, administracyjnego, historii państwa i prawa 
polskiego, zorganizowane w Archiwum Państwowym m. Krakowa i Województwa 
Krakowskiego.

W związku z przejściem Teresy Włodarskiej na emeryturę z dniem 1 stycznia 
1967 roku objęła kierownictwo placówki w Pszczynie. Pracę na tym stanowisku 
rozpoczęła od przeprowadzenia szczegółowego skontrum zasobu, kancelarii, wszel-
kich prowadzonych ewidencji. Przedsięwzięcie nie było łatwe. W pomieszczeniach 
zamku rozpoczął się bowiem remont związany z zakładaniem centralnego ogrzewa-
nia. Większość zespołów mieszczących się w szafach i na regałach wymagała zdjęcia 
z półek i zabezpieczenia. Regały i szafy odsunięto od ścian. Akta zabezpieczono, 
okrywając je materiałami z wyblakłych sztandarów, które wypożyczono z Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej. Świeżo zatrudniona archiwistka Małgorzata Tomczy-
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kiewicz przystąpiła do uporządkowania zasobu bibliotecznego i przeprowadziła skon-
trum zasobu.

Nowa kierowniczka zwróciła się do władz z następującymi postulatami: 
Opieka WAP nie powinna ograniczać się do nadzoru w sensie administracyjnym, do 
egzekwowania przepisów i zarządzeń odgórnych, które w warunkach terenowych nie-
jednokrotnie trudno zastosować. WAP winno być pośrednikiem pomiędzy placówkami 
terenowymi najniższego szczebla a władzą naczelną archiwów, reprezentować interesy 
tych placówek, informować na bieżąco NDAP o trudnościach, osiągnięciach, wynikach 
doświadczeń nabytych w trakcie realizacji odgórnych zarządzeń w trudnych warunkach 
terenowych. WAP powinno być koordynatorem prac prowadzonych przez poszczególne 
placówki własnego terenu, organizować współpracę i umożliwiać wymianę doświadczeń 
na zbliżonych odcinkach pracy, zapewnić fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów 
metodycznych. WAP powinno wykazywać pełne zaangażowanie i udzielać poparcia w wal-
ce o lepszą pozycję archiwów w terenie, o polepszenie warunków lokalowych, większą 
troskę o sprawy socjalno-bytowe, o warunki pracy pracowników terenowych. Wszystkie 
wyżej wymienione formy opieki powinny być realizowane w koleżeńskiej życzliwej atmos-
ferze, z zagwarantowaniem poszanowania godności osobistej pracowników terenowych 
i obiektywnej oceny wyników pracy. Nie należy przyzwyczajać pracowników terenowych 
do pracy „pod dyktando”, należy pozwolić im myśleć i działać samodzielnie.

Podnosiła również trudności w realizacji zadań: 
Należy wprowadzić pewne ograniczenia w rozrastającej się z roku na rok biurokracji. 
Obecnie prawie połowę czasu pracy zajmują prace administracyjno-kancelaryjne, a za-
sadnicze prace wewnątrzarchiwalne są wykonywane w pośpiechu, na marginesie zajęć 
administracyjno-kancelaryjnych. Kancelaria urasta do rangi najważniejszego problemu. 
Więcej czasu w naradach i konferencjach należy poświęcać problemom metodycznym, 
wymianie doświadczeń. Sprawy kancelaryjne uprościć, ustawić na właściwym miejscu, 
wziąć pod uwagę fakt, że w placówkach najniższego szczebla nie ma pracowników admi-
nistracyjnych4 . 

W maju 1968 roku doprowadziła do zamiany lokalu w Rybniku. Władze miejskie 
przydzieliły na cele archiwalne część pomieszczeń w rybnickim ratuszu, które na-
leżało wyremontować. Rozpoczęto również remont budynku przy ul. Mickiewicza 
w Pszczynie, polegający na wymianie podłóg, stropów, drzwi, okien i odgrzybianiu 
ścian. 

W tym samym roku Bronisława Spyra uzyskała zgodę na miesięczny staż zagra-
niczny w Niemieckiej Republice Demokratycznej, mający na celu rejestrację poloni-
ków w Deutsches Zentralarchiv w Poczdamie. Efektem jej pracy było sporządzenie 
318 kart rejestracji i 63 stron spisu poloników.

Ambicje naukowe, lata doświadczeń zawodowych i posiadana wiedza archiwalna 
zaowocowały powoływaniem Bronisławy jako konsultanta NDAP w sprawach me-
rytorycznych, była członkiem zespołu naukowo-badawczego do tematu „Kancelaria 

4 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie, zespół 17/185 Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Katowicach Oddział Terenowy w Pszczynie, sygn. 84. 
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pruska XIX i XX wieku”, recenzowała prace i referaty z zakresu archiwistyki, zbie-
rała materiały do pracy doktorskiej. 

Uznając dużą wiedzę, solidność i terminowość w wykonywaniu powierzonych 
zadań z dniem 1 stycznia 1973 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr 
Leon Chajn powołał Bronisławę Spyrową na stanowisko adiunkta naukowo-badaw-
czego. 

Przygotowując pracę doktorską, odbyła indywidualną praktykę specjalistyczną 
w Archiwum Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie akt podworskich. Na specjal-
ne zaproszenie dyrektora AGAD doc. dra Michała Wąsowicza wzięła udział w spo-
tkaniu specjalistów do spraw archiwów prywatnych, gdzie wygłosiła referat: Spe-
cyfika górnośląskich akt podworskich i przydatność instrukcji w ich archiwalnym 
opracowaniu .

Po obronie rozprawy Śląskie archiwa podworskie i podworsko-przemysłowe oraz 
metody ich archiwalnego opracowywania napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. 
Jerzego Jarosa dnia 14 maja 1985 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu Śląskiego nadała Bronisławie stopień doktora nauk humanistycznych. 

W czasie swej 35-letniej kariery zawodowej, w tym 20 lat na stanowisku kie-
rownika dwóch Oddziałów: w Pszczynie i Rybniku, opracowała do udostępnienia 
naukowego 43 zespoły akt (56 000 j. inw.), głównie niemieckich z lat 1287–1945: 
akta miejskie Gliwic, Mikołowa i Pszczyny, Urzędów Górniczych w Rybniku i Kato-
wicach, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, akta kopalń m.in. w Rydułtowach, Nie-
wiadomiu, Łaziskach Średnich, akta Królewskiego Sądu Powiatowego w Pszczynie. 
Specjalizując się w aktach rodowych, opracowywała akta Dyrekcji Dóbr hrabiego 
Ballestrema w Gliwicach oraz Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, któ-
rych porządkowanie zajęło ponad 10 lat i zostało zakończone opracowaniem prze-
wodnika Archiwum Książąt Pszczyńskich – Przewodnik po zespołach 1287–1945 . 
Opublikowała kilkadziesiąt pozycji z zakresu archiwistyki i historii regionu. Ocaliła 
przed zniszczeniem wiele dokumentów odnoszących się do historii regionu. Wyko-
rzystując zebrane w Archiwum materiały, organizowała wystawy tematyczne. Była 
członkiem wielu zespołów naukowo-badawczych, dzięki czemu Pszczyna nie była dla 
naukowców krajowych i zagranicznych miastem anonimowym. Brała udział w kształ-
ceniu kadry archiwalnej. Wiele czasu i uwagi poświęcała studentom odbywającym  
miesięczne praktyki zawodowe. Już w latach 70. XX wieku podejmowała próby 
ratowania unikatowej mapy Andreasa Hindenberga z 1636 roku, znajdującej się 
w zasobie Archiwum Książąt Pszczyńskich w Pszczynie. Skutecznie przeciwstawiła 
się likwidacji Oddziału w Pszczynie. W latach 1966–1967 brała czynny udział w pra-
cach Komisji Historycznej przy Zarządzie Powiatowym ZBOWID w Pszczynie, za 
co otrzymała odznakę opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznaną przez Radę 
Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Warszawie. Za zasługi w służbie archiwal-
nej w 1970 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. W 1972 roku. przyznano jej złotą 
odznakę „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, a w 1979 roku 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

Pomimo problemów ze zdrowiem (uszkodzenia kręgosłupa, powikłania związane 
z cukrzycą, na którą cierpiała kilkadziesiąt lat) popularyzowała w miejscowym środo-
wisku wiedzę historyczną o regionie, przez osiem lat angażowała się w pracę społecz-
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ną z tytułu mandatu radnej Miejskiej Rady Narodowej (dalej: MRN). Brała udział 
w sesjach MRN, w posiedzeniach Komisji Zaopatrzenia Ludności, Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Socjalnych oraz Powiatowej Rady Kobiet przy Powiatowym Komi-
tecie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Należała do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Pszczyńskiej, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Związku Zawodowego Pracow-
ników Kultury i Sztuki. 

W trakcie pełnienia obowiązków służbowych w zakresie nadzoru nad archiwami 
zakładowymi niejednokrotnie spotykała się z lekceważeniem, a nawet była szyka-
nowana przez urzędników, którzy ignorowali przepisy archiwalne i dopuszczali się 
niszczenia materiałów archiwalnych. Przeciwstawianie się tym praktykom miało 
poważne konsekwencje ze strony prominentnych osób i dotknęły nawet jej rodzinę. 
Siostrze Marii – młodej prawniczce – zablokowano na wiele lat karierę zawodową, 
następnie zmuszono do opuszczenia Pszczyny. Szukając wsparcia jakiejś organizacji, 
wstąpiła do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z wiadomych względów wybór był 
niewłaściwy i nieskuteczny. Po wprowadzeniu stanu wojennego sekretarz Komitetu 
Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaproponował jej współpracę 
z organami władzy lokalnej. Odmowa została bardzo źle przyjęta. Po śmierci ks. 
Jerzego Popiełuszki w 1984 roku, mimo ostrzeżeń działaczy partyjnych przed skut-
kami tego czynu, wystąpiła z szeregów PSL. Konsekwencją niepokory, niezależności 
i braku układów z władzami było przeniesienie jej w 1987 roku na emeryturę, choć 
jako pracownik naukowy miała zagwarantowane zatrudnienie do ukończenia 70 roku 
życia. Pożegnanie ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach 
Adama Kałuży z archiwistką z 35-letnim stażem zawodowym, ogromnym dorobkiem 
naukowym i szacunkiem środowiska archiwalnego nastąpiło za pośrednictwem nie-
przyjemnej rozmowy telefonicznej. Nie pozwolono jej na zakończenie rozpoczętych 
prac. Zbulwersowana i rozżalona taką postawą pracodawcy do końca życia unikała 
kontaktów z zaangażowanymi w sprawę osobami. 

Na emeryturze nie zakończyła jednak współpracy z pszczyńskim Archiwum. Do 
końca, prawie codziennie zasiadała przy swoim biurku w magazynie nr 6 i na potrze-
by regionalnych badaczy tłumaczyła dokumenty rękopiśmienne z niemieckiego neo-
gotyku na język polski. W 2004 roku dokonała przekładu z niemieckiego neogotyku 
na język polski rękopisów znalezionych podczas remontu wieży kościoła Wszystkich 
Świętych w Pszczynie. Uczestniczyła w inwentaryzacji akt kościelnych i klasztoru 
sióstr Boromeuszek w Pszczynie. Przetłumaczyła Kronikę pszczyńskiego wolnego pań-
stwa stanowego H.W.F. Schaeffera. 

Pod koniec życia, schorowana i tracąca siły, pozostawała pod stałą opieką wdzięcz-
nych sióstr. W końcu, wbrew woli rodziny, zadecydowała o przeniesieniu się do domu 
opieki w Rudzie Śląskiej. Zmarła tam w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, 
25 grudnia 2017 roku, w wieku 91 lat. 29 grudnia 2017 roku w obecności rodziny, 
licznie zgromadzonych przyjaciół i znajomych spoczęła obok męża na cmentarzu św. 
Jadwigi w Pszczynie. 

W swym długi życiu przeszła daleką drogę: od niesfornego wiejskiego dziecka, 
samodzielnie wydostającego się z kołyski, przez przytłoczoną nieszczęściami wojen-
nymi dziewczynkę, której największym marzeniem była nauka w gimnazjum, zdru-
zgotaną na widok zdewastowanego rodzinnego domu i rozkradzionego inwentarza 
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gospodarskiego 19-latkę, w pożyczonej sukience, po elegancką panią doktor nauk 
humanistycznych w modnym płaszczu i kapeluszu. Jedno pozostawało bez zmian: 
niezachwiana wiara, wartości rodzinne, pomoc potrzebującym, nawet za cenę wła-
snych wygód, głód wiedzy, aktywność naukowa i społeczna, postępowanie zgodnie 
z przekonaniami, uczciwość i pracowitość. 

Joanna szczePańczyk

Bronisława Spyra (1926–2017)
Zusammenfassung
Bronisława Spyra wurde am 10. Februar 1926 in Kralowka geboren, einem Dorf im da-
maligen Landkreis Nikolai, das heute zur Stadt Orzesche gehört. Nach Abschluss ihres 
Geschichtsstudiums an der Jagiellonen-Universität im Jahr 1952 fand sie eine Anstellung 
in der Gleiwitzer Abteilung des Staatsarchivs in Kattowitz und arbeitete anschließend 
auch an den Außenstellen in Pless und Rybnik. Im Jahr 1985 verteidigte sie ihre Disserta-
tion über das höfisch-industrielle Archiv. Sie verfasste zahlreiche Arbeiten zur Geschich-
te Schlesiens und übersetzte wesentliche Quellen zur Geschichte des Plesser Landes. 
Bronisława Spyra verstarb am 29. Dezember 2017.

Joanna szczePańczyk

Bronisława Spyra (1926–2017)
Summary
Bronisława Marta Spyra was born on February 10, 1926 in Królówka, a village in the then 
Mikołów district, which is now part of the city of Orzesze. After graduating from history 
studies at the Jagiellonian University in 1952, she found employment in the Gliwice 
Branch of the State Archives in Katowice, and then in the branches in Pszczyna and Ryb-
nik. In 1985, she defended her doctoral dissertation on the post-courtly and industrial 
archive. She was the author of numerous works on the history of Silesia and translations 
of sources relevant to learning the history of the Pszczyna region. She died on December 
29, 2017. 
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zespół nr 12/325, Urząd Górniczy Katowice-Południe (Bergamt Kattowitz-Süd), 
1831–1945, 722 j. inw.,
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polizeistelle Kattowitz Aussenposten Nikolai), [1938] 1939–1945, 62 j. inw.,
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zespół nr 12/23, Zbiór akt gruntowych sądów w Pszczynie, 1714–1975, 5334 j. 

inw.
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1958, 103 j. inw.
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1 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach, zespoły: 15/352 Kopalnia Knurów w Knurowie 
1903–1945 [1957], 15/119, Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Kato-
wice Grupa I Gliwice [1857] 1940–1945.
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350 j. inw.
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zespół nr 18/87, Urząd Górniczy w Rybniku (Bergamt Rybnik), 1806–1945, 1671 

j. inw., 
zespół nr 18/92, Cech Sukienników w Żorach, 1593–1899, 27 j. inw.,
włączony do zespołu 18/1382, Kopalnia Węgla Kamiennego Charlotte w Rydułto-

wach, 1888–1945, 115 j. inw.,
włączony do zespołu 18/1413, Kopalnia Węgla Kamiennego Hoym w Niewiadomiu, 

1888–1944, 27 j. inw.,
zespół nr 18/2016, Kopalnia Węgla Kamiennego Ignacy w Niewiadomiu, 1945–

1969, 40 j. inw.,
zespół nr 18/211, Kopalnia Węgla Kamiennego Szyby Jankowice w Boguszowicach, 

1925–1942, 8 j. inw.,

2 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu (dalej: AP Racibórz), zespół 18/138 Rybnickie 
Gwarectwo Węglowe w Katowicach [1887] 1903–1941.

3 AP Racibórz, zespół 18/141 Czernickie Towarzystwo Węglowe S.A. w Niewiadomiu [1853–1913] 
1914–1941 [1943].
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zespół nr 18/139, Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann 
Göring Grupa II Rybnik (Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reich-
swerke Hermann Göring Gruppe II Rybnik), [1903] 1941–1945, 1188 j. inw.,

zespół nr 18/119 Królewski Sąd Obwodowy w Rybniku (Das Königliche Amtsge-
richt zu Rybnik), 1599–1907, około 6000 j. inw., pierwszy etap porządkowania, 
inwentaryzacja wstępna całości, inwentaryzacja zasadnicza 3560 j. inw. Zespół 
w trakcie opracowania.

Opracowała: Joanna Strońska-Przybyła
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katarzyna gŁowania, BarBara kurdyk

Wdrożenie systemu EZD PUW  
w Archiwum Państwowym w Katowicach

W 2013 roku nastąpiła zmiana przepisów kancelaryjno-archiwalnych, związa-
na z Zarządzeniem nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 21 
grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu 
akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
w archiwach państwowych (zwanym dalej Zarządzeniem nr 18 NDAP). Rozpoczął 
się wówczas stopniowy proces wdrażania elektronicznego zarządzania dokumenta-
cją w archiwach państwowych. Pierwszym jego etapem była nowelizacja instrukcji 
kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów za-
kładowych, aby pozwalały one dokumentować przebieg spraw w sposób tradycyjny 
(papierowy) i elektroniczny. Archiwa państwowe domyślnie korzystały z systemu 
tradycyjnego, dlatego wymagana była uprzednia zgoda Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych na system elektroniczny. Wdrożenie elektronicznego zarządzania 
wymagało również pozyskania systemu, który spełniałby wymagania przepisów.

Przepisy, wprowadzone w życie Zarządzeniem nr 18 NDAP, wymagały pewnych 
uszczegółowień, które w katowickim Archiwum przybrały formę Zarządzenia nr 
3/2013 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2013 
roku w sprawie prowadzenia czynności kancelaryjnych w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. W zarządzeniu tym ustalono koordynatora czynności kancelaryj-
nych, określono m.in.: ilość i miejsca punktów kancelaryjnych, przesyłki podlegające 
otwarciu przez pracowników punktu kancelaryjnego, miejsce przechowywania akt 
spraw, elementy znaku sprawy i znaku akt, utworzono filie archiwum zakładowego 
w pięciu oddziałach zamiejscowych.

W pierwszej kolejności, zgodnie z Zarządzeniem nr 18 NDAP, wprowadzono 
w katowickim Archiwum oraz – co należy podkreślić – w jego oddziałach zamiejsco-
wych rejestr przesyłek przychodzących i wychodzących. Poprzednia instrukcja kan-
celaryjna nie wymagała prowadzenia takiego rejestru. Nowo wprowadzone narzędzie 
w Centrali miało formę pliku *.xsl, zaś w oddziałach zamiejscowych prowadzono go 
w formie papierowej lub elektronicznej. 

Do 2013 roku w Archiwum w Katowicach prowadzona była kancelaria centralna, 
gdzie spisy spraw były prowadzone dla komórek organizacyjnych w sekretariacie. 
Sekretariat/kancelaria kompletował i przechowywał akta spraw do czasu przeka-
zania ich do archiwum zakładowego. Nowe normatywy kancelaryjno-archiwalne 
wymagały przekazania tych zadań komórkom organizacyjnym, które wprowadziły 
spisy spraw i rozpoczęły gromadzenie akt spraw. W celu usprawnienia prowadzenia 
spisu spraw w katowickiej Centrali wykorzystano – stosowany już  wcześniej – pro-
gram RAP, czyli rejestr archiwalnych poszukiwań, który został stworzony przede 
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wszystkim do rejestrowania kwerend archiwalnych. Wspomaganie to wprowadzono 
również w oddziałach zamiejscowych.

Archiwa państwowe, wykorzystując narzędzia informatyczne w formie baz da-
nych, działały w systemie tradycyjnym, rejestrując wszystkie czynności kancelaryj-
ne w formie papierowej. Stopniowo jednak pojedyncze archiwa rozpoczęły działa-
nia, które zaowocowały wprowadzeniem systemu teleinformatycznego klasy EZD. 
W ostatnim kwartale roku 2017 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych poin-
formowała Archiwum w Katowicach oraz Archiwa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, 
Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, że 
w 2018 roku zostały wyznaczone do wdrożenia systemu teleinformatycznego klasy 
EZD. Archiwom tym zaproponowano dwa systemy:

–  system Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – pod nazwą „EZD 
PUW”,

–  system Centralnego Ośrodka Informatyki – pod nazwą „e-Dok”.
Dyrekcja Archiwum w Katowicach po konsultacjach z pracownikami zajmują-

cymi się problematyką EZD i innymi archiwami zdecydowała się wdrożyć system 
EZD PUW Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Jednym z przewa-
żających argumentów na wybranie tego systemu była jego powszechność, tak w urzę-
dach administracji publicznej, jak i w archiwach państwowych.

Pierwszym etapem wdrożenia systemu było spotkanie w siedzibie Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w marcu 2018 roku przedstawicieli wytypo-
wanych archiwów z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenia w Podlaskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Omówiono wówczas wstępne działania jednostek wdrażających sys-
tem EZD PUW, przygotowano również projekt porozumienia oraz stworzono har-
monogram prac. Dodatkowo zaproponowano powołanie zespołu do dalszej współ-
pracy między instytucjami. Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 z dnia 19 marca 
2018 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach został powołany Zespół 
ds. wdrażania EZD w Archiwum Państwowym w Katowicach. Porozumienie pomię-
dzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem katowickiego Archiwum zostało podpisane 
27 kwietnia 2018 roku.

Wdrożenie systemu w Archiwum Państwowym w Katowicach zostało zaplano-
wane na  wrzesień – grudzień 2018 roku. Poprzedzający okres został wykorzystany 
przez członków zespołu do wstępnego przygotowania się do wdrożenia. Zaplanowano 
kilka etapów przygotowań, z których pierwszy zakładał zapoznanie się z systemem. 
Przygotowanie zaplecza technicznego było kolejnym etapem, którego rozwinięcie 
stanowiło przeanalizowanie problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie etapu te-
stowego i później po wdrożeniu wersji produkcyjnej.

Zespół spotykał się systematycznie. W trakcie początkowego etapu zapoznawania 
się z problematyką EZD członkowie zespołu odbyli wiele spotkań z przedstawicie-
lami zaprzyjaźnionych archiwów i urzędów administracji państwowej, mających sie-
dziby na obszarze działania Archiwum w Katowicach. W tym miejscu należy wspo-
mnieć o pracownikach Archiwum Państwowego w Kielcach, których bezinteresowna 
pomoc była dużym wsparciem w tym okresie, oraz o pracownikach Kuratorium 
Oświaty w Katowicach i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, którzy 
wielokrotnie starali się wyjaśnić problemy pojawiające się przy stosowaniu systemu 



wdrożenie systemu ezd Puw w archiwum Państwowym w katowicach

189

EZD PUW. Za okazaną pomoc i wsparcie oraz zrozumienie „pytań” serdecznie dzię-
kujemy.

Wdrożenie systemu EZD PUW w katowickim Archiwum przebiegało zgodnie 
z harmonogramem. W połowie września 2018 roku w siedzibie Archiwum przedsta-
wiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili szkolenia instruktażowe 
dla 25-osobowej grupy pracowników Archiwum, którzy mieli następnie przekazać 
nabytą wiedzę kolejnym pracownikom (szkolenie kaskadowe).

W dniu 27 listopada 2018 roku zainstalowano wersję produkcyjną systemu EZD 
PUW. Stopniowo „uruchamiano” kolejne elementy produkcyjne oraz instalowano 
sprzęt w komórkach organizacyjnych zarówno w Centrali, jak i w oddziałach za-
miejscowych Archiwum. Do końca 2018 roku prowadzono stary rejestr przesyłek 
przychodzących i wychodzących – stopniowo zastępowany przez EZD PUW. W ko-
mórkach organizacyjnych do końca 2018 roku prowadzono sprawy, korzystając z do-
tychczasowego oprogramowania, a nowy system traktowano jako pomocniczy.

Wdrożenie przebiegało zgodnie z harmonogramem, ale wystąpiły problemy tech-
niczne. Najpoważniejszy problem dotyczył instalacji sprzętu w oddziałach zamiejsco-
wych. W użytkowaniu systemu pojawiły się problemy z eksportem plików do EZD, 
problemy z drukarką kodów kreskowych itd. To one w dużym stopniu zniechęca-
ły pracowników do przejścia na system EZD PUW. Wynikłe problemy i trudności 
wpłynęły na decyzję Dyrektora katowickiego Archiwum, że w roku 2019 system 
EZD PUW nadal będzie wykorzystywany jako system wspomagający czynności kan-
celaryjne.

W Archiwum w Katowicach została przeprowadzona druga tura szkoleń pracow-
ników, którzy korzystają z systemu. Objęła ona wszystkich pracowników. Większość 
problemów technicznych została rozwiązana oraz przeprowadzono aktualizacje sys-
temu do nowszych wersji.

Aktualnie członkowie Zespołu ds. wdrożenia EZD w Archiwum Państwowym 
w Katowicach analizują możliwość wytypowania klas jednolitego rzeczowego wy-
kazu akt, które mogłyby być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Rów-
nocześnie przygotowywana jest procedura użytkowania systemu EZD PUW w mo-
mencie przejścia na elektroniczne zarządzanie dokumentacją, które planowane jest 
na styczeń 2020 roku.
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Einführung des Systems EZD PUW beim Staatsarchiv in Kattowitz 
Zusammenfassung
In Zusammenhang mit der Verfügung Nr. 18 des Hauptdirektors der Staatsarchive vom 
21. Dezember 2012 (Zarządzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
z dnia 21 grudnia 2012) traten diverse Änderungen der Amts- und Archivvorschriften in 
Kraft. Damit wurde ein sukzessiver Prozess der Einführung einer elektronischen Verwal-
tung der Dokumentation in den staatlichen Archiven eingeleitet. Im Staatsarchiv in Kat-
towitz wird seit 2018 das teleinformatische System EZD PUW etabliert, das bis Januar 
2020 das alte Amtssystem endgültig ablösen soll.

katarzyna gŁowania, BarBara kurdyk

Implementation of the EZD PUW System at the State Archives in Katowice 
Summary
In 2013, there was a change in the office and archival regulations related to Ordinance 
No. 18 of the Chief Director of State Archives of December 21, 2012. A gradual process of 
implementing electronic documentation management (hereinafter EZD) in state archives 
began. In 2018, the EZD PUW tele-information system was implemented in the State 
Archives in Katowice and it will eventually replace the former office system in January 
2020.
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roland Banduch, michaŁ mączka

Konferencje „Dziedzictwo i historia górnictwa 
oraz wykorzystanie pozostałości dawnych 
robót górniczych” w latach 2005–2019 
z udziałem pracowników Archiwum 
Państwowego w Katowicach 

Kompleksowa wiedza dotycząca lokalizacji dawnych kopalń na terenie Polski do 
niedawna znana była tylko pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowe-
go Instytutu Geologicznego oraz nielicznym historykom i badaczom zajmującym się 
historią górnictwa, takim jak Jerzy Jaros czy Tadeusz Dziekoński i wąskiemu gronu 
czytelników i zarazem miłośników ich opracowań. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać 
nieoczekiwanie w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy niebywałą po-
pularnością wśród młodych ludzi zaczęły się cieszyć nie tylko sporty ekstremalne, 
ale również ryzykowne, pod względem bezpieczeństwa osobistego, poszukiwania 
„skarbów” – zwłaszcza tych, o których „wieść gminna” niosła, że zostały ukryte pod 
koniec II wojny światowej w dawnych kopalniach na terenie Dolnego Śląska, a ści-
ślej w Sudetach. Szybko okazało się, że oprócz znanych miejscowej ludności lokali-
zacji wylotów sztolni czy szybów, potrzebne w tym celu są informacje o lokalizacjach 
takich miejsc, które z przyczyn naturalnych (w wyniku upływu czasu i postępującej 
erozji powierzchni ziemi) nie były już widoczne i znane komukolwiek z autopsji. 
Penetrowanie przez amatorów przygód dawnych szybów i sztolni wpłynęło również  
na zmianę zainteresowań części z nich – prawdziwym skarbem dla nich zaczęła być 
wiedza o tym kto, kiedy, w jakim celu i jak wykonał przed stu i więcej laty te wyro-
biska. 

Nie do przecenienia wręcz w rozwoju wiedzy o reliktach dawnego górnictwa 
jest inicjatywa ich systematycznego badania, która zrodziła się w środowisku mło-
dych naukowców i studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz 
Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej – inicjatorami byli Marek Battek, 
Maciej Madziarz, Katarzyna i Paweł P. Zagożdżon. Począwszy od kwietnia 2005 roku, 
Politechnika Wrocławska organizuje co roku interdyscyplinarne konferencje o stałej 
nazwie „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych 
robót górniczych”. 

Patronat nad pierwszymi konferencjami sprawował Prezes Wyższego Urzędu 
Górniczego, a organizacyjnie wspierane były przez KGHM Lubin S.A., Fundację 
„Polska Miedź”, KGHM CUPRUM, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz In-
stytut Historii Nauki PAN. Wyniki badań naukowych oraz informacje o eksploracji 
dawnych wyrobisk prezentowali m.in. pracownicy politechnik wrocławskiej i gliwic-
kiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uni-
wersytetu Śląskiego, inżynierowie i geolodzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Inżynierów 
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i Techników Górnictwa Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi S.A. w Lubinie, 
pracownicy muzeów, takich jak: Muzeum Górnictwa w Zabrzu, Muzeum Histo-
ryczne w Wałbrzychu, Zabytkowa Kopalnia w Wieliczce, KRZEMIONKI – Muzeum 
Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a począwszy od II Kon-
ferencji w 2006 roku również pracownicy Archiwum Państwowego w Katowicach.

Materiały konferencyjne publikowano w formie wydawnictw zwartych. Począt-
kowo były to szerokie omówienia wygłaszanych referatów zamieszczane w zeszy-
tach Prac Naukowych Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej (2005, 2006). 
W 2007 roku materiały konferencyjne zostały wydane w jednym z numerów Mie-
sięcznika Wyższego Urzędu Górniczego. W latach 2008–2013 referaty były publi-
kowane corocznie w zwartych opracowaniach Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa 
i Geologii Politechniki Wrocławskiej pod nazwą „Dzieje Górnictwa – element eu-
ropejskiego dziedzictwa kultury”, a od roku 2014 – w czasopiśmie „Hereditas Mi-
nariorum”. Konferencje doczekały się również swojej strony internetowej: http://
history-of-mining.pwr.wroc.pl/old/index.php/pl/konferencja .

Na wszystkich dotychczasowych konferencjach były prezentowane materiały 
w następujących grupach tematycznych:

1) wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od 
czasów najdawniejszych po współczesne;

2) rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów;
3) relikty dawnych robót górniczych (lokalizacja, stan zachowania, dokumento-

wanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja?);
4) zwyczaje, prawo i tradycje górnicze;
5) wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycz-

nych i dydaktycznych;
6) propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społe-

czeństw oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania 
pozostałości dawnych robót górniczych.

Na każdej konferencji swoje referaty prezentowało ponad 30 prelegentów. Stałym 
punktem były sesje terenowe prowadzone przez wybitnych naukowców i praktyków 
(prof. dr hab. inż. Marek Nieć, dr hab. Paweł. P. Zagożdżon, dr Maciej Madziarz) 
bądź przez zawodowych przewodników (w Kopalni Zabytkowej w Wieliczce, Kopal-
ni Zabytkowej Guido i Sztolni Królowa Luisa w Zabrzu, stanowiska archeologiczne 
w Krzemionkach, Muzeum w Bóbrce).

Niewątpliwie najcenniejszym dorobkiem dotychczasowych konferencji są pre-
zentacje terenowych poszukiwań i badań dawnych robót górniczych – zapomnia-
nych i często wręcz zasypanych czy zatopionych dawnych wyrobisk górniczych, 
zwłaszcza górnictwa rud metali. Pokaźny dorobek w tej dziedzinie mają: wieloletni 
współpracownik (i zarazem użytkownik) katowickiego Archiwum Michał Stysz 
i starszy kustosz Michał Mączka. Badania terenowe w każdym przypadku poprze-
dzone są badaniami źródeł informacji zawartych w dawnych publikacjach, a przede 
wszystkim w materiałach źródłowych – w aktach urzędów górniczych i kopalń. 
Nieocenioną pomocą w precyzyjnej lokalizacji dawnych wyrobisk są mapy górnicze. 
Jedne z największych zbiorów tych materiałów znajdują się w zasobie Archiwum 
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Państwowego w Katowicach – na dotychczasowych konferencjach pracownicy Ar-
chiwum Roland Banduch i Michał Mączka wielokrotnie prezentowali opracowania 
zarówno o charakterze przeglądowym, jak i szczegółowym dotyczące materiałów 
przechowywanych w katowickim Archiwum. Efektem tych prezentacji jest stały 
wzrost zainteresowania i wykorzystywania do celów naukowych wspomnianych 
materiałów archiwalnych.

Początkowo konferencje były poświęcone górnictwu, zwłaszcza rud metali nieże-
laznych, na Dolnym Śląsku. Z czasem zakresem badań (i prezentacją ich efektów na 
konferencjach) objęto górnictwo węglowe na całym Śląsku, górnictwo soli w Wie-
liczce, Bochni i Kłodawie, rud żelaza w okręgu staropolskim, wydobycie gazu i nafty, 
a także najstarszego eksploatowanego surowca skalnego – krzemienia.

Dotychczas konferencje odbyły się: I – 2005 – w Lądku-Zdroju, II – 2006 – w Ju-
gowicach w Górach Sowich, III – 2007 – w Lądku-Zdroju, IV – 2008 – w Złotnikach 
Lubańskich, V – 2009 – w Lądku-Zdroju, VI – 2010 – w Piechowicach, VII – 2011 
– we Wrocławiu, VIII – 2012 – w Świeradowie Zdroju, IX – 2013 – w Złotnikach 
Lubańskich, X – 2014 – w Wieliczce, XI – 2017 – w Zabrzu, XII – 2018 – w Ostrow-
cu Świętokrzyskim, XIII – 2019 – w Bóbrce koło Rymanowa. Ponadto 2015 roku 
zorganizowano międzynarodową konferencję we Wrocławiu, a w roku 2016 odbyły 
się I Warsztaty „Dziedzictwo i historia górnictwa” w Złotym Stoku.

Pracownicy Archiwum Państwowego w Katowicach jako autorzy bądź współau-
torzy zaprezentowali następujące referaty:
II Konferencja w Jugowicach (2006): 
Roland Banduch: Mapy górnicze ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocła-

wiu 1769–1945; Michał Mączka, Michał Stysz: Relikty dawnych robót górniczych 
w Górach Sowich – wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji  i udo-
kumentowania wyrobisk;

III Konferencja w Lądku-Zdroju (2007): 
Michał Mączka, Michał Stysz: Prace poszukiwawcze rud srebra i ołowiu w rejonie 

Marcinkowa w 1779 r. w świetle pruskich sprawozdań górniczych;
IV Konferencja w Złotnikach Lubańskich (2008): 
Roland Banduch: Mapy kopalń rud metali w rejonie Gór Izerskich w zbiorach  

Archiwum Państwowego w Katowicach;
V Konferencja w Lądku-Zdroju (2009): 
Roland Banduch: Prace Kuratora Państwowych Pól Górniczych w zakresie gromadze-

nia materiałów kartograficznych; Michał Mączka, Michał Stysz: Inwentaryzacja 
pozostałości robót górniczych dawnych kopalń rud srebra i ołowiu w  M a r -
cinkowie – stan badań i perspektywy wykorzystania;

VI Konferencja w Piechowicach (2010): 
Roland Banduch: Katalog map kopalń rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, Luba-

chowa i Modliszowa, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach; 
Michał Mączka, Michał Stysz: Górnictwo rud metali w rejonie Bystrzycy Górnej, 
Lubachowa i Modliszowa – próba lokalizacji i zidentyfikowania wyrobisk daw-
nych kopalń w oparciu o źródła archiwalne i badania terenowe; Michał Mączka, 
Michał Stysz: Kopalnia Michael – świadectwo dawnego górnictwa rud srebra 
i ołowiu w rejonie wsi Schlesierthal;
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VIII Konferencja w Świeradowie (2012): 
Michał Mączka, Michał Stysz, Elżbieta Szychowska-Krąpiec: Niezwykłe ślady daw-

nego górnictwa na przykładzie wybranych wyrobisk w rejonie Gór Sowich; Michał 
Mączka, Michał Stysz, Elżbieta Szychowska-Krąpiec: Sztolnia Silberloch w Gó-
rach Sowich – opracowanie wyników inwentaryzacji wyrobisk przeprowadzonej 
w latach  2010–2011;

IX Konferncja w Złotnikach Lubańskich (2013): 
Michał Mączka, Michał Stysz: Bardo – miasto z górniczą przeszłością;
X Konferencja w Wieliczce (2014): 
Michał Mączka, Michał Stysz: Dzieje górnictwa w miejscowości Janowiec koło Barda 

Śląskiego na Dolnym Śląsku;
I Warsztaty „Dziedzictwo i historia górnictwa” w Złotym Stoku (2016): 
Roland Banduch, Michał Mączka: Mapy i plany dotyczące górnictwa złota i arsenu 

w Złotym Stoku w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach; Michał Mącz-
ka, Michał Stysz: Interwencyjne prace dokumentacyjne jako czynnik nietypowych 
odkryć na przykładzie Jaskini Radochowskiej i Sztolni Dino w Walimiu;

XI Konferencja w Zabrzu (2017): 
Michał Mączka, Michał Stysz: Sztolnie Anton i Sophie jako przykłady reliktów  

dawnego górnictwa węglowego w Górach Sowich;
XII Konferencja w Ostrowcu Świętokrzyskim (2018): 
Michał Mączka, Michał Stysz: Inwentaryzacja dawnego górnictwa Srebrnej Góry – 

czynniki wpływające na możliwości rozpoznawania wyrobisk;
XIII Konferencja w Bóbrce (2019): 
Roland Banduch, Michał Mączka: Projekty techniczne obiektów i urządzeń dla prze-

mysłu naftowego i gazownictwa powstałe w Fabryce Fitzner-Gamper Spółka Ak-
cyjna w Sosnowcu w latach 1920–1929 .

Niewątpliwie dotychczasowe konferencje przyczyniły się do pogłębienia wiedzy 
z zakresu historii górnictwa na terenie ziem polskich, a badania terenowe i prace 
naukowe związane z przygotowaniami konferencji pozwoliły na odkrycie i zabez-
pieczenie formalno-prawne i organizacyjne wielu obiektów stanowiących elementy 
dziedzictwa kulturowego. Najważniejszym przykładem jest uruchomienie Geoparku 
na terenie gminy Mirsk, gdzie turystycznie udostępniono XVIII-wieczną kopalnię 
rud cynku i kobaltu „Św. Jan” w Krobicy. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, jedna 
z największych atrakcji górniczych w Europie, m.in. dzięki stałej obecności na kon-
ferencjach, wciąż jest żywym obiektem badań naukowych i miejscem wciąż nowych 
odkryć śladów dawnego górnictwa. Jako obiekty badań naukowych i praktyk geolo-
gicznych dla studentów wielu uczelni wykorzystywane są m.in. sztolnie kopalni sre-
bra i ołowiu w Marcinkowie, sztolnie i pozostałości dawnego górnictwa srebra i oło-
wiu w Bystrzycy Górnej, sztolnie antymonu w Dębowinie i rud metali w Janowcu, 
sztolnia kopalni srebra „Amalie” w Srebrnej Górze, w której trwają prace nad zabez-
pieczeniem i turystycznym udostępnieniem wyrobiska oraz wiele innych reliktów 
górnictwa. Omawiane konferencje znakomicie wpisały się w proces wzrostu zainte-
resowania zabytkami techniki, w tym  nieczynnymi już zakładami przemysłowymi, 
co znajduje swój wyraz w niebywałym rozwoju turystyki historyczno-industrialnej.
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roland Banduch, michaŁ mączka

Die Konferenzen unter dem Titel „Das Erbe und die Geschichte des Bergbaus sowie die 
Ausnutzung der Hinterlassenschaften der früheren Bergbautätigkeit“ in den Jahren 2005 
bis 2019 unter Beteiligung von Mitarbeitern des Staatsarchivs Kattowitz 
Zusammenfassung
Seit April 2005 veranstaltet das Breslauer Polytechnikum alljährlich stattfindende, inter-
disziplinäre Konferenzen unter dem gleichbleibenden Titel „Das Erbe und die Geschichte 
des Bergbaus sowie die Ausnutzung der Hinterlassenschaften der früheren Bergbautätig-
keit“. Anfangs widmeten sich die Konferenzen allein dem Bergbau, und dabei insbesonde-
re dem Abbau von Nichteisenerzmetallen in Niederschlesien. Mit der Zeit wurde das For-
schungsgebiet jedoch auf den Steinkohlenbergbau in ganz Schlesien, den Salzbergbau in 
Wieliczka, Bochnia und Kłodawa, den Eisenerzbergbau im Altpolnischen Industriegebiet, 
die Gas- und Erdölförderung sowie auf den ältesten Gesteinsrohstoff – den Feuerstein 
– ausgeweitet. Seit 2006, also dem zweiten Treffen, nehmen auch Mitarbeiter des Katto-
witzer Staatsarchivs – namentlich Roland Banduch und Michał Mączka – als Vortragende 
an den Konferenzen teil, wobei sie insbesondere zur Geschichte der bergmännischen 
Kartografie referieren.

roland Banduch, michaŁ mączka

Conferences “Heritage and History of Mining and the Use of the Remains of Old Mining 
Works” in the years 2005–2019 with the participation of employees of the State Archives 
in Katowice
Summary
Starting from April 2005, Wrocław University of Technology has been organizing annual, 
interdisciplinary conferences with the permanent name “Heritage and History of Mining 
and the Use of the Remains of Old Mining Works.” Initially, the conferences were devoted 
to mining, especially non-ferrous metal ores, in Lower Silesia. Over time, the scope of re-
search and their presentation at conferences expanded to coal mining throughout Silesia, 
salt mining in Wieliczka, Bochnia and Kłodawa, iron ore in the Old Polish district, gas 
and oil extraction, as well as the oldest mined rock raw material - flint. Since 2006, i.e. 
from the second meeting, Roland Banduch and Michał Mączka, employees of the State 
Archives in Katowice, have been regular speakers at the conference, mainly presenting 
papers on the history of mining cartography.
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katarzyna sŁysz-szczucka

Po dziesięciu latach doświadczeń  
z konstruowaniem wystaw mobilnych  
w Archiwum Państwowym w Katowicach

Archiwa państwowe od momentu swojego powstania organizowały wystawy ar-
chiwaliów – samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami, głównie prowa-
dzącymi działalność kulturalną, takimi jak muzea i biblioteki. Tak też czyniło kato-
wickie Archiwum już od przedwojnia, kiedy funkcjonowało pod nazwą Archiwum 
Akt Dawnych Województwa Śląskiego. Utrudnieniem dla archiwistów katowickich 
przed 1939 rokiem oraz po II wojnie, a także w podległych oddziałach zamiejsco-
wych był brak odpowiednich przestrzeni wystawienniczych. Centrala w Katowicach 
uzyskała taką przestrzeń w siedzibie przy ul. Józefowskiej (choć źle skomponowaną, 
bo na I piętrze w frontowym budynku nr 1) dopiero w pierwszej dekadzie XXI 
wieku. Tworzono w tym okresie wystawy – nazwijmy je – gablotkowe, to jest w ga-
blotach wystawienniczych wykładano oryginalne (!) dokumenty z zasobu, okraszając 
to odpowiednią oprawą tekstową i graficzną. 

Przełom XX i XXI wieku przyniósł nowe możliwości technologiczne przygoto-
wywania wystaw – tworzenie obiektów i przestrzeni wystawienniczych przy wy-
korzystaniu grafiki komputerowej. Nie bez znaczenia, w związku z słabą kondycją 
finansową archiwów, pozostawały koszty tak realizowanych wystaw, a przede wszyst-
kim krytyczna refleksja konserwatorska o szkodliwości wystawiania w systemie ga-
blotkowym oryginałów archiwaliów. Te czynniki i warunki lokalowe katowickiego 
Archiwum wpłynęły na decyzję przygotowywania wyłącznie tzw. wystaw mobilnych. 
Rozwiązywało to liczne problemy techniczne, a ponadto dawało nadzieję, że tak 
przygotowane wystawy będą mieć długi żywot i będą mogły być wypożyczane innym 
instytucjom. Po raz pierwszy taka wystawa została przygotowana przez katowickich 
archiwistów w 2007 roku pod tytułem Był sobie dokument… i uświetniła uroczysto-
ści obchodów 75-lecia utworzenia polskiego archiwum w Katowicach. 

Od strony technicznej ta pierwsza wystawa została skonstruowana na samoistnie 
stojących planszach o modułowym sposobie ich łączenia. Z uwagi na to, że taka 
technologia okazała się bardzo kosztowna, jak na możliwości Archiwum i wspierające 
ją w tym zakresie Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, w następnych latach zastoso-
wano system tzw. rollupowy. Był w miarę tani w wykonaniu, ale szybko zużywające 
się kasety skłoniły ostatnio Archiwum na zastosowania nowocześniejszych systemów 
tzw. planszowych instalowanych na  odpowiednich stelażach (w zależności od celu 
służących tylko do ekspozycji wewnętrznej lub ponadto do prezentowania w otwar-
tej przestrzeni zewnętrznej).

Tematyka wystaw mobilnych stworzonych w latach 2007–2018 roku w Archi-
wum Państwowym w Katowicach była różna. Oddzielną grupę tworzą wystawy 
o charakterze źródłowym, prezentujące najciekawsze materiały archiwalne z zaso-
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bu katowickiego Archiwum. Geneza kolejnej grupy wystaw wiąże się z obchodami 
różnych historycznych rocznic – ogólnopolskich i regionalnych, śląskich. Tematykę 
i „popularność” w wypożyczaniu przez różne instytucje przedstawiono w tabeli.

Wystawy przygotowane w Archiwum Państwowym w Katowicach w latach 2007–2018

Rok  
opracowania 

wystawy
Tytuł wystawy Prezentacje poza Archiwum

2007 Był sobie dokument…

2008: Muzeum Miejskie w Tychach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Miejska 
Placówka Muzealna w Mikołowie, Oświęcimskie Centrum Kultury, Muzeum 
Energetyki w Łaziskach Górnych;
2009: Nyski Dom Kultury w Nysie, Muzeum Stary Zamek w Żywcu, Biblioteka 
Miejska w Mikołowie;
2014: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
2016: Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Miasta Jaworzna;
2017: Muzeum Zagłębia w Będzinie

2008 Z dziejów Temidy na 
Górnym Śląsku

2009: Sąd Okręgowy w Katowicach;
2010: Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Miejska Placówka Muzealna 
w Mikołowie;
2013: Sąd Rejonowy w Chorzowie;
2015: Muzeum w Chorzowie;
2016: Biblioteka Miejska w Mikołowie;
2018: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

2009
Wojciech Korfanty. 

Współtwórca  
II Rzeczypospolitej

2009: Senat RP w Warszawie, „Zespół Śląsk” w Koszęcinie, Urząd Miasta w Sie-
mianowicach Śląskich, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzo-
wie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, 
Zespół Szkół nr 1 w Rybniku, Gimnazjum nr 2 w Żorach, Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Biuro posła 
T. Gruszki w Raciborzu;
2010: Biblioteka Miejska w Mikołowie, Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej, Zespół Szkół nr 1 w Tychach, Gimnazjum 
nr 2 w Żorach;
2011: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa 
Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Miasta Mysło-
wice, Zespół Szkół Technicznych w Rybniku;
2013: Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, ARTeria – Centrum Kultury i Pro-
mocji w Ornontowicach;
2014: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, Gim-
nazjum nr 3 w Orzeszu;
2015: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Korfantego w My-
słowicach;
2016: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach;
2017: Szkoła Podstawowa nr 19 im. W. Korfantego w Katowicach, Muzeum 
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach;
2018: Miejska Biblioteki Publiczna w Katowicach; Oddział w Katowicach Insty-
tutu Pamięci Narodowej, Biblioteka w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Podstawowa 
nr 36 w Rybniku, Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Miedźnej
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2009 Miasta Górnego Śląska 
i Zagłębia 1939–1945

2010: Biblioteka Miejska w Mikołowie, Wydział Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
2012: Muzeum Miejskie w Mysłowicach;
2013: Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu;
2014: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Tarnogórskie Cen-
trum Kultury;
2015: Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, Muzeum w Gliwicach;
2016: Muzeum Saturn w Czeladzi, Muzeum Miasta Jaworzna;
2017: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Zakład Karny Wojkowice, 
Oddział Zewnętrzny Ciągowice;
2018: Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej, Biblioteka Miejska w Katowi-
cach

2010 Policja Województwa 
Śląskiego 1922–1939

2010: IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach;
2011: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach, Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej Policja Województwa Śląskiego 1922–1939 podczas 
pokazów plenerowych w Gliwicach, Warszawie i Bieruniu, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mikołowie;
2012: Muzeum Miejskie w Zabrzu;
2014: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

2011

Pamięć o powstaniach 
śląskich w XX wieku. 

Pomniki – Uczestnicy – 
Rocznice

2011: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Instytut Historii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu, Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Akademicki Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Chorzowie, Narodowy Bank Polski Oddział w Katowicach;
2012: Biblioteka Miejska w Mikołowie, Muzeum Miasta Mysłowice, Miejska 
Placówka Muzealna w Mikołowie;
2014: Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach;
2015: Biblioteka Miejska w Mikołowie;
2017: Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach;
2018: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

2011

Nieznany Modernizm: 
Architektura Raciborza 
w okresie międzywo-

jennym

2011: Museum Schloss Ratibor w Roth (Niemcy), Wydział Architektury i Urbani-
styki Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
2013: Opladener Geschichtsverein Leverkusen (Niemcy), Raciborskie Centrum 
Informacji przy Domu Kultury w Raciborzu

2011 Z Górnego Śląska po 
Nagrodę Nobla

2011: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu; 
2012: Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach

2012

Żywieckie projekty bu-
dowlane Karola Pietschki 
– architekta arcyksięcia 

Albrechta Fryderyka

2012: Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Gminny Ośrodek Kultury w Koszara-
wie, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki Radziechowy-Wieprz

2012

Archiwum w Regionie. 
Region w Archiwum. 80 
lat Archiwum Państwo-

wego w Katowicach

2014: Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie

2014

Reklama dźwignią 
handlu. Papiery firmowe 
śląskich zakładów 1847-

1937

2015: Muzeum Miejskie w Tychach, Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
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2015

„Dla lepszej wiary ręką 
naszą podpisawszy...”. 

Autografy znanych 
postaci z zasobu Ar-

chiwum Państwowego 
w Katowicach

2016: Muzeum w Rybniku;
2018: Biblioteka Miejska w Dąbrowie Górniczej

2017 U źródeł Wisły 2017: Dom Zdrojowy i Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle;
2018: Muzeum Zagłębia w Będzinie

2017
800 lat historii Raciborza 

w dokumencie archi-
walnym

2018

Rok 1918 na Śląsku 
Cieszyńskim i w zachod-

niej Galicji w zasobie 
archiwalnym Oddziałów 
w Bielsku-Białej i Cieszy-
nie Archiwum Państwo-

wego w Katowicach

2018: Zamek Cieszyn

Wystawy były prezentowane nie tylko na terenie województwa śląskiego w 75 
instytucjach, w tym m.in. w 17 muzeach, 15 szkołach różnego stopnia nauczania 
i 14 bibliotekach, a także w takich placówkach, jak Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, Dom Muzyki 
i Tańca w Zabrzu i Zakład Karny Wojkowice, Oddział Zewnętrzny Ciągowice.

Bezapelacyjnym liderem wśród mobilnych wystaw katowickiego Archiwum jest 
wystawa Wojciech Korfanty. Współtwórca II Rzeczypospolitej, która w latach 2009–
2018 prezentowana była aż w 32 instytucjach. Została przygotowana pod kierun-
kiem prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka w związku ogłoszeniem przez Senat RP roku 
2009 – Rokiem Wojciecha Korfantego. Otwarto ją uroczyście 23 maja 2009 roku 
w siedzibie Senatu RP w Warszawie.

Niektórym wystawom towarzyszyły wydane przez Archiwum katalogi:
T. Hajewski, M. Węcki: Był sobie dokument… Katowice 2007;
Z. Kiereś, S. Krupa, M. Węcki: Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku. Źródła do 

dziejów wymiaru sprawiedliwości od XV do XX wieku w zasobie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Katowice 2008;

Wojciech Korfanty. Współtwórca II Rzeczypospolitej. Katowice 2009;
R. Kaczmarek, M. Węcki: Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945. Kato-

wice 2009;
A. Dudek, R. Kaczmarek, M. Węcki: Dobro publiczne mieć zawsze przed oczy-

ma... Policja Województwa Śląskiego 1922–1939. Katowice 2010;
J. Grudniewski, R. Kaczmarek, M. Węcki: Powstania śląskie 1919–1920–1921. 

Uczestnicy – Pomniki – Rocznice. Katowice 2011;
B. Kalinowska-Wójcik, M. Węcki: „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...”. 

Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 
2015;

S. Krupa: Z dokumentem przez dzieje. Raciborskie archiwa i archiwalia. Katowi-
ce 2017;
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P. Hudzik, A. Machej: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji 
w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Katowice 2018;

A. Macek, K. Ścisło: U źródeł Wisły. Katowice 2018.
Mobilność tego rodzaju wystaw (dosłownie i w przenośni) oraz ich nośność infor-

macyjna sprawiają, że ich konstruowanie będzie kontynuowane w następnych latach, 
nie tylko bowiem spełniają oczekiwania zwiedzających, ale też służą promowaniu 
Archiwum Państwowego w Katowicach i jego zasobu.

katarzyna sŁysz-szczucka

Zehn Jahre Erfahrung mit mobilen Ausstellungen im Staatsarchiv in Kattowitz 
Zusammenfassung
Die Inhalte der zwischen 2007 und 2018 im Staatsarchiv Kattowitz entstandenen mo-
bilen Ausstellungen gestalten sich sehr facettenreich. Zu einer ersten Gruppe zählen 
Ausstellungen mit Quellencharakter, in denen die interessantesten Archivmaterialien aus 
dem Bestand des Kattowitzer Staatsarchiv präsentiert werden. Weiteren Ausstellungen 
lagen Feierlichkeiten aus Anlass verschiedener gesamtstaatlicher polnischer und regio-
naler schlesischer Jahrestage zugrunde. Insgesamt wurden im oben genannten Zeitraum 
im Staatsarchiv und in seinen Niederlassungen 15 Ausstellungen vorbereitet, die in zahl-
reichen Institutionen in der Wojewodschaft Schlesien und auch darüber hinaus gezeigt 
wurden.

katarzyna sŁysz-szczucka 
After Ten Years of Experience in Constructing Mobile Exhibitions at the State Archives in 
Katowice
Summary
The subjects of mobile exhibitions created in the years 2007–2018 at the State Archives 
in Katowice varied. The first group consists of exhibitions of a source nature, presenting 
the most interesting archival materials from the Katowice Archives. Others are exhi-
bitions whose origins were rooted in the celebration of various historical anniversaries, 
nationwide and regional, Silesian. In total, in the years 2007–2018, 15 exhibitions were 
prepared in the Archive and its branches. They were presented in numerous institutions 
throughout the entire Silesian Province as well as outside it.
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agnieszka laskowska

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji 
„Personal and other Sensitive Data at Record’s 
Creators and in the Archives”

W dniach 3–5 kwietnia 2019 roku w Radenci w Słowenii odbyła się między-
narodowa konferencja archiwalna. Myślą przewodnią spotkania była ochrona oraz 
zabezpieczanie danych osobowych oraz innych danych sensytywnych wytwarzanych 
przez aktotwórców oraz przechowywanych w archiwach. Od 2017 roku konferencja 
ta ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku. Jest częścią szerszego projektu 
badawczego, zatytułowanego „Techniczne oraz merytoryczne problemy archiwum 
tradycyjnego oraz elektronicznego”, który zakłada wymianę myśli oraz doświad-
czeń w środowisku profesjonalistów zajmujących się przechowywaniem, zabez-
pieczaniem, porządkowaniem oraz zarządzaniem dokumentacją zarówno w formie 
papierowej, jak i elektronicznej. W założeniu projekt ten ma być źródłem wiedzy 
o innowacjach w dziedzinie archiwistyki, zarządzania dokumentacją, standardów, 
wytycznych, procedur, dobrych praktyk. Specjaliści z dziedziny archiwistyki oraz 
dyscyplin pokrewnych omawiają aktualne problemy techniczne i merytoryczne oraz 
prezentują najnowsze osiągnięcia. 

Ostatnia konferencja skoncentrowała się wokół problemów ochrony danych oso-
bowych. Tak sformułowany zakres tematyczny doskonale oddaje zyskującą coraz 
bardziej na aktualności kwestię dostępu do informacji o charakterze prywatnym. 
Jest to problem wciąż otwarty, z którym borykają się archiwiści z całego świata. 
Najkrócej istotę kontrowersji oddaje rozbieżność pomiędzy maksymalnym otwar-
ciem archiwów na rozmaite potrzeby użytkowników a jednoczesnym zastosowa-
niem prawa do ochrony prywatności. Wprowadzenie europejskiego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych powiększyło listę pytań oraz wątpliwości związanych 
z jego stosowaniem oraz wykładnią wytycznych w nim zawartych. Problem imple-
mentacji dyrektywy oraz jej właściwej interpretacji legł u podstaw organizowanej 
konferencji. 

Z problemem zabezpieczania danych wrażliwych wiąże się idea powszechnego 
i szerokiego dostępu do informacji. W wielu krajach Europy, w tym także w Sło-
wenii, zbiory archiwalne zostały dopuszczone do użytku w sferze wirtualnej. Trwają 
prace nad kolejnymi programami mającymi ułatwić dostęp do zasobów archiwalnych 
oraz poprawić efektywność wyszukiwania informacji. Na każdym kroku podkreśla 
się wartość swobód obywatelskich oraz wolności badań naukowych. Korzystając 
z przywileju swobodnego dostępu do danych, należy zdawać sobie jednocześnie spra-
wę z istnienia ograniczeń w tym zakresie. 

Podobnie jak w latach poprzednich, prelegenci skoncentrowali swoją uwagę na 
kilku wyodrębnionych obszarach badawczych, takich jak: ustawodawstwo archiwal-



AgnieSzkA lASkowSkA

204

ne, archiwa i archiwalia w przestrzeni wirtualnej, digitalizacja, zarządzanie dokumen-
tacją na poziomie aktotwórcy oraz ochrona archiwaliów. 

Pierwszy dzień konferencji poświęcono na rozwinięcie problemów szczegóło-
wych z zakresu ustawodawstwa. Do problemów tych należy zaliczyć doświadczenia 
związane z implementacją europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Pod-
czas wykładu inaugurującego Matijaž Drev, Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, bardzo silnie zaakcentował konieczność przestrzegania zarówno eu-
ropejskiego, jak i krajowego prawa o ochronie danych sensytywnych w kontekście 
przechowywania oraz udostępniania materiałów archiwalnych1 . 

Kontynuując zainicjowaną problematykę, kolejni referenci – reprezentujący śro-
dowiska biznesowe, uniwersyteckie oraz przedstawiciele mediów – omawiali pro-
blem właściwej interpretacji nowo wprowadzonych przepisów w stosunku do da-
nych osobowych przechowywanych na nośnikach innych niż papierowe: nagrania 
audiowizualne, nośniki elektroniczne2. Podkreślali, iż nowe prawo stwarza szansę 
na osiągnięcie kompromisu pomiędzy ochroną osoby fizycznej a koniecznością od-
powiedzialnego zarządzania danymi osobowymi przez archiwa różnorakich instytu-
cji społecznych, prywatnych, biznesowych w ich codziennej działalności oraz przez 
archiwa państwowe w trakcie pełnienia przez nie misji społecznej oraz historycz-
nej. Z ochroną danych osobowych wiąże się także kwestia dostępu do informacji. 
W odniesieniu do tego problemu akcentowano konieczność respektowania prawa 
osoby fizycznej do prywatności, przy jednoczesnym prawie do pozyskiwania wiedzy 
w celach informacyjnych, naukowych, badawczych, biznesowych.

Aleš Medved z Mikrografija omówił poszczególne kategorie danych osobowych, 
porównując ich definicję oraz sposoby przetwarzania i ochrony na gruncie prawa 
krajowego oraz europejskiego3 . 

Szeroki dostęp do dziedzictwa kulturowego narodu jest jednym z głównym zało-
żeń prowadzonej obecnie strategii powszechnej cyfryzacji. W praktyce archiwalnej 
oznacza to otwarty dostęp do materiałów. Najprostszą i najbardziej efektywną me-
todą powszechnego udostępniania archiwaliów jest ich digitalizacja i zamieszczanie 
odwzorowanego cyfrowo materiału w sieci. Platforma cyfrowa ICARUS omówiona 
przez prelegentkę z Chorwacji jest jednym z miejsc, gdzie można korzystać ze zdigi-
talizowanego materiału4. Innowacyjność tego przedsięwzięcia polega jednak przede 
wszystkim na aktywnym zaangażowaniu użytkownika platformy we współtworzenie 
wirtualnego archiwum, które umożliwia publikowanie materiałów oraz wymianę 
informacji pomiędzy użytkownikami. Referentka podkreślała, że platformy cyfrowe 
stanowią nową jakość zarówno w poszukiwaniu, jak i udostępnianiu informacji. 

1 Matjaž Drev: Protection of personal data in archives .
2 Danilo Burnač, Sanja Androič, Milka Pungartnik: Is personal and business data safe on smartphones; 

Petra Iskra: Challenges of GDPR implementattion in RTV Slovenija TV documentation; Rok Omahen: 
Accessing archival material of TV Slovenija according to the New European rules; Aleksander Lavrenčič: 
Protection of personal data and other sensitive data in audio-visual archives  during Legal Blocakades 
and ethical barriers or obstacles; Branka Molnar, Antonia Kneževič: Implementation of GDPR in the 
Center  for Restructuring and Sales-best practice case .

3 Aleš Medved: Special types of personal data: comparing GDPR and national legislation . 
4 Vlatka Lemič: Access to archives and ICARUS digital platforms: data protection in theory and practice. 
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Pierwszy dzień konferencji zakończył referat Tatjany Hajtnik, kierownik projektu 
zatytułowanego: e-ARH.si: ESS 2016-2020, która przedstawiła postępy w realizacji 
projektu utworzenia słoweńskiego archiwum elektronicznego. Jest to projekt realizo-
wany w ramach Programu Operacyjnego Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 
2014–2016, stąd też w 80% finansowany jest z funduszy europejskich, a 20% pozo-
stałych kosztów ponosi Republika Słowenii. Beneficjentem funduszy jest Narodowe 
Archiwum Republiki Słowenii, które jest jednocześnie liderem oraz koordynatorem 
projektu. Opracowywany oraz wdrażany projekt ma być w założeniu wspólnym dla 
wszystkich słoweńskich archiwów systemem do długoterminowego przechowywa-
nia dokumentacji archiwalnej w postaci elektronicznej. Jego głównym celem jest 
powszechne udostępnienie jak największej liczbie użytkowników narodowego dzie-
dzictwa kulturowego w formie e-materiału archiwalnego. Autorka referatu podjęła 
się charakterystyki założeń programu oraz przedstawiła efekty jego wdrażania. 

W związku z omawianym projektem zorganizowano dla uczestników konferen-
cji warsztaty dotyczące funkcjonowania systemu e-ARH.si: ESS 2016-2020, które 
poprowadził Jože Škofljanec z Archiwum Republiki Słowenii. Warsztaty podzielone 
zostały na dwie części –  pierwsza z nich miała charakter praktyczny i dotyczyła funk-
cjonowania systemu, druga poświęcona została omówieniu procedur związanych 
z implementacją systemu oraz jego stosowaniem.

Drugi dzień konferencji miał prawdziwie międzynarodowy charakter. Wśród pre-
legentów bowiem znajdowali się goście ze Stanów Zjednoczonych, Bośni i Herce-
gowiny, Polski oraz Macedonii. Referaty omawiane w tym bloku tematycznym po-
święcone były przede wszystkim specyfice metodyki stosowanej w poszczególnych 
archiwach. 

Ivan Popovici omówił MoReq, czyli model specyfikacji dla systemów zarządzania 
dokumentacją elektroniczną z okazji rocznicy 10-lecia jego opracowania na zlecenie 
Europejskiej Komisji IDA. MoReq został opublikowany w 2001, a w 2008 roku za-
stąpiony przez Moreq25 . 

Referentka ze Stanów Zjednoczonych przedstawiła sposób opisu materiałów ar-
chiwalnych zgromadzonych w Instytucie Mody Politechniki Stanowej w Nowym 
Yorku, który opiera się na opracowanym przez Międzynarodową Radę Archiwów 
Międzynarodowym Standardzie Opisu Archiwalnego6 .

Agnieszka Laskowska oraz Tomasz Hajewski omówili na przykładzie Archiwum 
Państwowego w Katowicach proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji 
Archiwalnej, czyli aplikacji przeznaczonej do opracowania zbiorów archiwalnych na 
wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury7. Podnieśli także kwestię zabez-
pieczania danych osobowych oraz innych danych sensytywnych w dokumentacji 
udostępnionej do publikacji za pośrednictwem strony www.szukajwarchiwach.pl . 

5 Ivan Popovici: MoReq2: after 10 years. Some considerations on systems for managing records . 
6 Karen Jamison Trivette: Evolution if not revolution. A new approach for controlling archival records . 
7 Agnieszka Laskowska, Tomasz Hajewski: Implementation of the Integrated System of Archival Descrip-

tion (ZoSIA) at the State Archives in Katowice and data protection . 
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Z kolei archiwiści słoweńscy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych 
z porządkowaniem dokumentacji instytucji słoweńskich środowisk emigracyjnych 
w Stanach Zjednoczonych8 . 

Druga część obrad tego dnia poświęcona została problemowi digitalizacji. Refe-
renci skoncentrowali uwagę na przedstawieniu wyczerpujących kryteriów auten-
tyczności zdigitalizowanego dokumentu9 . 

Martin Fischer ze Szwajcarii opowiedział natomiast o scopeXplore – tzw. wirtu-
alnej czytelni materiałów archiwalnych, która w przeciwieństwie do tradycyjnych 
aplikacji umożliwiających przeglądanie zdigitalizowanego materiału, oferuje wiele 
nowych funkcji10. Nadaje bowiem użytkownikowi bardziej aktywną rolę. Za pośred-
nictwem wirtualnej czytelni może on współtworzyć archiwum ze zgromadzonych 
przez siebie materiałów, tworzyć wirtualne wystawy, łącząc odwzorowane cyfrowo 
obrazy z treściami zaczerpniętymi z dowolnych stron internetowych (zdjęcia, filmy, 
informacje). Cyfrowa czytelnia pozwala ponadto na dostęp do materiałów nie tylko 
archiwalnych, ale także do zdjęć obiektów muzealnych, filmów czy wirtualnego księ-
gozbioru. System zawiera również kompleksową przeglądarkę treści multimedial-
nych. Umożliwia ponadto zapisywanie wyników wyszukiwań. Jest zatem bez wąt-
pienia systemem nowoczesnym, integrującym wiele źródeł pozyskania informacji.

Lidija Aleksoska z Macedonii poruszyła problem budowy współczesnego społe-
czeństwa cyfrowego Macedonii, wskazując na trudności finansowe w zakresie cyfry-
zacji pojawiające się na drodze wdrażania standardów Unii Europejskiej11 . 

Domazet Siniša z Archiwum w Sarajewie omówił problemy związane z digitali-
zacją zasobu archiwum12. Stwierdził, iż wprowadzanie innowacji technologicznych 
napotkało trudności infrastrukturalne oraz środowiskowe. Brak odpowiedniego 
sprzętu, a także opór tradycjonalistycznych środowisk archiwalnych spowodowały, 
iż dopiero w 2018 roku archiwum zdigitalizowało w całości pierwszy zespół archi-
walny. Pozostała cześć zasobu jest dalej udostępniana metodami tradycyjnymi z wy-
korzystaniem papierowych pomocy ewidencyjnych.

Ostatni referat tego dnia wygłosił Roberta Obrul ze Słowenii, który omówił 
wpływ unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych na udostępnianie oraz 
przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji elektronicznej wytwarzanej przez 
szkołę (elektroniczne dzienniki czy rejestry klas). Zreferował także wady oraz zalety 
oprogramowania stosowanego przez szkołę do wprowadzania oraz zarządzania wyni-
kami prac uczniów. 

Drugi dzień konferencji zakończył uroczysty bankiet poprzedzony wycieczką do 
muzeum w pobliskim miasteczku Murska Sobota oraz do Centrum Edukacji Regio-
nalnej EXPANO. 

8 Danijela Jurčič Ĉargo, Andreja Klasinc Ŝkofljanec, Maja Povalej, Alenka Starman Alič: Recording and 
arranging archives at slovene emigrant societies in neighbouring countries and abroad . 

9 Edvin Buršič, Hrvoje Stančič: Creation of authentic digital copies in the form of original by the proces of 
digitization . 

10 Martin Fischer: Digital Reading Room to enhance archival access. 
11 Lidija Aleksoska: Macedonia’s challenges on the road to building a true digital socjety . 
12 Siniša Domazet: Digitized records in the Archives of Bosnia and Herzegovina: protection and access . 
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Trzeci dzień, zwyczajowo zarezerwowany na problemy tradycyjnej archiwistyki, 
został poświęcony szczegółowym zagadnieniom merytorycznym z zakresu opracowa-
nia oraz przechowywania określonych typów dokumentacji. 

Mirjana Kontestabile Rovis poruszyła problem ochrony danych osobowych znaj-
dujących się w dokumentacji wytwarzanej przez szkolny oraz przedszkolny system 
oświaty w kontekście obowiązujących przepisów archiwalnych oraz aktualnej ustawy 
o ochronie danych osobowych. Wskazała na pewne rozbieżności istniejące między 
prawem archiwalnym umożliwiającym przetwarzanie danych sensytywnych na po-
trzeby naukowo-badawcze a ustawą GDPR, która niezwykle restrykcyjnie traktuje 
wykładnię prawa jednostki do ochrony swojej prywatności13 . 

Na zakończenie konferencji Vesna Gotovina z Archiwum Państwowego w Lu-
bljanie oraz Milena Pečovnik wygłosiły odczyty poświęcone nowej ustawie o czyn-
nościach administracyjnych, która została uchwalona w 2018 roku14. Głównym 
problemem badawczym, na którym zasadzały się oba referaty, była kwestia anali-
zy załącznika stanowiącego integralną część ustawy. Załącznik ten bowiem zawiera 
nowe zasady ustalania okresów przechowywania dokumentacji wytworzonej przez 
administrację państwową oraz samorządową. Wytyczne przyjęte w załączniku mają 
charakter przykładowy, generalny. Po konsultacjach z przedstawicielami organów 
władzy administracyjnej różnego szczebla będą one sukcesywnie uszczegóławiane 
w drodze odrębnych rozporządzeń. 

Konferencja w Radenci, jak już wspomniano, jest wydarzeniem cyklicznym 
o charakterze międzynarodowym, które z roku na rok cieszy się coraz większym za-
interesowaniem oraz uznaniem krajowych i zagranicznych środowisk archiwalnych, 
uniwersyteckich oraz biznesowych. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym 
roku organizatorzy postawili sobie za cel zgromadzenie jak największej liczby specja-
listów o międzynarodowym rodowodzie z dziedziny archiwistyki oraz zarządzania 
dokumentacją, by opowiedzieli oni o najbardziej aktualnych problemach w zakresie 
swoich dyscyplin.

Wprowadzenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych postawiło 
archiwa, ale także i aktotwórców proweniencji zarówno państwowej, jak i prywatnej 
w obliczu dylematu o granicę między prawem jednostki do zachowania własnej pry-
watności a prawem do wykorzystania danych sensytywnych do badań naukowych, 
na potrzeby biznesowe, gospodarcze, a także w toku zwykłej bieżącej działalności. 
Nowe przepisy unijne wymogły konieczność dostosowania indywidualnej jurysdykcji 
państwowej do europejskich standardów prawnych w dziedzinie ochrony i przetwa-
rzania danych osobowych. Wszystkie te problemy znalazły odzwierciedlenie w tre-
ściach wygłaszanych referatów. Uczestnicy konferencji mogli ponadto przyjrzeć się 
dokonaniom, ale także trudnościom oraz ograniczeniom innych archiwistyk krajo-
wych. 

Konferencja na poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym była przygotowa-
na w sposób doskonały. Warto podkreślić, że pomysłodawcą oraz twórcą spotkania 

13 Mirjana Kontestabile Rovis: Protection of personal data and archival legislation in the field of educa-
tion . 

14 Vesna Gotovina: New retention periods for records of public administration authorities; Milena Pečo-
vnik: Decree on Administrative Operations with emphasis on archives . 
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jest niewielkie archiwum w Mariborze. Dowodzi to jedynie faktu, że idea zorganizo-
wania konferencji na międzynarodowym poziomie merytorycznym, o ile realizowana 
jest w sposób konsekwentny oraz pełen zaangażowania, ma szansę z powodzeniem 
urzeczywistnić się poza murami wielkich ośrodków naukowo-badawczych. Inicja-
tywa regionalnego archiwum w Mariborze zgromadziła bowiem międzynarodowe 
środowisko prelegentów, a konferencja zgodnie z przyjętym założeniem mogła stać 
się płaszczyzną wymiany szerokiej myśli problemowej. 

agnieszka laskowska

Bericht von der internationalen Konferenz unter dem Titel „Personal and other Sensitive 
Data at Record’s Creators and in the Archives“
Zusammenfassung
Zwischen dem 3. und 5. April 2019 fand im slowenischen Radenci eine internationa-
le Archivkonferenz statt, deren Leitgedanke dem Schutz und der Sicherung personen-
bezogener Daten sowie anderer sensitiver Daten galt, die von aktenbildenden Organen 
geschaffen und in Archiven aufbewahrt werden. Die Konferenz besitzt einen zyklischen 
Charakter und findet seit 2017 einmal jährlich statt. Sie ist eingebunden in ein umfassen-
des Forschungsprojekt mit dem Titel „Technische und inhaltliche Probleme traditioneller 
und elektronischer Archive“.

agnieszka laskowska 
Report from the international conference entitled Personal and other Sensitive Data at 
Record’s Creators and in the Archives
Summary
An international archival conference was held on April 3-5, 2019 in Radenci, Slovenia. 
The main idea of the meeting was protection and securing personal data and other sensi-
tive data generated by archivists and stored in archives. This conference is cyclical and 
takes place annually starting from 2017. It is part of a broader research project entitled 
“Technical and Substantive Problems of Traditional and Electronic Archives.”
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katarzyna kwaśniewicz

Doświadczenia z konserwatorskiej współpracy  
archiwów państwowych w latach 2011–2018

W maju 2018 roku w pracowni konserwatorskiej Archiwum Państwowego w Ka-
towicach odbyło się 4-dniowe szkolenie dla pracowników Archiwów w Opolu i Czę-
stochowie. Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach wdrożonego systemu opieki 
konserwatorskiej, który polega na współpracy pomiędzy przydzielonymi sobie archi-
wami1 . 

Tworzenie w archiwach państwowych dobrze funkcjonującej sieci pracowni kon-
serwatorskich jest długim procesem uwarunkowanym możliwościami lokalowymi 
i kondycją finansową instytucji oraz napływem kierunkowo wykształconej kadry. Nie 
we wszystkich archiwach w kraju udało się do tej pory stworzyć tak samo działające 
i oparte na podobnych zasadach pracy pracownie konserwatorskie. W niektórych 
prace zabezpieczające nadal ograniczane są do profilaktyki konserwatorskiej.

W 2014 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zainicjował, bardzo 
ważny z punktu widzenia ochrony zasobu, projekt konserwatorskiej wzajemnej po-
mocy . Rozpoczęty wówczas system międzyarchiwalnej współpracy polegał na obję-
ciu opieką konserwatorską archiwów o ograniczonych możliwościach zabezpieczania 
zbiorów – tj. nieposiadających specjalistycznej pracowni konserwatorskiej oraz wy-
kształconej kierunkowo kadry – przez archiwa wiodące, czyli posiadające doświad-
czoną kadrę oraz odpowiednie zaplecze techniczne. 

Podział zadań możliwy był dzięki przeprowadzeniu w latach 2011–2012 przez 
Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Warszawie szczegółowej anali-
zy, na podstawie której zaszeregowano wszystkie 33 archiwa do jednej z 5. grup od-
zwierciedlających stopień i zaawansowanie prowadzonych prac konserwatorskich2 . 
Zgodnie z przyjętym podziałem w grupie zerowej znalazły się te, które nie posiadają 
pracowni oraz odpowiednio przygotowanych pracowników, natomiast w grupie IV 
– Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w Warszawie jako pracownia 
o najwyższych standardach, realizująca zadania centrum kompetencji. Pracowniom 
zaszeregowanym do grupy II i III zatrudniającym dyplomowanych konserwatorów 
oraz wyposażonych w specjalistyczny sprzęt przydzielone zostały archiwa, które nie 
dysponują  odpowiednim zapleczem zarówno kadrowym, jak i sprzętowym, i które 
znalazły się w grupie 0 i I. 

Należy zaznaczyć, że podobny model został wdrożony w 2012 roku w związku 
z uruchomieniem sieci pracowni masowej konserwacji papieru. Do każdej z czte-
rech pracowni masowego odkwaszania papieru – zlokalizowanych w archiwach pań-

1 Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr hab. Władysława Stępniaka z dnia 2 maja 
2014 r. (znak sprawy: DOU-WOU.70.1.2014, AP Kat VI.611.1.2014).

2 Załącznik nr 1 do pisma Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 stycznia 2014 r. 
(znak sprawy: DOU-WOU.70.1.2014, AP Kat VI.611.1.2014).
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stwowych w Gdańsku, Katowicach i Warszawie oraz w Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie – przyporządkowane zostały pozostałe archiwa państwowe3. Taki sys-
tem koncentracji specjalistycznych prac w wybranych ośrodkach w kraju sprawdził 
się. Archiwa przekazują zagrożone kwasową degradacją materiały do przydzielonej 
pracowni konserwacji masowej, która kompleksowo zabezpiecza akta, czyli dezynfe-
kuje, odkwasza i przepakowuje do bezkwasowych teczek i pudeł. 

Wzorując się na tych doświadczeniach, w 2014 roku stworzono kolejny system 
współpracy międzyarchiwalnej, tym razem oparty na szkoleniach i konsultacjach 
konserwatorskich, w ramach którego archiwa wiodące udzielają przydzielonym pla-
cówkom pomocy w realizacji zadań związanych z profilaktyką i zabezpieczaniem 
zbiorów. Zasady współpracy nie obejmują wykonywania na rzecz innego archiwum 
prac konserwatorskich, skupiając się na działaniach konsultacyjno-doradczych. 

Pracownia konserwatorska Archiwum Państwowego w Katowicach jest jedną 
z 12. pracowni wiodących w kraju. Aktualnie ma pod swoją opieką trzy placówki 
zlokalizowane w Częstochowie, Kielcach i Opolu. Każda z ich ma inny charakter, 
potrzeby i doświadczenia. Zatrudnione są w nich łącznie cztery osoby – w Opolu 
i Częstochowie po jednej osobie, w Kielcach dwie. Dobrym pomysłem wydało się 
więc zorganizowanie wspólnych warsztatów w celu wymiany doświadczeń, podziele-
nia się problemami i osiągnięciami. 

Zorganizowane w maju 2018 roku przez pracownię konserwatorską w Katowi-
cach szkolenie było drugim tego typu spotkaniem wynikającym z inicjatywy NDAP. 
Ze względu na potrzebę stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia zajęć 
praktycznych wzięły w nim udział dwie pracownice z archiwów w Częstochowie 
i Opolu. Warsztaty tym razem przyjęły inną formułę – polegały na prowadzeniu, pod 
okiem dyplomowanego konserwatora papieru i skóry, prac renowatorskich na obiek-
tach z własnego archiwum. Zachęciło to do przywiezienia obiektów problemowych, 
które nie byłyby objęte pracami ze względu na stopień trudności.

Szkolenie rozpoczęto od analizy stanu zachowania obiektów, omówienia rodza-
ju, przyczyn i stopnia zniszczeń oraz ułożenia programu prac konserwatorskich. Ze 
względu na ograniczony czas warsztatów możliwe było wykonanie tylko niektórych 
prac. Zaplanowano je jednak w taki sposób, by pracownik po powrocie do macierzy-
stego archiwum mógł je sam kontynuować. Obiekty przywiezione do pracowni były 
zróżnicowane, co pozwoliło na wspólne przedyskutowanie różnorodnych proble-
mów, z jakimi na co dzień stykają się osoby odpowiedzialne za ochronę zbiorów. Były 
to: księga sporządzona na bardzo zakwaszonym papierze maszynowym z rozległymi 
uszkodzeniami mikrobiologicznymi, gdzie dodatkowy problemem stanowiło niepra-
widłowe, wtórne zszycie obiektu wzdłuż krótszego, dolnego boku oraz pergaminowa, 
rękopiśmienna księga oprawiona w skórę z uszkodzoną oprawą – oderwanymi od 
bloku przednią okładką i grzbietem. 

Pracownicy samodzielnie prowadzili uzgodnione wcześniej prace, jednak dużym 
komfortem była dla nich możliwość bieżącego konsultowania się ze specjalistą. Da-
wało to poczucie pewności i bezpieczeństwa, że prace prowadzone są właściwie 
i zgodnie ze sztuką konserwatorską. Jednocześnie mieli okazję do obserwacji do-

3 Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. hab. Władysława Stępniaka z dnia 8 sierpnia 
2012 r. (znak sprawy: DUE.70.4.2012, AP Kat D.060.53/12).
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świadczonego konserwatora przy pracy, gdyż życie pracowni w Katowicach toczyło 
się zwykłym rytmem. W czasie warsztatów udało się rozłożyć, przygotować do lami-
nacji i zalaminować zakwaszone karty księgi. Następnym etapem było prawidłowe 
skompletowanie składek i przygotowanie księgi do szycia, zgodnie z jej pierwotnym 
wyglądem. W przypadku pergaminowej księgi częściowo zdemontowano okucia, 
przygotowano skórę do uzupełnienia ubytków, zamontowano okładkę oraz poddano 
reperacji grzbiet i pergaminową wyklejkę. Tak jak założono – ze względów technolo-
gicznych – nie skończono renowacji obiektów w czasie przewidzianym na szkolenie. 

Księga sporządzona na kwaśnym papierze maszynowym, ze śladami działalności mikroorga-1. 
nizmów, widoczne nieprawidłowe zszycie wzdłuż krótszej, dolnej krawędzi

Karty księgi po oczyszczeniu i laminacji filmoplastem R2. 
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Zgodnie z otrzymanymi wskazówkami pracownicy musieli dokończyć prace po po-
wrocie do swoich archiwów. 

Zaproponowana forma działania na materiale archiwalnym przywiezionym z wła-
snej placówki przyniosła wielorakie korzyści. Przede wszystkim pracownicy mogą 
zajmować się macierzystym zasobem, a po powrocie do archiwum i zakończeniu 
prac okresowo kontrolować stan obiektu po renowacji. Jednocześnie, stykając się 
z podobnym problemem, mogą na przykładzie zakonserwowanej jednostki jeszcze 
raz przeanalizować metody postępowania, utrwalając zdobyte umiejętności. Z tych 
względów formułę warsztatów warto kontynuować. 

Należy podkreślić, że wdrożenie projektu współpracy międzyarchiwalnej jest dla 
rozwoju sieci pracowni konserwatorskich bardzo ważnym krokiem. Przede wszyst-
kim stworzony został system wspierania i współdziałania w obrębie przydzielonych 
jednostek, z którego archiwa chętnie korzystają. Projekt wyznacza także dalsze 
perspektywy rozwoju pracowni, gdyż z założenia jest elastyczny, zakłada bowiem, 
że archiwa zaszeregowane do niższych grup będą dążyć do znalezienia się w gru-
pie wyższej, czyli posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczonych pracowników, 
a w perspektywie także dyplomowanych konserwatorów. Niezwykle ważną ideą, 
która przyświeca projektowi, jest koncepcja tworzenia ujednoliconych standardów 
zabezpieczania zasobu w całej sieci archiwalnej. 

Realizowanie tych zadań w trakcie warsztatów konserwatorskich, umożliwiają-
cych wymianę doświadczeń, poznanie specyfiki innego archiwum i wspólne szukanie 
najlepszych rozwiązań, wydaje się być słusznym kierunkiem.

katarzyna kwaśniewicz

Erfahrungen aus der konservatorischen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Archiven in den Jahren 2011 bis 2018
Zusammenfassung
Im Mai 2018 fand in der konservatorischen Werkstatt des Staatsarchivs in Kattowitz eine 
viertägige Schulung für Mitarbeiter der Archive in Oppeln und Tschenstochau statt. Die 
Schulung wurde im Rahmen eines zur konservatorischen Aufsicht eingeführten Systems 
durchgeführt, das auf der Zusammenarbeit von einander zugeordneten Archiven beruht.

katarzyna kwaśniewicz 
Experiences from Inter-archival Conservation Cooperation in the Years 2011–2018 
Summary
In May 2018, a 4-day training for employees of the Archives in Opole and Częstochowa 
took place in the conservation workshop of the State Archives in Katowice. The training 
was conducted as part of the implemented conservation care system, which is based on 
cooperation between the archives assigned to each other.
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Sprawozdanie Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Katowicach  
za 2018 rok

Gromadzenie i kształtowanie zasobu
W 2018 roku do zasobu katowickiego Archiwum przejęto 116 172 jednostki 

archiwalne z 65 zespołów archiwalnych o rozmiarze 1329 metrów bieżących. Na 
koniec 2018 roku zasób Archiwum liczył 5634 zespoły z 2 573 851 jednostkami 
archiwalnymi o rozmiarze przekraczającym 24,8 kilometra bieżącego.

W 2018 roku katowickie Archiwum ponownie przejęło duże ilości materiałów 
archiwalnych głównie z państwowych i samorządowych jednostek archiwalnych, ale 
także w różnej formie (darowizny, depozyty, zakupy) pozyskiwanych archiwaliów 
z niepaństwowego zasobu archiwalnego. Kontynuowana była akcja scalania tak zwa-
nych zespołów „rozbitych”, prowadzona na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora 
Archiwów Państwowych. W wyniku tych działań zasób Archiwum wzbogacił się 
między innymi o następujące nabytki:

• Centrala w Katowicach
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych:
–  Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (1772–2003), Akta miasta Czeladzi (1940–

1945), Fabryka Urządzeń Mechanicznych „Poręba” w Porębie (1950–1989), Huta 
„Jedność” w Siemianowicach Śląskich (1953–2017), Okręgowy Urząd Górniczy 
w Bytomiu (1990–2001), Okręgowy Urząd Górniczy w Tychach (1958–2004), 
Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Katowicach (1945–1966), Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Chrzanowie (1945–1975), Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach (1945–1967), Sąd Grodzki w Bytomiu (1945–1950), 
Sąd Grodzki w Mysłowicach (1945–1954), Sąd Okręgowy w Bytomiu (1946–
1950), Sąd Powiatowy w Katowicach (1951–1974), Sąd Powiatowy w Mysłowi-
cach (1951–1975), Sąd Powiatowy w Szopienicach (1951–1958), Urząd Miejski 
w Rudzie Śląskiej (1905–1976), Urząd Wojewódzki Śląski w Katowicach (1911–
2011), Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach (1935–1953), Zakłady Azotowe 
im. Pawła Findera w Chorzowie (1954–1972) i Zespół Elektrociepłowni Górno-
śląskich – Zachód w Bytomiu (1945–1993); ponadto z niepaństwowego zasobu: 
Stowarzyszenie „Kobiety Śląska” w Katowicach (2004–2017).

2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w: Bielszowicach (1905–1934), Brynku (1909–1936), 

Brzezinach (1913–1935), Bykowinie (1907–1934), Bytomiu (1903–1937), 
Chorzowie (1893–1935), Czarnym Lesie (1900–1924), Dąbrówce Wielkiej 
(1913–1935), Goduli (1907–1934), Hajdukach Wielkich (1905–1937), Halem-
bie (1907–1934), Kamieniu (1913–1935), Kochłowicach (1907–1934), Kró-
lewskiej Hucie I (1898–1937), Nowej Wsi (1907–1934), Nowych Hajdukach 
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(1925–1934), Nowym Bytomiu (1925–1935), Nowym Bytomiu II – Zgoda 
(1925–1928), Orzegowie (1907–1934), Piekarach Śląskich (1909–1935), Ru-
dzie (1907–1934), Szarleju (1910–1933), Tworogu (1911–1936), Wirku (1907–
1924) i Wojsce (1909–1936).

– Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich w: Czeladzi (1916–1917), Pło-
kach (1890–1911) i Trzebini (1890–1930) oraz Okręgu Bóżniczego w Chrzano-
wie (1907–1930).

3. Darowizny:
–  Giesche Spółka Akcyjna Katowice 1908–1939.
4. Przejęcia z innych archiwów:
–  z Archiwum Głównego Akt Dawnych: Akta gruntowe powiatu lublinieckiego 

(1878), Akta gruntowe powiatu tarnogórskiego (1818–1844), Akta miasta Tar-
nowskich Gór (1825, 1827), Kancelarie notariuszy w Pszczynie (1906), Kró-
lewski Sąd Obwodowy w Lublińcu (1832–1891), Sąd Obwodowy w Bytomiu 
(1848–1877), Sąd Obwodowy w Królewskiej Hucie (1873) i Sąd Obwodowy 
w Tarnowskich Górach (1819–1880);

–  z Archiwum Narodowego w Krakowie: Akta miasta Chrzanowa (1408–1943), 
Akta miasta Olkusza (1505–1729), Akta miasta Szczakowej (1944), Akta No-
tariuszy: Feliksa Wiśniowskiego w Jaworznie (1903–1905), Józefa Czermaka 
w Jaworznie (1900–1903), Ludwika Gabańskiego w Jaworznie (1915–1923), 
Romana Armatysa w Jaworznie (1905–1913), Romana Gutowskiego w Chrzano-
wie (1911–1920), Inspektorat Szkolny w Chrzanowie (1940–1967), Komunalna 
Kasa Oszczędności powiatu chrzanowskiego (1912–1949) i Starostwo Powiato-
we Chrzanowskie (1918–1939);

–  z Archiwum Państwowego w Częstochowie: Akta gruntowe powiatu lubliniec-
kiego (1750–1946), Kancelaria notariusza Józefa Żyżniewskiego w Będzinie 
(1879), Królewski Sąd Obwodowy w Lublińcu (1774–1951), Rejonowy Urząd 
Likwidacyjny w Tarnowskich Górach (1945–1954), Sąd Grodzki w Lublińcu 
(1885–1946), Sąd Grodzki w Lublińcu (1916–1970), Starostwo Powiatowe 
w Lublińcu (1945–1951) i Wydział Powiatowy w Lublińcu (1922–1950);

–  z Archiwum Państwowego w Opolu: Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach 
(1941–1943), Powiatowy Inspektorat Budowlany w Rybniku (1823–1918), Pro-
kuratura Sądu Okręgowego w Katowicach Oddział Zamiejscowy w Tarnowskich 
Górach (1904–1938), Sąd Obwodowy w Mikołowie (1903–1944) i Starostwo 
Powiatowe w Lublińcu (1903–1917);

–  z Archiwum Państwowego w Rzeszowie: Akta miasta Chrzanowa (1557–1836) 
i Akta gminy Szczakowa (1829–1836).

• Oddział w Bielsku-Białej
1.  Przejęcia z jednostek organizacyjnych:
–  Medyczne Studium Zawodowe w Zaborzu k/Oświęcimia (1985–1992), Miejska 

Rada Narodowa w Oświęcimiu (1984–1990), Obwodowa Ubezpieczalnia Spo-
łeczna w Bielsku (1945–1949), Oddział Obwodowy Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Bielsku (1949–1951), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 
Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej (1972–2010), Prezydium Miejskiej 
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Rady Narodowej w Oświęcimiu (1950–1973), Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej w Oświęcimiu (1950–1973), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Suchej Beskidzkiej (1947–1971), Ubezpieczalnia Społeczna w Białej Krakow-
skiej (1934–1950), Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach (1959–1990), Urząd 
Miejski w Oświęcimiu (1977–1990), Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar 
S.A. w Międzybrodziu Żywieckim (1993–2001); ponadto z niepaństwowego za-
sobu: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koło Miejskie im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej (1960–2010);

2. Akta metrykalne:
–  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich: Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryji Panny w Bestwinie (1890–1919), św. Apostołów Szymona i Judy Tade-
usza w Kozach (1890–1915), Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milów-
ce (1902–1929), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrowicach (1890–
1914), św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej (1890–1931), św. Jana Chrzciciela 
w Zembrzycach (1890–1912);

3. Przejęcia z innych archiwów:
–  z Archiwum Narodowego w Krakowie: Akta miasta Andrychowa (1624–1829), 

Akta miasta Oświęcimia (1509–1866), Akta miasta Wadowic (1663–1792), 
Akta miasta Wilamowic (1816–1849), Akta miasta Zatora (1493–1845), C.K. 
Sąd Powiatowy w Andrychowie (1856–1897), C.K. Sąd Powiatowy w Kalwarii 
(1874–1896), C.K. Sąd Powiatowy w Milówce (1706–1867), C.K. Sąd Powia-
towy w Oświęcimiu (1804–1905), Inspektorat Pracy Obwodu 35 w Białej Kra-
kowskiej (1945–1950), Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Wadowickiego 
w Wadowicach (1948), Księgi i akta gruntowe sądów w Makowie (1919), Po-
wiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach (1919–1931), Powiatowy Inspek-
torat Statystyczny w Suchej Beskidzkiej (1955–1976), Sąd Grodzki w Andry-
chowie (1929, 1948), Sąd Obwodowy w Bielsku (1941–1944), Sąd Obwodowy 
w Oświęcimiu (1911–1943), Sąd Okręgowy w Wadowicach (1927), Wspólnota 
Interesów Przemysłu Farb Spółka Akcyjna Zakład w Oświęcimiu (1941–1944).

• Oddział w Cieszynie
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych:
–  Dom Dziecka w Cieszynie (1914–1969), Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geo-

dezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju (1971–1993);
2. Akta metrykalne:
–  Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach (1916–1937);
–  Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich w: Brennej (1890–1915), Dę-

bowcu (1784–1895), Kończycach Wielkich (1889–1929), Pogwizdowie (1889–
1912), Skoczowie (1830–1935) i Ochabach Małych (1862–1928) oraz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie (1890–1913);

3. Przejęcia z innych archiwów:
–  z Archiwum Narodowego w Krakowie: Czytelnia Ludowa w Cieszynie (1882), 

Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (1918–1920);
–  z Archiwum Państwowego w Opolu: Królewski Sąd Obwodowy w Wodzisławiu 

(1920–1922).
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• Oddział w Gliwicach
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych:
– Areszt Śledczy w Zabrzu (1955–2018), Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego w Gliwicach (1967–1990), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Gliwicach ([1947] 1953–1973), Urząd Miejski w Gliwicach (1974–1990);

2. Akta metrykalne:
– Urzędy Stanu Cywilnego w: Biskupicach (1916–1937), Gliwicach (1917–1935), 

Grzybowicach (1936–1937), Knurowie (1914–1936), Kończycach (1916–1937), 
Łabędach (1917), Łanach Wielkich (1929–1935), Maciejowie (1915–1929), Ma-
koszowach (1916–1937), Mikulczycach (1916–1937), Ostropie (1919–1937), 
Pawłowie (1916–1937), Rachowicach (1900–1936), Rokitnicy (1916–1937), 
Sośnicowicach (1900–1936), Sośnicowicach – Zamku (1900–1928), Sośnicy 
(1917), Trachach (1900–1933), Wójtowej Wsi (1917), Zaborzu (1916–1937), 
Zabrzu (1919–1937), Zabrzu-Południe (1916–1919), Zabrzu-Północ (1916–
1918);

– Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żernicy (1817–1818).
3. Przejęcia z innych archiwów:
– z Archiwum Głównego Akt Dawnych: Królewski Sąd Powiatowy w Gliwicach 

(1858), Sąd Obwodowy w Gliwicach (1833–1849), Sąd Obwodowy w Pysko-
wicach (1843–1844), Sąd Obwodowy w Zabrzu (1891–1893), Zbiór luźnych 
dokumentów i prywatnej korespondencji z Gliwic (1821–1848);

– z Archiwum Państwowego w Opolu: Sąd Krajowy w Gliwicach (1901–1944), 
Sąd Obwodowy w Gliwicach (1813–1944), Sąd Obwodowy w Pyskowicach 
(1908–1944), Sąd Obwodowy w Toszku (1914–1944), Sąd Obwodowy w Za-
brzu (1873–1944), Urząd Budownictwa Wodnego w Gliwicach (1889–1944).

• Oddział w Pszczynie
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych: 
–  Sąd Powiatowy w Pszczynie (1951–1975), Urząd Katastralny w Pszczynie (1865–

1893);
2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w: Lędzinach (1904–1935) i Łaziskach Górnych 

(1874–1915);
3. Darowizny:
–  Spuścizna po pszczyńskim budowniczym powiatowym Rufinie Gralli (1881–

1936);
4. Zakupy:
–  Akta gminy Pszczyna Wieś (1846–1902);
5. Przejęcia z innych archiwów:
–  z Archiwum Głównego Akt Dawnych: Starostwo Powiatowe w Pszczynie (1719–

1822);
–  z Archiwum Narodowego w Krakowie: Starostwo Powiatowe w Pszczynie (1830–

1831);
–  z Archiwum Państwowego Opolu: Królewski Sąd Powiatowy w Pszczynie (1872–

1891), Sąd Obwodowy w Pszczynie (1917–1944).
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• Oddział w Raciborzu
1. Przejęcia z jednostek organizacyjnych:
–  Sąd Okręgowy w Raciborzu ([1943] 1945–1950), Sąd Grodzki w Raciborzu 

(1945–1950 [1952]), Sąd Powiatowy w Raciborzu ([1947] 1951–1974), Sąd 
Rejonowy w Raciborzu (1979–1996), Urząd Gminy Kornowac (1945–2007); 
ponadto z zasobu niepaństwowego: Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział 
w Raciborzu (1945–1989);

2. Akta metrykalne:
–  Urzędy Stanu Cywilnego w: Baranowicach (1908–1937), Bełku (1874–1927), 

Czuchowie (1920–1925), Dębieńsku (1916–1937), Golejowie (1912–1936), 
Gotartowicach (1912–1937), Jankowicach (1895–1936), Książenicach (1927–
1932), Kuźni Raciborskiej (1874–1913), Leszczynach (1913–1917), Palowicach 
(1923–1937), Paruszowcu (1874–1932), Pogrzebieniu (1900–1937), Radoszo-
wach (1875–1937), Rogoźnej (1908–1946), Rybniku (1875–1937), Rzuchowie 
(1874–1937), Turzu (1874–1916), Żorach (1914–1939);

3. Przejęcia z innych archiwów:
–  z Archiwum Państwowego w Opolu: Cukrownia „Racibórz” w Raciborzu (1945–

1967), Inspektorat Szkolny w Raciborzu (1948), Powszechna Spółdzielnia 
Spożywców w Raciborzu (1957–1965), Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Raciborzu (1953–1963), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu 
(1953–1959), Sąd Obwodowy w Raciborzu (1806–1943 [1980]), Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu (1920–1921), Starostwo Powiatowe w Rybniku (1906–
1919), Urząd Skarbowy w Raciborzu (1932–1939), Zbiór szczątków zespołów 
Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu (1932–1939).

Katowickie Archiwum w 2018 roku pod swoją ustawową opieką miało 753 
jednostki organizacyjne, w których było przechowywanych ponad 47,6 kilometra 
bieżącego materiałów archiwalnych, z czego do natychmiastowego przejęcia z przy-
czyn ustawowych i ratunkowych było około 5,3 kilometra bieżącego materiałów 
zakwalifikowanych jako wytypowanych do wieczystego przechowywania. Pracow-
nicy Archiwum skontrolowali w 2018 roku 207 archiwów zakładowych. Ponadto 
Archiwum zatwierdziło 1646 wniosków na brakowanie w jednostkach znajdujących 
się pod nadzorem oraz zaopiniowało 102 wnioski jednostek niebędących pod nad-
zorem państwowej służby archiwalnej. W związku z wyjaśnianiem wątpliwości przy 
zatwierdzaniu wniosków na brakowanie Archiwum przeprowadziło 289 ekspertyz 
archiwalnych dokumentacji dotyczących prawidłowości brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej. W 2018 roku uzgodniono 228 instrukcji kancelaryjnych, 226 jed-
nolitych rzeczowych wykazów akt oraz 217 instrukcji archiwalnych dla jednostek 
nadzorowanych oraz nienadzorowanych, a zobowiązanych do ich posiadania. Ponad-
to w tych ramach i innych zapytań z przedpola archiwalnego przeprowadzono ponad 
4,4 tysiąca konsultacji w różnej formie.

Działająca wspólnie dla Archiwów Państwowych w Katowicach i Częstochowie 
Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji odbyła trzy posiedzenia.
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Opracowanie zasobu
Plan opracowania zasobu na rok 2018 dla Archiwum w Katowicach przewidywał 

łączne opracowanie całkowite 160 jednostek inwentarzowych – 1,23 m.b. Miało to 
być zakończenie prac z lat ubiegłych dla 1 zespołu w Centrali Katowice oraz 1 zespo-
łu z Oddziału w Raciborzu. Opisy jednostek zostały umieszczone w systemie ZoSIA, 
ale zespoły ostatecznie nie zostały jednak zatwierdzone przez Dyrektora Archiwum 
w Katowicach, ponieważ wymagały konsultacji z Komisją Metodyczną Archiwum 
w Katowicach. Zauważyć przy tym należy, że w 2018 roku na skutek zarządzenia 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przestała istnieć wspólna dla Ar-
chiwów Państwowych w Częstochowie i Katowicach Komisja Metodyczna. W obu 
archiwach powołano odrębne Komisje o nowych regulaminach, które między innymi 
pozbawiły dyrektorów archiwów przewodniczenia. 

Na niezbyt wysokim poziomie planowano w roku 2018 ewidencjonowanie zaso-
bu bez ewidencji (2500 jednostek – 27,5 m.b. w 1 zespole z zasobu Oddziału w Ra-
ciborzu), jednak przy okazji sporządzania elektronicznych wersji pomocy ewidencyj-
nych (retrokonwersja) zdarzały się sytuacje, kiedy dokonywano ponownej segregacji 
materiałów archiwalnych (podział na serie i podserie), tworzono nowe jednostki 
archiwalne lub też je łączono, dokonywano licznych przesunięć międzyzespołowych. 
W konsekwencji okazywało się, że powstanie nowych pomocy ewidencyjnych wy-
maga tyle pracy, ile ewidencjonowanie materiałów archiwalnych nieposiadających 
ewidencji. W związku z tym całość prac ewidencyjnych ujęto w jednym zestawieniu. 
Ostatecznie ewidencjonowaniem oraz weryfikacją zgodności pomocy ewidencyjnych 
objęto 53 112 jednostek inwentarzowych – 392,01 m.b. dokumentacji przechowy-
wanej w 89 zespołach (w całości lub części). Głównym zadaniem realizowanym 
przez Archiwum w Katowicach była bowiem retrokonwersja pomocy ewidencyj-
nych do zasobu. 

W 2018 roku planowano wprowadzić 443 tysiące opisów jednostek archiwalnych 
w systemie ZoSIA, udało się jednak ten plan znacznie przekroczyć i zamieszczono 
ponad 503 tysiące opisów jednostek inwentarzowych.

Dokumentacja o czasowym okresie przechowywania
Zgodnie z poprawionym Statutem Archiwum Państwowego w Katowicach kompe-

tencje Oddziału V Archiwum, zajmującego się do tej pory wyłącznie dokumentacją 
o czasowym okresie przechowywania, zostały rozszerzone. Do jego zadań należy 
od tej pory prowadzenie wszelkich spraw związanych z przejmowaniem, przecho-
wywaniem i udostępnianiem dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, 
dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji osobowej stanowiącej materiały 
archiwalne.

W 2018 roku, kontynuując politykę ograniczającą przejmowanie dokumentacji 
osobowej i płacowej, Archiwum nie zawarło nowych umów przechowania dokumen-
tacji. Przejęcia akt były wynikiem wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz decyzji 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, postanowień sądu i realizacji zadań 
ustawowych.

Dokumentacji niearchiwalnej przejęto łącznie tylko 20,3 metra bieżącego, w tym 
dokumentacji osobowej – 9,9 metra, dokumentacji płacowej – 8,0 metrów, a pozo-
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stałej dokumentacji – 2,3 metra. Archiwum zwróciło wszystkie depozyty, których 
zakontraktowany okres przechowywania upłynął.

Przejęto za to 167,5 metra dokumentacji przebiegu studiów, jednak było to ostat-
nie tego rodzaju przejęcie z uwagi na zmianę przepisów w tym zakresie.

W sumie na koniec 2018 roku Archiwum przechowywało 3,1 kilometra bieżące-
go dokumentacji niearchiwalnej, w tym 2,7 kilometra bieżącego (378,9 tysiąca jed-
nostek) dokumentacji niearchiwalnej przejętej po 1 kwietnia 2003 roku oraz 505,1 
metra bieżącego dokumentacji przebiegu studiów. 

Kontynuując porozumienie zawarte z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Ar-
chiwum wykonało 4 kontrole kompleksowe przedsiębiorców prowadzących działal-
ność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Konserwacja i reprografia 
W Pracowni Konserwacji Jednostkowej poddano konserwacji (czyszczenie me-

chaniczne, rozłożenie bloku księgi lub poszytu, sklejanie przedarć itp.) 3264 karty 
konserwatorskie z 32 jednostek. Pracownia Konserwacji Masowej realizowała, po-
dobnie jak w ubiegłych latach, zadania związane z odkwaszaniem akt z zasobu wła-
snego oraz innych archiwów państwowych z południowo-wschodniej Polski. Łącz-
nie odkwaszono 1390 jednostek inwentarzowych o łącznej ilości 115,9 tysiąca kart 
konserwatorskich, które liczyły 10,6 metra bieżącego. Z tego 7,6 metra bieżącego 
z zasobu Archiwum w Katowicach i 3,0 metry bieżące z zasobu Archiwum Narodo-
wego w Krakowie. Ponadto przeprowadzono dezynfekcję w komorze fumigacyjnej 
244,3 metra bieżącego akt, w tym 26,8 metra bieżącego akt przejętych z Archiwum 
Narodowego w Krakowie do Oddziału w Bielsku-Białej. 

Wiele wysiłku włożono w prace profilaktyczne, w tym odkurzono 315,4 tysiąca 
metra bieżącego akt, umieszczono w pudłach bezkwasowych 515,9 metra bieżącego, 
a w teczkach 342,5 metra bieżącego akt, a także spaginowano 969,6 tysiąca stron. 
Podjęto badanie oceny stanu zachowania zasobu katowickiego Archiwum przy uży-
ciu zmodyfikowanej metody tzw. stanfordzkiej (styczeń – luty). 

Kontynuowana była międzyarchiwalna współpraca w dziedzinie konserwacji ar-
chiwaliów z trzema Archiwami Państwowymi: w Częstochowie, Opolu i Kielcach. 

Ograniczono, podobnie jak w poprzednim roku, mikrofilmowanie do niezbędne-
go minimum, a celem było uzupełnienie wcześniej zmikrofilmowanych materiałów. 
Priorytetem nadal była digitalizacja, w ramach której wykonano 305,9 tysiąca za-
bezpieczających kopii cyfrowych z własnego zasobu, w tym 95,7 tysiąca wykonała 
Pracownia Reprografii katowickiego Archiwum, a 210,3 tysiąca wykonały współ-
pracujące z Archiwum fundacje i stowarzyszenie genealogiczne, w tym Fundacja 
„Chrońmy Dziedzictwo” w Lublinie oraz Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne 
„Silius Radicum”. Ponadto uporządkowano oraz nadano właściwą numerację 168,1 
tysiąca skanom z mikrofilmów, które przesłane zostały do katowickiego Archiwum 
przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w 2017 roku.

Udostępnianie i popularyzacja zasobu
W 2018 roku w porównaniu do lat poprzednich nie odnotowano większych zmian 

w zakresie udostępniania. Co prawda liczba użytkowników nieznacznie wzrosła, ale 
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spadła liczba odwiedzin i liczba udostępnionych jednostek aktowych. Jednak ten-
dencje te nie były takie same w skali całego Archiwum, np. w Oddziałach w Bielsku-
Białej i Raciborzu odnotowano zwiększenie liczby udostępnionych akt oraz liczbę 
użytkowników, a w Oddziale w Pszczynie odnotowano spadek liczby użytkowników 
i udostępnionych jednostek aktowych. 

Korzystającym udostępniono akta z 1684 zespołów. Podobnie jak w latach ubie-
głych, wśród korzystających przeważały osoby prowadzące badania o charakterze na-
ukowym i popularnonaukowym (ok. 40% ogólnej liczby użytkowników). Tematyka 
badań w tej grupie jest trudna do ustalenia, ponieważ nie gromadzi się już informa-
cji dotyczących realizowanych tematów. Jedynie na podstawie udostępnionych ze-
społów można wnosić, że dominowała problematyka regionalna, głównie dotycząca 
dziejów miejscowości, wybranych instytucji i organizacji oraz biografii. W roku 100-
lecia odzyskania niepodległości przez Polskę spora grupa korzystających prowadziła 
badania o tej tematyce. W mniejszym stopniu zajmowano się tematami dotyczącymi 
kwestii społeczno-politycznych, narodowościowych i wyznaniowych.

Na niezmienionym poziomie pozostała liczba użytkowników zajmujących się 
genealogią, (ok. 35% wszystkich korzystających z zasobu). Kolejną pod względem 
liczebności grupą byli korzystający deklarujący jako cel odwiedzin dokumentowanie 
praw własnościowych (ok. 10%). 

Nie zmienił się przekrój wśród badaczy zagranicznych i jak w latach ubiegłych 
dominowali obywatele Niemiec. Cudzoziemcy prowadzili głównie badania o charak-
terze genealogicznym oraz naukowym i popularnonaukowym.

W sumie najwięcej akt udostępniono do badań o charakterze naukowym i popu-
larnonaukowym (ponad 40% ogólnej liczby udostępnionych akt) i genealogicznym 
(ponad 30% ogólnej liczby udostępnionych akt). Struktura udostępnianych materia-
łów w porównaniu z rokiem 2017 nie uległa generalnej zmianie. Nadal dominowało 
zainteresowanie dokumentacją XX-wieczną – przede wszystkim aktami administra-
cji rządowej i samorządowej z okresu 1922–1939 i po 1945 roku oraz dokumentacją 
kartograficzną, a w badaniach genealogicznych – aktami metrykalnymi i stanu cywil-
nego oraz ewidencją ludności. 

W 2018 roku liczba kwerend nie uległa zasadniczym zmianom zarówno co do ich 
ogólnej liczby, jak i struktury. Najliczniejszą grupę stanowiły kwerendy o charakterze 
socjalnym, w tym z dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (ok. 40% 
wszystkich kwerend). Kolejną grupę stanowiły kwerendy o charakterze genealo-
gicznym (ponad 20% ogólnej liczby kwerend). Wśród wnioskodawców w tej grupie 
przeważały osoby prywatne. Trzecią co do liczebności grupę stanowiły wnioski o cha-
rakterze własnościowym, a wśród nich kwerendy dotyczące dokumentowania repa-
triacji i posiadania mienia na terenach byłych wschodnich województw RP. W tej 
grupie kwerend nadal znaczny procent stanowiły podania z urzędów zajmujących się 
rozpatrywaniem wniosków odszkodowawczych (poszukiwano głównie dokumentów 
potwierdzających repatriację i wielkość pozostawionego mienia, posiadanie polskiego 
obywatelstwa wnioskodawców i ich krewnych oraz dokumentów potwierdzających 
otrzymanie rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie). Znaczny procent kwerend 
o charakterze własnościowym stanowiły poszukiwania do celów spadkowych, głów-
nie na podstawie akt stanu cywilnego. 
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W grupie „inne” przeważały wnioski składane przez urzędy, a wśród nich więk-
szość miała związek z ustalaniem sytuacji prawnej nieruchomości. Odnotowano 
spadek w grupie kwerend dotyczących potwierdzenia niemieckiego pochodzenia 
i wpisania na niemiecką listę narodowościową (Deutsche Volksliste – DVL), przy 
czym wnioskodawcy najczęściej występowali o akta stanu cywilnego potwierdzające 
pokrewieństwo i miejsce zamieszkania w latach II wojny światowej, a w niewielkim 
procencie o ankiety DVL i akta rehabilitacyjne. Na stałym poziomie pozostała liczba 
zapytań o zasób tutejszego Archiwum. Najmniej było kwerend o charakterze nauko-
wym – ok. 2% ogólnej liczby kwerend. 

W odpowiedzi na złożone podania w 2018 roku wydano 12 zaświadczeń i 11 596 
stron uwierzytelnionych kserokopii i wydruków z materiałów archiwalnych i doku-
mentacji niearchiwalnej. 

Chcąc przedstawić rzeczywiste obciążenie Archiwum pracami z zakresu tzw. po-
średniego udostępniania zasobu, liczbę kwerend należy powiększyć o ok. 50%, czyli 
o ilość spraw formalnie niezarejestrowanych, a załatwianych telefonicznie lub pod-
czas osobistych wizyt klientów w Archiwum. Ponadto należy zaznaczyć, że w wielu 
sprawach prowadzono różnego rodzaju korespondencję wyjaśniającą i wzywającą do 
uzupełnienia braków formalnych, co powodowało, że liczba pism sporządzonych do 
zarejestrowanych kwerend była znacznie wyższa. Najczęściej dodatkową korespon-
dencję prowadzono w sprawach o charakterze genealogicznym i własnościowym. 
Ogółem w 2018 roku zarejestrowano 6329 kwerend, w tym 5059 kwerend z mate-
riałów archiwalnych i 1270 kwerend z dokumentacji o czasowym okresie przecho-
wywania i dokumentacji przebiegu studiów, dla których sporządzono 8173 pism. 

W 2018 roku ze zbiorów bibliotek Archiwum, liczących 63 469 zewidencjono-
wanych pozycji, skorzystało 159 czytelników, którzy odwiedzili czytelnię 348 razy 
i skorzystali z 1272 publikacji. W związku z decyzją Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych z 2017 roku o wprowadzeniu do bibliotek archiwalnych jednolitego 
systemu bibliotecznego KOHA, biblioteki tutejszego Archiwum w roku sprawoz-
dawczym pracowały w wersji produkcyjnej systemu KOHA.

Wśród istotnych przedsięwzięć, w których uczestniczyło Archiwum, należy 
wspomnieć o odbytej 25 stycznia w Muzeum Historii Katowic promocji książki 
współwydanej przez Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe 
w Opolu oraz Zemský Archiv w Opavě pod redakcją A. Barciaka i K. Müllera Regesty 
dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku/Regesty listin uložených v Horním 
Slezsku – tom III: 1451–1475. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, 
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony przy współpracy z Archiwum Państwowym 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zorganizowały w dniu 10 maja w siedzibie 
Oddziału konferencję naukową pt. 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej . 
W dniu 20 listopada 2018 roku w siedzibie Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum 
Państwowego w Katowicach odbył się wernisaż wystawy Pierwsze dni niepodległości, 
będącej efektem współpracy partnerskiej Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwowych oraz Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

W Archiwum organizowano również warsztaty archiwalne. Piotr Matuszek 
w dniach 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 12 września, 3 października, 14 listo-
pada w Miejskim Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” prowadził warsztaty dla 
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uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Historie z szuflady, czyli jak two-
rzyć drzewo genealogiczne, a Joanna Strońska-Przybyła w dniu 8 czerwca w Oddziale 
w Pszczynie prowadziła warsztaty dla pracowników muzeów polskich pt. Zbiory 
archiwalne i biblioteczne na temat życia dworskiego w Pszczynie .

W ramach współpracy z różnymi placówkami, przede wszystkim oświatowymi, 
Archiwum odwiedziło 25 wycieczek, w tym Centralę w Katowicach – 6 wycieczek, 
Oddział w Bielsku-Białej – 8 wycieczek, Oddział w Cieszynie – 5 wycieczek, Od-
dział w Pszczynie – 5 wycieczek oraz Oddział w Raciborzu – 1 wycieczka. Łącznie 
Archiwum zwiedziło 1631 osób. Uczestników wszystkich wycieczek zapoznawano 
z historią, działalnością i zasobem Archiwum, przygotowywano także okolicznościo-
we wystawy dokumentów. 

Wystawy
W 2018 roku Archiwum zorganizowało 6 samodzielnych ekspozycji:

Rok 1918. Obrazki z życia mieszkańców Śląska Cieszyńskiego – wystawa zorgani-
zowana przez Oddział w Cieszynie (otwarcie 25 maja podczas Nocy Muzeów 
w Cieszynie);

Najcenniejsze archiwalia w zbiorach Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział 
w Cieszynie – wystawa zorganizowana przez Oddział w Cieszynie (ekspozycja 17 
maja w trakcie Zjazdu Archiwistów Samorządowych);

Skarby cieszyńskiego Archiwum – wystawa zorganizowana przez Oddział w Cieszy-
nie (otwarcie 22 września w ramach ekspozycji Skarby z cieszyńskiej trówły);

Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Od-
działów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach – 
wystawa zorganizowana przez Oddziały w Bielsku-Białej i Cieszynie (październik 
– listopad w Cieszynie, listopad – grudzień w Bielsku-Białej);

Znów w Rzeczypospolitej – I wojna światowa w Galicji Zachodniej i krańcach Śląska 
Cieszyńskiego – wystawa zorganizowana przez Oddział w Bielsku-Białej (otwar-
cie 19 maja w ramach Nocy Muzeów);

Pamiątkowy akt objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej – wy-
stawa okolicznościowa prezentowana w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Kato-
wicach (10/11 listopada) i Centrali Archiwum (listopad – grudzień).
W 2018 roku Archiwum prezentowało przygotowane wcześniej wystawy:

Wojciech Korfanty – współtwórca II Rzeczypospolitej – w: Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Filia 11 w Katowicach (styczeń – luty), Instytucie Pamięci Narodowej 
Oddział w Katowicach (marzec), Szkole Podstawowej nr 36 w Rybniku (maj), 
Szkole Podstawowej nr 17 w Katowicach (październik); Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miedźnej (listopad);

Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939–1945 – w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Dąbrowie Górniczej (kwiecień);

Z dziejów Temidy na Górnym Śląsku – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowi-
cach (listopad – grudzień);

„Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy...” . Autografy znanych postaci z zasobu 
Archiwum Państwowego w Katowicach – w Bibliotece Miejskiej w Dąbrowie Gór-
niczej (maj);
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U źródeł Wisły – w Muzeum Zagłębia w Będzinie (luty – czerwiec);
Pamięć o powstaniach śląskich w XX wieku. Uczestnicy – Pomniki – Rocznice – 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (październik – grudzień).
Wspólnie z innymi instytucjami zorganizowano 4 wystawy:

Orzeł czarny orzeł biały. Ziemia pszczyńska 1914–1922. W stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości – zorganizowana przez Muzeum Zamkowe w Pszczy-
nie przy współpracy z Oddziałem w Pszczynie (otwarcie 26 kwietnia);

Ks. Dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk – zorganizowana przez 
Muzeum w Gliwicach przy współpracy Oddziału w Gliwicach (prezentacja kwie-
cień – sierpień Muzeum w Gliwicach oraz czerwiec – październik w Centrali 
Archiwum w Katowicach);

Droga do Niepodległej. Listopad 1918 w Zagłębiu Dąbrowskim –zorganizowana 
przez Instytut Zagłębia Dąbrowskiego oraz Pałac Schöna Muzeum w Sosnowcu 
(otwarcie 5 listopada).
Archiwum brało udział w przygotowaniu i udostępniło materiały na 6 wystaw:

Śląskie kobiety – polskie twierdze – zorganizowana przez Fundację Polskie Dziedzic-
two Śląska i Narodowy Instytut Dziedzictwa (otwarcie 29 maja); 

Tęsknoty Górnoślązaków za morzem – zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Za-
brzu (otwarcie 19 maja );

Architektura niepodległości w Europie Środkowej – zorganizowana przez Międzynaro-
dowe Centrum Kultury w Krakowie (otwarcie 9 listopada); 

Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018 – zorganizowana przez Muzeum 
Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Oddział Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (otwarcie 16 grudnia);

Dokumenty Niepodległej . Wystawa III edycji Polskiej Listy Krajowej Programu 
UNESCO Pamięć Świata – zorganizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych i prezentowana w Pałacu Belwederskim w Warszawie (otwarcie 28 
września);

Pierwsze dni Niepodległości – zorganizowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku (otwarcie 20 listopada).
Ponadto w siedzibie Archiwum prezentowana była 1 wystawa obca:

Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 
1945–1970 – przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Kato-
wicach (prezentacja w Centrali Archiwum w Katowicach styczeń – maj).

Działalność naukowa
W Archiwum zorganizowano jedno zebranie naukowe z wykładem dr Aleksandry 

Namysło, pracownika katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, pod tytu-
łem Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970. 
Pracownicy Archiwum brali udział w następujących projektach badawczych:
Monografia Andrychowa. Organizator: Urząd Miejski w Andrychowie. Uczestnik: 

Paweł Hudzik i Michał Jarnot;
Monografia Chorzowa . Organizator: Muzeum w Chorzowie. Uczestnicy: Piotr 

Greiner, Barbara Kalinowska-Wójcik i Sławomira Krupa;
Monografia Kęt. Organizator: Urząd Gminy w Kętach. Uczestnik: Paweł Hudzik;
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Monografia Zatora. Organizator: Urząd Miejski w Zatorze. Uczestnik: Paweł Hu-
dzik;

Tyski słownik biograficzny. Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach. Uczestnicy: 
Elżbieta Matuszek i Piotr Matuszek.
Indywidualnie pracownicy Archiwum brali udział w następujących sesjach i kon-

ferencjach naukowych z oryginalnymi referatami:
– w międzynarodowych:
Hajewski T. (współautor): Działalność Archiwum Państwowego w Katowicach 

w świetle uwarunkowań polityczno-ideologicznych okresu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Międzynarodowa konferencja naukowa Archiwa w państwach totalitar-
nych Europy Środkowej i Wschodniej. Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych 
Instytutu Historii Uniwersytety Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut 
Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Miasto 
Sandomierz, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Lublin–Sandomierz 5–7 wrze-
śnia;

Małusecki B.: Kanały żeglowne Górnego Śląska (XVII–XX w.). Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie. Polska Misja Hi-
storyczna, Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna we współpracy z Uni-
wersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Juliusza i Mak-
symiliana w Würzburgu. Toruń 14 sierpnia;

– w krajowych:
Greiner P.: Mapy topograficzne Górnego Śląska z XVIII i XIX wieku jako materiał 

dydaktyczny. Konferencja naukowa Kształtowanie terytorium i granic Śląska – 
do Traktatu Wersalskiego. Urząd Miasta Rybnika, Muzeum w Rybniku, RODN 
i IP „WOM” w Rybnik. Rybnik 18 kwietnia;

Hudzik P.: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w Zachodniej Galicji w zasobie archi-
walnym oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Kato-
wicach. Konferencja towarzysząca otwarciu wystawy Pierwsze dni niepodległości. 
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 20 
listopada;

Husar B.: Zapiski dotyczące Konfederacji Barskiej i sytuacji Rzeczypospolitej w tym 
okresie w księdze ingrosacji miasta Żywca z lat 1766–1770. Konferencja naukowa 
250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Bielsko-Bialskiej, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, 
Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. Bielsko-Biała 10 maja;

Kwaśniewicz K.: Zabezpieczanie archiwum domowego. V Ogólnopolska Konferencja 
Genealogiczna; Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu; Brzeg 23 września;

Małusecki B.: Obraz rezydencji w okolicy Gliwic w świetle archiwaliów i materiałów 
drukowanych do 1945 r. Sesja naukowa Rezydencje, pałace i dwory epoki nowo-
żytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego. Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki Oddział Górnośląski w Katowicach, Muzeum Zagłębia w Będzinie. Będzin 
20–21 września;

Mączka M. (współautor): Dawne wyrobiska górnicze Srebrnej Góry – lokalizacja na 
podstawie źródeł archiwalnych i prac terenowych. XII Konferencja Dziedzictwo 
i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych . 
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Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ostro-
wiec Świętokrzyski 19–21 kwietnia;

Mączka M. (współautor): Inwentaryzacja dawnego górnictwa Srebrnej Góry – czyn-
niki wpływające na możliwości rozpoznawania wyrobisk. XII Konferencja Dzie-
dzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót gór-
niczych. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. 
Ostrowiec Świętokrzyski 19–21 kwietnia;

Skrzypczyk D.: Papier wszystko zniesie? IV Sympozjum Regionalistów Praszka 2018. 
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum w Praszce. Praszka 24 listopada;

Sowa J.: Stan zachowania materiałów administracyjnych do wydarzeń listopada 
1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim w zasobach Archiwum Państwowego w Kato-
wicach. Konferencja naukowa Listopad 1918 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. In-
stytut Zagłębia Dąbrowskiego Pałacu Schöna Muzeum w Sosnowcu. Sosnowiec 
15 listopada.

Archiwum opublikowało:
„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15/2018 (parametryzowane czasopismo Archi-

wum Państwowego w Katowicach);
Hudzik P., Machej A.: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w za-

sobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwo-
wego w Katowicach. Katowice 2018;

Macek A., Ścisło K.: U źródeł Wisły. Katowice 2018;
Matuszek E.: Akt pamiątkowy objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dzieje jednego dokumentu. Katowice 2018.
Pracownicy Archiwum opublikowali ponadto:
– prace zwarte:
Strońska-Przybyła J., Szczepańczyk J., Tomczykiewicz M.: Z dziejów pszczyńskich 

kamienic i ich mieszkańców 1748–1939. Pszczyna 2018.
– artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:
Frołow I. (współautor): Status społeczny i zawodowy starogliwiczan na początku XX 

wieku w świetle ksiąg adresowych. [W:] Kartki z dziejów Starych Gliwic i parafii 
św. Gerarda. Gliwice 2017, s. 179–193.

Greiner P., Małusecki B.: Landraci powiatu toszeckiego i toszecko-gliwickiego w la-
tach 1743–1945. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15, 2018, s. 115–160.

Greiner P.: Sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za 2017 
rok. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15, 2018, s. 217–231.

Hudzik P.: Noce muzeów w Oddziale w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Kato-
wicach 2016–2018. „Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15, 2018, s. 209–212.

Husar B.: 250. rocznica Konfederacji Barskiej. Kilka uwag o wydarzeniach na Ży-
wiecczyźnie w tamtym okresie. „Gronie” nr XVIII, 2018, s. 229–233.

Husar B.: Karol Pietschka – architekt arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga . 
[W:] Za wytworną fasadą. Kulisy funkcjonowania rezydencji arystokratycznych. 
Materiały z konferencji naukowej z okazji 70-lecia Muzeum Zamkowego w Pszczy-
nie. Pszczyna 2018, s. 371–389.

Husar B.: Najstarsze karty z przeszłości edukacji mieszczan żywieckich w latach 1558–
1939. [W:] Żywiec. Studia i szkice z dziejów miasta. Żywiec 2018, s. 137–166.



sPrawozdanie dyrektora archiwum Państwowego w katowicach za 2018 rok

226

Husar B.: Odbudowa i rozwój Żywca w latach 1945–1965. [W:] Żywiec. Studia 
i szkice z dziejów miasta. Żywiec 2018, s. 271–294.

Husar B.: Wasyl Wyszywany. „Kalendarz Beskidzki 2017”, s. 61–66.
Krupa S.: Ludwik Musioł – szkic do portretu (1892–1970). [W:] Ludwik Musioł 

(1892–1970) nauczyciel i historyk śląski. Red. D. Kocurek. Pszczyna 2018, 
s. 11–46.

Langer L.: 800-lecie miasta Racibórz w Archiwum Państwowym w Katowicach. „Szki-
ce Archiwalno-Historyczne” nr 15, 2018, s. 213–216.

Małusecki B. (współautor): Ks. Dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i histo-
ryk. „Śląsk” 2018, nr 4, s. 73.

Małusecki B.: Od plantacji morwy do koncepcji miasta – ogrodu. Rola zieleni w kra-
jobrazie miejskim Gliwic od końca XVIII wieku do 1945 roku. [W:] Architektura 
miast. V Zbiór studiów – Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku. Bydgoszcz 
2018, s. 31–44.

Małusecki B.: Stare Gliwice na dawnych mapach. [W:] Kartki z dziejów Starych 
Gliwic i parafii św. Gerarda. Gliwice 2017, s. 74–77.

Mączka M. (współautor): Dawne wyrobiska górnicze Srebrnej Góry – lokalizacja na 
podstawie źródeł archiwalnych i prac terenowych. [W:] XII Konferencja Dziedzic-
two i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górni-
czych. Wrocław 2018, s. 27–28.

Mączka M. (współautor): Inwentaryzacja dawnego górnictwa Srebrnej Góry – czyn-
niki wpływające na możliwości rozpoznawania wyrobisk. [W:] XII Konferencja 
Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót 
górniczych. Wrocław 2018, s. 13–14.

Pracownicy katowickiego Archiwum udzielali się w stowarzyszeniach naukowych 
i kulturalnych, w tym między innymi: Piotr Greiner – członek Komisji Geografii Hi-
storycznej Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Muzeum 
w Rudzie Śląskiej oraz Rady Interesariuszy Instytutu Historii Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Paweł Hudzik – prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Archiwum w Katowicach, Bożena Husar – członek Rady Naukowej 
Muzeum Miejskiego w Żywcu, Agata Łazarz – prezes Oddziału w Katowicach i czło-
nek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Bogusław Małusecki 
– członek Zarządu Śląskiego Towarzystwa Miłośników Książki i Grafiki, Piotr Matu-
szek – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Grażyna 
Tomecka – członek Zarządu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Ponadto dr Tomasz Hajewski w dniach 10–13 kwietnia uczestniczył w kursie 
CIMIC (Civil–Military Co-operation) dla przedstawicieli Działów Administracji 
Rządowej zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych w Kielcach.

Sprawy kadrowe
W poprzednich Sprawozdaniach pomijano tak zwane sprawy kadrowe, bowiem 

te w poprzednich sprawozdawczych latach były stabilne, jeśli chodzi o ilość etatów, 
jakimi w ramach przyznanych limitów na wynagrodzenia dysponowało katowickie 
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Archiwum. Archiwum dysponowało 102 etatami, w tym 25 z tzw. obsługi. W roku 
2018 stan zatrudnienia zwiększył się o dwie pełnozatrudnione osoby w ramach dzia-
łalności archiwalnej w związku z przyznaniem środków z rezerwy celowej przezna-
czonych na sfinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi porzuconej 
dokumentacji firm przejętych na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Państwowych oraz zlikwidowanych szkół wyższych. Do końca 2018 roku za-
trudniono również jedną osobę na cały etat w Oddziale V – dokumentacji osobowej 
przechowywanej wieczyście lub czasowo do obsługi wymienionej dokumentacji.

Należy wspomnieć, że w 2018 roku w katowickim Archiwum pracowało ponadto 
9 stażystów, 6 wolontariuszy i 15 osób odbyło praktyki zawodowe. W ramach prak-
tyk studenckich w Archiwum Państwowym w Katowicach praktyki odbyli między 
innymi studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższych Szkół Bezpieczeń-
stwa w Gliwicach i Poznaniu.

Zmiany organizacyjne i infrastruktura
W 2018 roku nie nastąpiły żadne większe zmiany organizacyjne w funkcjonowa-

niu katowickiego Archiwum, nie licząc rozszerzenia kompetencji Oddziału V, o czym 
już wspomniano w podrozdziale poświęconym dokumentacji o czasowym okresie 
przechowywania. 

Kontynuowano prace przygotowawcze do realizacji inwestycji mającej na celu 
przebudowę i rozbudowę Centrali w Katowicach – najpoważniejszy był wykup 
współwłasności jednej z działek, na których posadowiona jest katowicka Centrala, 
należącej do parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie. Kolejnym krokiem była geo-
dezyjna i własnościowa komasacja całego terenu o powierzchni 5,25 hektara, który 
przez to w całości stanowi już wyłącznie własność Skarbu Państwa w trwałym użyt-
kowaniu Archiwum Państwowego w Katowicach. Dzięki temu w dalszym procedo-
waniu formalnym inwestycji Archiwum dysponuje pełną własnością gruntową. 

Na skutek analizy stanu systemów zabezpieczenia dozorowego, która wykazała 
ich przestarzałość, w ramach programu inwestycyjnego nastąpiła rozbudowa i prze-
budowa systemów CCTV, SSWiN, SSP funkcjonujących na terenie Centrali w Ka-
towicach.

W ramach zakupów inwestycyjnych Archiwum nabyło m.in. pojazd elektryczny 
bagażowy LVT Cargo 300 do przewozu archiwaliów z magazynów do pracowni na-
ukowej oraz samochód osobowo-towarowy marki FORD Turneo Connect (o 7-oso-
bowej dopuszczalnej ilości miejsc pasażerskich). Poprzednio użytkowany samochód 
tego typu został przekazany do Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Z ważniejszych remontów ze środków bieżących przeprowadzono odnowienie: 
pomieszczeń magazynów biblioteki w budynku nr 1 i magazynów archiwaliów w bu-
dynku nr 10 oraz pracowni w oddziałach zamiejscowych w Cieszynie (z częścią biu-
rową) i w Pszczynie.

     Dyrektor
     Archiwum Państwowego w Katowicach
     dr hab. Piotr Greiner
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Bericht des Direktors des Staatsarchivs Kattowitz für das Jahr 2018
Zusammenfassung
2018 wurden 116,2 tausend Archiveinheiten in 65 Archivfonds in einem Umfang von 
1329 laufenden Metern erschlossen und in die Bestände des Staatsarchivs Kattowitz auf-
genommen. Zum Jahresende 2018 umfassten die Archivbestände des Staatsarchivs Kat-
towitz 5.634 Fonds mit 2.573.851 Archiveinheiten in einem Umfang von mehr als 24,8 
laufenden Kilometern.

Der Direktor des Staatsarchivs Kattowitz
Dr. habil. Piotr Greiner

The Report by the Director of the State Archives in Katowice for 2018
Summary
In 2018 the State Archives in Katowice expanded its fonds by obtaining 116,2 thousand 
archival units from 65 archival fonds of the size of 1.329 linear meters. At the end of 2018 
the fonds of the Archives comprised of 5.634 fonds with 2.573.851 archival units of the 
size exceeding 24,8 linear kilometers.

The Director of the State Archives in Katowice
Dr. hab. Piotr Greiner
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NOTY O AUTORACH

Roland Banduch – historyk i archiwista. Kierownik oddziału Dokumentacji kar-
tograficznej i technicznej Archiwum Państwowego w Katowicach. Ostatnio 
opublikował m.in.: Katalog map zespołu Kurator Państwowych Pól Górniczych 
przy Ministrze Górnictwa w Katowicach [1823] 1945–1954. Katowice 2015 
(z P. Greinerem); Kancelaria i Archiwum Zakładowe. Podręcznik. Wyd. V. War-
szawa 2016.

Piotr Boroń – dr hab., historyk. Pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Specjalizuje się w dziejach Słowian we wczesnym średniowie-
czu, a także prowadzi badania nad dziejami miast Górnego Śląska w średniowie-
czu i czasach wczesnonowożytnych. Ostatnio opublikował m.in.: Dawne Gliwice. 
Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Wokół gliwickie-
go rynku. Gliwice 2015; Burmistrzowie Gliwic (do 1808 roku). Gliwice 2019. 

Katarzyna Głowania – historyk i archiwista. Pracownik oddziału Opracowania i ewi-
dencji zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Katowicach.

Piotr Greiner – dr hab., historyk i archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego 
w Katowicach. 

Michał Jarnot – historyk i archiwista. Pracownik Oddziału w Bielsku-Białej Archi-
wum Państwowego w Katowicach. Jego zainteresowania koncentrują się wokół 
historii ziemi oświęcimskiej, a także dziejów sądownictwa na terenie byłego za-
boru austriackiego.

Zdzisław Jedynak – dr, historyk i archiwista. Emerytowany wieloletni pracownik 
Archiwum Państwowego w Katowicach. Współautor Regestów przechowywanych 
na Górnym Śląsku, wydawanych przez polskie archiwa w Katowicach i Opolu 
oraz czeskie w Opawie.

Dawid Keller – dr, historyk. Kierownik Działu Historii Muzeum Śląskiego w Katowi-
cach. Zajmuje się badaniem dziejów transportu kolejowego w Polsce w XIX–XX 
wieku oraz historią Górnego Śląska. Redaktor lub współredaktor licznych publi-
kacji, ostatnio opublikował m.in.: Dzieje kolei w Polsce . Państwo wobec kolei żela-
znych w Polsce. Rybnik 2017 (współautor); Węgiel, stal, polityka, ludzie. Studia 
z dziejów kolei na Śląsku. Rybnik 2018 (współautor); A jednak kolej. Historyczne 
i współczesne uwarunkowania rozwoju transportu. Lubin 2019 (współautor).

Barbara Kurdyk – archiwista. Pracownik oddziału Nadzoru archiwalnego Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Autorka publikacji poświęconych problemowi za-
stosowania w administracji elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD 
PUW)..

Katarzyna Kwaśniewicz – kierownik oddziału Konserwacji jednostkowej i masowej 
oraz reprografii Archiwum Państwowego w Katowicach. Jej zainteresowania ba-
dawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z zabezpieczaniem i digita-
lizacją zbiorów archiwalnych. Ostatnio opublikowała m.in.: Współczesne zadania 
w konserwacji archiwaliów – przygotowanie akt do digitalizacji na przykładzie 
Archiwum Państwowego w Katowicach. „Bibliotheca Nostra” 2017, nr 1 (47).



noty o autorach

230

Agnieszka Laskowska – doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Obecnie pracuje w Zakładzie Usług Archiwalnych „Arpad”.

Michał Mączka – historyk i archiwista. Pracownik oddziału Dokumentacji kartogra-
ficznej i technicznej Archiwum Państwowego w Katowicach. Autor opracowań 
z zakresu historii kartografii śląskiej i eksploracji dawnego górnictwa na Dolnym 
Śląsku.

Roman Smolorz – dr, historyk. Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu 
w Kolonii oraz współpracownik Instytutu Leibniza Historii Europy Wschodniej 
i Południowowschodniej w Ratyzbonie. Długoletni pracownik i współpracownik 
Archiwum Miejskiego w Ratyzbonie. Jego aktualne badania historyczne dotyczą 
Trybunału Obrachunkowego Rzeszy Niemieckiej oraz Pruskiej Izby Obrachunko-
wej, policji w Trzeciej Rzeszy oraz administracji celnej na Górnym Śląsku. Ostat-
nio opublikował m.in. Die Regensburger Domspatzen im Nationalsozialismus. 
Singen zwischen Katholischer Kirche und NS-Staat. Regensburg 2017; (wraz 
z R. Ehm) April 1945: Das Kriegsende im Raum Regensburg. Regensburg 2019.

Łukasz Steczek – teolog. Doktorant w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą dzie-
jom budownictwa organowego w górnośląskich kościołach. 

Katarzyna Słysz–Szczucka – politolog. Szef promocji w Archiwum Państwowym 
w Katowicach. Autorka opracowań poświęconych polityce promocyjnej katowic-
kiego Archiwum.

Joanna Strońska-Przybyła – archiwista. Kierownik Oddziału w Pszczynie Archiwum 
Państwowego w Katowicach. Autorka opracowań poświęconych dziejom Pszczy-
ny i ziemi pszczyńskiej. Ostatnio opublikowała m.in. Z dziejów pszczyńskich ka-
mienic i ich mieszkańców 1748–1939. Pszczyna 2018 (m.in. z J. Szczepańczyk).

Joanna Szczepańczyk – archeolog i archiwista. Emerytowana, długoletnia kierow-
niczka Oddziału w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Autorka 
licznych opracowań poświęconych zasobowi Archiwum w Pszczynie. Ostatnio 
opublikowała m.in. Z dziejów pszczyńskich kamienic i ich mieszkańców 1748–
1939. Pszczyna 2018 (m.in. z J. Strońską-Przybyłą).

Patrycja Tomiczek – historyk, menedżer kultury. Doktorantka w Instytucie Histo-
rii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowuje pracę doktorską 
poświęconą dziejom Towarzystwa Młodych Polek na Górnym Śląsku w latach 
1927–1939. Współautorka książki Był naprawdę dobry. Działalność księdza 
Franciszka Blachnickiego w parafii Świętego Jerzego w Rydułtowach. Katowice–
Rydułtowy 2018.
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prof. dr hab. Marek Czapliński (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Edward Długajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Julian Gembalski (Akademia Muzyczna w Katowicach)
dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej)
dr Anna Novikov (Universität Greifswald)
prof. dr hab. Idzi Panic (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Wojciech Schäffer (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach)
prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr Heinrich Wanderwitz (Stadtarchiv Regensburg, i.R)
dr Marek Wójcik (Uniwersytet Wrocławski) 
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PUBLIKACJE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO 
W KATOWICACH 2017–2019

Oni tworzyli obraz Górnego Śląska  
w XX wieku .  
Red. A. Kubica, J. Mokrosz.  
Katowice–Rybnik 2017, ss. 248.
ISBN 978-83-63031-48-0,  
978-83-946622-0-2, 978-839398-09-9-4

S. Krupa: Z dokumentem przez dzieje. 
Raciborskie archiwa i archiwalia .  
Katowice 2017, ss. 80.
ISBN 978-83-63031-01-5
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Regesty dokumentów przechowywanych na 
Górnym Śląsku. T. III (1451–1475)/Regesty 
listin uložených v Horním Slezsku. Sv. III 
(1451–1475). 
Red. A. Barciak, K. Müller. Katowice–Opava–
Opole 2017, ss. 175.
ISBN 978-83-63031-02-2,  
978-83-949449-0-2, 978-80-87632-48-2

P. Hudzik, A. Machej: Rok 1918 na 
Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji 
w zasobie archiwalnym oddziałów w Bielsku-
Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego 
w Katowicach. Katalog wystawy. 
Katowice 2018, ss. 32.
ISBN 978-83-63031-05-3
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E. Matuszek: Akt pamiątkowy objęcia Górnego 
Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzieje jednego dokumentu. 
Katowice 2018, ss. 64.
ISBN 978-83-63031-06-0,  
978-83-63031-07-7

A. Macek, K. Ścisło: U źródeł Wisły.  
Katalog wystawy. 
Katowice 2018, ss. 64.
ISBN 978-83-63031-03-9

R. Kaczmarek: Śląsk był polski – będzie polski. 
Katalog wystawy. Katowice 2019, ss. 59.
ISBN 978-83-63031-11-4
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„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 14.  
Red. P. Greiner. Katowice 2017, ss. 248. 
ISSN 1508-275X

„Szkice Archiwalno-Historyczne” nr 15.  
Red. P. Greiner. Katowice 2018, ss. 240. 
ISSN 1508-275X




